
Ramy montażowe - WC
SLR 03, 03N, 03Z, 21

Właściwości
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SLR 03

SLR 03
 przeznaczony do ścian gipsowo-kartonowych
 przeznaczony do WC i spłukiwacza, który zamontowany 
 jest nad WC (SLW 01NK, SLW 01P,  SLW 01PA, SLW 03PA,  
 SLP 05)
 pięciopunktowy system montowania toalet nierdzewnych
 możliwość wykorzystania przy rozstawie 180 lub 230 mm
 metalowa konstrukcja ramy z niebieskim wykończeniem  
 malowanie proszkowe
 regulowana wysokość 1120 - 1290 mm
 regulowana głębokość 155 - 235 mm
 śruby montażowe M10, obejma odpływu Ø 50 mm i obejma  
 odpływu z kolanem Ø 110 mm 

Rozmiary

Specyfikacja dostawy

SLR 03  -  nr. wyr. 08030   rama montażowa przeznaczona do WC i spłukiwacza, który zamontowany   
     jest nad WC



Właściwości
SLR 03N
 przeznaczony do  ścian gipsowo-kartonowych
 przeznaczony do WC i spłukiwacza, który zamontowany 
 jest nad WC (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA)
 możliwość zastosowania do CW profilu 420 do 600 mm 
 możliwość wykorzystania przy rozstawie 180 lub 230 mm,  
 dodatkowa rama przeznaczona jest do zamontowania 
 czujnika na takiej wysokości aby podniesiona deska 
 toaletowa nie zasłaniała czujnika, który znajduje się 
 nierdzewnej płytce spłukiwacza
 śruby montażowe M8, obejma odpływu z kolanem 
 Ø 50 mm M12, obejma odpływu Ø 110 mm i obejma  
 dopływu wody Ø 40 mm

Rozmiary

Specyfikacja dostawy

SLR 03N  -  nr. wyr. 08031   rama montażowa przeznaczona do WC i spłukiwacza, który zamontowany   
     jest nad WC, śruby montażowe M12

SLR 03N
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Właściwości
SLR 03Z
 jest przeznaczony do przegród murowanych
 przeznaczony do WC ze stałym rozstawem 180 mm
 obejma odpływu jest regulowana w pionie
 śruby montażowe M12, obejma odpływu Ø 110 mm

Rozmiary

Specyfikacja dostawy

SLR 03Z  -  nr. wyr. 08033   rama montażowa przeznaczona do WC, śruby montażowe M12

SLR 03Z
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SLR 21

SLR 21
 rama montażowa ze zbiornikiem przeznaczona 
 do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych
 przeznaczony do WC i przycisku spłukiwacza
 (mechaniznego, na podczerwień i dotykowego)
 pięciopunktowy system montowania toalet nierdzewnych
 metalowa konstrukcja ramy z niebieskim wykończeniem  
 malowanie proszkowe
 regulowana wysokość 1120 - 1290 mm
 regulowana głębokość 155 - 235 mm
 śruby montażowe M10, obejma odpływu Ø 50 mm i obejma  
 odpływu z kolanem Ø 110 mm 

SLR 21 - nr. wyr. 08210 rama montażowa przeznaczona do płyt gipsowo-kartonowych, do WC, śruby montażowe,  
    odpływ z kolanem

Właściwości

Rozmiary

Specyfikacja dostawy


