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Element montażowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, do baterii ściennej podtynkowej

  

Przeznaczenie

Do zabudowy lekkiej
Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub 
wysokości pomieszczenia
Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną 
wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
Do montażu umywalek
Do armatury podtynkowej
Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Właściwości

Rama samonośna malowana proszkowo
Rama z nawierconym otworem ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji 
drewnianej
Nogi montażowe ocynkowane

Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
Nogi montażowe z funkcją samohamowania
Stopy z możliwością zmiany pozycji
Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 
75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
Płyta montażowa o regulowanej wysokości i głębokości
Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
Klasa materiału B2 wg DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 wg DIN EN 
13501-3
Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i 
izolowane akustycznie

Dane techniczne

Materiał Stal

Zakres dostawy

Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
Uszczelka ø 44 / 32 mm

2 pręty gwintowane M10
Elementy mocujące

Nr art. B H T

111.493.00.1 50 cm 112–130 cm 11 cm

Akcesoria

Mocowanie Geberit Duofix do umywalek z odstępem między mocowaniami 38–58 cm
Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego
Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego
Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
Zestaw przedłużek nóg Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm
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