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                  Dane techniczne I Technische Daten I Technical data

Kolor /Farbe/Colour/                       bia³y(wewn¹trz i zewn¹trz) / Wei  (Innen-und Au enschale) / White (innen and outer shell)
Wymiary / Ma

ß ß
ße / Dimensions       1750 x 800 x 600 mm ( L x B x H )

Waga / Gewicht / Weight /               66 kg
Pojemnoœæ / Volumen /Volume      195 l
Materia³: najwy¿szej jakoœci dwustronne tworzywo GFK (gruboœæ materia³u 10-40 mm)-zapewniaj¹ce odpowiedni¹ 
wytrzyma³oœæ oraz optymaln¹ izolacjê ciepln¹.
Die hochwertige Herstellung aus GFK mit wandstärken bis 40mm ermöglisch höchste Stabilität bei geringem Gewicht sowie 
eine optimale Wärmeisolierung.
The higt quality double skin skin production from GFK sheets with a wall thickness of up to 40mm enables highest stability little 
weight as well as optimal insulation. 
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Rysunek techniczny I Technische Zeichnungen I Technicall drawings
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Syfony wannowe w kolorze chrom lub antyczne z³oto
-syfon wannowy z przelewem +korek z ³añcuszkiem  12V
-styfon wannowy z przelewem “click clack”                  U1

Zasilanie wanny : armatura stoj¹ca ,mocowana 
                             na rancie wanny lub œcienna

Standardowo wanna wykonana jest w kolorze bia³ym.
Na ¿yczenie mo¿liwe jest wykonanie wanny w kolorze 
innym w/g palety RAL , tak¿e dwukolorowej (inny kolor
 wewn¹trz oraz inny zewn¹trz).

Opcjonalnie :-obudowa z drewna tekowego (mit Teakholz
                       Konsolen / teak wood consoles/ lub Wenge
                     -podstawa z tworzywa GFK /mit GFK
                       Sockel /with GFK plinth/
                     -reling ze stali nierdzewnej

?

? - odleg³oœæ zale¿na od rodzaju zastosowanego 
      przelewu wannowego ( pytaæ sprzedawcê )
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                            Gwarancja 36 miesiêcy.
                        Atest PZH HK/B/0317/01/98

?

? - odleg³oœæ zale¿na od rodzaju zastosowanego 
      przelewu wannowego ( pytaæ sprzedawcê )
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