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1 = Serieschakelaar 1050 mm + vloer
2 = Wandlichtaansluitpunt 2300 mm + vloer (positie hart wastafel)
3 = Dubbele wandcontactdoos 1050 mm + vloer
4 = Aarding 1600 mm + vloer (positie hart wastafel)
5 = Wandcontactdoos electrische radiator 485 mm + vloer
6 = Mechanische ventilatie in de wand onderkant ca 2400 mm + vloer
7 = Plafondlichtpunt
8 = Gasbeton
9 = Beton

Deur met bovenlicht

* Standaard tegelhoogte plafondhoog
vloertegel in douchehoek op afschot
* Plafondhoogte ca 2630 mm
* Douchegoot
* Closethoogte exclusief zitting ca 430 mm vanaf tegelvloer.
Inbouwreservoir stellen op ca 440 mm, uitgaande van ca. 10 mm tegelvloer
Bij verhoging closet t.o.v. standaard wijzigt ook de hoogte van het inbouwreservoir
* Wastafel ca 900 mm vanaf tegelvloer
* Spiegel b= 600 mm / h= 800 mm
onderkant ca 1300 vanaf tegelvloer
* Douchethermostaat ca 1200 mm vanaf tegelvloer (hoh 150 mm)
* Glijstangset bovenkant ca 2200 mm vanaf tegelvloer
* Electrische radiator (B= 400 mm / h= 786 mm) cap. 300 W
ok ca 585 mm vanaf tegelvloer
Voorzien van snoer met aangegoten stekker (snoer altijd in het zicht !)
Los leveren electrische radiator is NIET TOEGESTAAN !
Indien electrische radiator vervalt is de gelimiteerde SWK garantie van toepassing
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