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Dornbracht MEM
Bateria
umywalkowa
podtynkowa
dwuuchwytowa
zasięg 240
element
zewnętrzny
platyna mat
3671778506
Cena brutto

1 900,00 zł

Cena netto

1 544,72 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

153

Opis produktu
Bateria umywalkowa
podtynkowa

KOLEKCJA: Mem
MODEL: 36717785-06
KOLOR: platyna mat

Dzięki jednolitej formie wszystkich produktów firma Dornbracht pozwala na harmonijne, modułowe zestawianie wielu wzorów i
serii. Produkty z różnych serii mogą być razem łączone i uniwersalnie stosowane. Możliwość łączenia funkcji i wzorów nie ma
granic.

Dornbracht – nazwa ta oznacza od 1950 r. produkcję wysokogatunkowej designerskiej armatury i akcesoriów do łazienki. Aloys
F. Dornbracht GmbH & Co. KG, przedsiębiorstwo rodzinne (w trzecim pokoleniu) średniej wielkości swymi wielokrotnie
nagradzanymi produktami wpłynęło znacznie na wyposażenie, architekturę i funkcjonalność w łazience i kuchni. Szeroko poza
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swą branżą przedsiębiorstwo z centralą w Iserlohn słynie z tego, że jest wysoce innowacyjne, albowiem reaguje szczególnie
elastycznie na zmiany i postęp oraz wdraża błyskawicznie przyszłościowe koncepcje w całym łańcuszku tworzonych przez
siebie wartości. Gwarantuje to utrzymanie centrali tam, gdzie się ona znajduje i jest stałym potwierdzeniem renomy hasła:
„Made in Germany”. Dzięki swemu długoletniemu zaangażowaniu Dornbracht zadomowił się ponadto na dobre na europejskiej
scenie kulturowej.

Specyfikacja:
• Montaż - podtynkowa
• Ilość uchwytów - dwuuchwytowa
• kolor - platyna mat

Bateria charakteryzuje się:
- zasięgiem 240 mm
- wylewką stałą
- perlatorem
- 2 xControl głowicami ceramicznymi 1/2, z przedłużalną nasadką
- 2 nakładkami mosiężne, przedłużone
- rozetami 55 x 55 mm
- przedłużeniem kranu 1/2, 50 mm
Min. głębokość montażu 93 mm (do kompletowania z 3670797090)
Min. głębokość montażu 85 mm (do kompletowania z 3571297090)
(Tylna krawędź podtynku do górnej krawędzi gotowej ściany)
Do kompletowania z:
- podtynk, rozstawienie 200 mm 3570797090
- podtynk, zmienne polożenie 3571297090.
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