Omschrijving

Technische fiche
Naam
Reeks

995 Aqua Zone Acryl
Tubs & Walls

Omschrijving

Douchebak vervaardigd uit Acryl
Afvoer (ref.: 995.888.888) is steeds verplicht bij te bestellen!
model: Geberit Douchesifon D90, met afdekplaatje, waterslot 50mm.
Gewicht: 19kg / m²

Montagemogelijkheden

Is geschikt voor zowel inbouw als opbouw
Breedte
900
900
900
900
900

995.090.090
995.090.100
995.090.120
995 090 140
995.090.160

mm
mm
mm
mm
mm

Lengte
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

Maatwerk

niet mogelijk

Materiaal

Dikte is steeds 35 mm.
De afvoer heeft een diameter van 90 mm

Materiaal

Acryl 4mm met een ABS basis
conform normering NEN-EN 198 (sanitaire toestellen/badkuipen gemaakt in acrylaat)

Uitvoering

Blinkend wit

Service

Bematingen

Artikelnummer

Maatopname
Montage
Montagehandleiding

Niet mogelijk door Aquaconcept
Niet mogelijk door Aquaconcept
Beschikbaar via configurator

! Advies

Technische details

Let op dat het acryl niet beschadigd wordt bij transport, plaatsing en gebruik!
De douchebak mag enkel geplaatst worden op een cementbeton dat droog, egaal, vlak en perfect
waterpas is.
De douchebak kan verlijmd (MS polymeer lijm ref 001206) worden op de droge ondergrond maar
kan eveneens van een potenset voorzien worden. (pootjes te verlijmen met sanitairlijm of te
vijzen met max lengte van 10mm).
Potenset is niet beschikbaar via Aquaconcept, u kan hiervoor steeds een universele potenset
gebruiken.
Positie pootjes steeds bij de hoeken (4x), bij grotere afmetingen steeds op de lange zijde (+- elke
30cm) extra pootjes voorzien. Bij elke afmeting kan steeds nog een extra steun centraal onder de
douchebak voorzien worden.
Houd bij de voorbereiding rekening met grootte en gewicht van de douchebak.
Kan deze tot in de badkamer gebracht en gemonteerd worden?
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Technisch detail maatvoering / détail technique des dimensions
900 x 900

900 x 1400

900 x 1000

394

900 x 1600

900 x 1200
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