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Výsuv na čisticí prostředky Portero 1

  Částečný výsuv s integrovaným tlumením Silent System
  Jednoduchá montáž na dno korpusu
  Závěsný koš s jedním madlem, vyjímatelný
  Nosný díl, ocel se stříbrnou barvou, závěsný koš, ocel chromovaná
  Miska a madlo, plast průsvitný odolný proti kyselinám

Sada obsahuje:
  1 ks nosný díl
  1 ks závěsný koš s madlem a plastovou miskou
  4 ks dělicí přepážka

Šířka x hloubka x výška mm Rozměr A mm Rozměr B mm Obj. č. Balení

161 x 460 x 395 395 161 0 049 085 1 sada

Výsuv na čisticí prostředky Portero 2

Sada obsahuje:
  1 ks nosný díl
  1 ks závěsný koš s madlem a plastovou miskou
  1 ks závěsný koš s plastovou miskou, 8 ks dělicích přepážek

Šířka x hloubka x výška mm Rozměr A mm Rozměr B mm Obj. č. Balení

276 x 468 x 395 395 285 0 049 086 1 sada

Výsuv na čisticí prostředky Portero 3

Sada obsahuje:
  1 ks nosný díl
  1 ks závěsný koš s madlem a plastovou miskou
  1 ks závěsný koš s plastovou miskou, 8 ks dělicích přepážek
  1 ks výkyvný koš a plastovou miskou

Šířka x hloubka x výška mm Rozměr A mm Rozměr B mm Obj. č. Balení

276 x 468 x 510 507 285 0 049 087 1 sada

Rozměry

AH

H =  přesah závěsu

AH

H =  přesah závěsu

Vybavení dolní skříňky
Vybavení skříně pod dřezem
Výsuv na čisticí prostředky Portero
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Výsuv na čistící prostředky Cleaning Agent

  Částečný výsuv s integrovaným tlumením Silent System
  Jednoduchá montáž na dno korpusu
  Včetně vyjímatelné závěsné nádoby s madlem,  

lze namontovat dle výběru vpravo nebo vlevo
  Snadno vyjímatelná a dobře omyvatelná plastová nádoba  

(vhodné do myčky na nádobí)
  Nosný díl, ocel stříbrná a ocel chromovaná
  Nádoba, příčka a madlo, plast šedý

Sada obsahuje:
  1 ks nosný díl
  1 ks závěsná nádoba s madlem
  2 ks nádoba, velká
  1 ks nádoba, malá (pro nasazení do velkých nádob)
  6 ks příčka

Obj. č. Balení

9 162 085 1 sada
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Výsuv na čisticí prostředky

  Komplet s kuličkovým plnovýsuvem
  Lze použít vlevo nebo vpravo
  Ocel chromovaná

Obj. č. Balení

0 073 549 1 sada
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Vybavení dolní skříňky
Vybavení skříně pod dřezem
Výsuv na čistící prostředky Cleaning Agent, výsuv na čisticí prostředky
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Koš na čisticí prostředky

  Univerzálně použitelné
  K přišroubování
  Ocel chromovaná

Šířka x hloubka x výška mm Obj. č. Balení

407 x 100 x 110 0 042 349 1 ks

307 x 100 x 110 0 073 550 1 ks

Ochranná rohož pro zachycení vody

  Ochrana před vytékající kapalinou ve skříni pod dřezem
  Na jeden m2 dokáže zachytit 6 litrů kapaliny
  Rychle a snadno vyjímatelná při čištění
  Šířka 1200 mm x hloubka 580 mm, lze přiříznout na  

individuální rozměry
  Polystyren, aluminium finiš

Obj. č. Balení

9 079 862 1 ks

1200 
580

Výsuvné a výkyvné věšáky na ručníky

  Plynule výkyvný
  Montáž na levý i pravý bok nebo na půdu korpusu
  Celková délka 495 mm, délka výsuvu 395 mm
  Ocel chromovaná

Počet tyčí Šířka mm Obj. č. Balení

2 102 0 049 234 1 ks

3 145 0 049 235 1 ks

Vybavení dolní skříňky
Vybavení skříně pod dřezem
Koš na čisticí prostředky, ochranná rohož pro zachycení vody, věšák na ručníky
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