
Ramy montażowe - pisuar
SLR 01, 01L, 02, 02D, 02N a 22

Właściwości
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SLR 01
 przeznaczony do  ścian gipsowo-kartonowych
 przeznaczony do pisuarów z skrzynką montażową
 (SLP 12, SLP 24, SLP 25, SLP 32, SLP 37)
 możliwość   zastosowania w różnych odległo ściach
 CW profilu 420 do 625 mm
 powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
 mocowanie do profili CW za pomocą standardowych  
 śrub
 śruby montażowe M10 i obejma odpływu Ø 50 mm

SLR 01

Rozmiary

Specyfikacja dostawy

SLR 01  -  nr. wyr. 08010   rama montażowa do  ściany gipsowo-kartonowej dla pisuaru i spłukiwacz z skrzynką, 
     montażowa za pisuarem, śruby montażowe M10

SLR 01L
 przeznaczony do  ścian gipsowo-kartonowych
 przeznaczony do pisuarów z czujnikiem radarowym  
 na listwie (SLP 07, SLP 19, SLP 23, SLP 31, SLP 36,  
 SLP 49, SLP 54, SLP 59, SLP 68, SLP 69, SLP 70, 
 SLP 71)
 możliwość   zastosowania w różnych odległo ściach
 CW profilu 420 do 625 mm
 powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
 mocowanie do profili CW za pomocą standardowych  
 śrub
 śruby montażowe M10 i obejma odpływu Ø 50 mm

Właściwości

SLR 01L

Rozmiary

Specyfikacja dostawy

SLR 01L  -  nr. wyr. 08015   rama montażowa do  ściany gipsowo-kartonowej dla pisuaru z czujnikiem radarowym   
     na listwie, śruby montażowe M10
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Właściwości

SLR 02
 przeznaczony do  ścian gipsowo-kartonowych
 przeznaczony do pisuaru i spłukiwacza, który zamontowany  
 jest nad pisuarem (SLP 02, SLP 06)
 możliwość   zastosowania w różnych odległo ściach
 CW profilu 420 do 625 mm
 powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
 mocowanie do profili CW za pomocą standardowych  
 śrub
 śruby montażowe M10 i obejma odpływu Ø 50 mm

Rozmiary

Specyfikacja dostawy

SLR 02  -  nr. wyr. 08020   rama montażowa do  ściany gipsowo-kartonowej dla pisuaru i spłukiwacza, 
     który zamontowany jest nad pisuarem, śruby montażowe M10

SLR 02



Właściwości

SLR 02D
 przeznaczony do  ścian gipsowo-kartonowych
 przeznaczony do pisuaru ze spłukiwaczem na podczerwień
 (SLP 17)
 możliwość   zastosowania w różnych odległo ściach
 CW profilu 420 do 625 mm
 powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
 mocowanie do profili CW za pomocą standardowych  
 śrub
 śruby montażowe M8, obejma odpływu Ø 50 mm 
 i obejma dopływu wody Ø 32 mm 

Rozmiary

Specyfikacja dostawy

SLR 02D  -  nr. wyr. 08024   rama montażowa do  ściany gipsowo-kartonowej dla pisuara DOMINO, śruby 
     montażowe M8
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SLR 02D
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SLR 02N
 przeznaczony do  ścian gipsowo-kartonowych
 przeznaczony do nierdzewnych pisuarów (SLPN 07,  
 SLPN 09)
 możliwość   zastosowania w różnych odległo ściach
 CW profilu 420 do 625 mm
 powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
 mocowanie do profili CW za pomocą standardowych  
 śrub
 śruby montażowe M6, obejma odpływu Ø 50 mm 
 i obejma dopływu wody Ø 32 mm

Właściwości

Rozmiary

Specyfikacja dostawy

SLR 02N  -  nr. wyr. 08021   rama montażowa do  ściany gipsowo-kartonowej dla nierdzewnych pisuarow, 
     śruby montażowe M6

SLR 02N
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SLR 22
 rama przeznaczona do konstrukcji z płyt 
 gipsowo-kartonowych
 przeznaczony do pisuarów ceramicznych i ze stali 
 nierdzewnej (SLPN 07, SLPN 09) i do spłukiwaczy (SLP 02,  
 SLP 06 ) z umieszczonym czujnikiem nad pisuarem 
 metalowa konstrukcja ramy z niebieskim wykończeniem  
 malowanie proszkowe
 regulowana wysokość 1120 - 1290 mm
 regulowana głębokość 155 - 235 mm
 śruby montażowe M10 i М8, obejma odpływu 
 z kolanem Ø 50 mm i dopływ wody G 1/2“

SLR 22

Właściwości

Rozmiary

Specyfikacja dostawy

SLR 22  -  nr. wyr. 08220   rama montażowa przeznaczona do płyt gipsowo-kartonowych, przeznaczony 
     do pisuarów ceramicznych i ze stali nierdzewnej (SLPN 07, SLPN 09) i do spłukiwaczy 
     (SLP 02,  SLP 06 ) z umieszczonym czujnikiem nad pisuarem 


