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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

150

910 kniklijn tegelwerk

* 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
HANDTEKENING VOOR AKKOORD KOPER :

ok kozijn = ca 895 mm + vloer
bk kozijn = ca 2425 mm + vloer
NAAM : __________________________________
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PLAATS : ________________________________
DATUM : _________________________________

MAATVOERING IS BOUWKUNDIG EN EXCLUSIEF TEGELWERK TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD !

Wonigtype : B01
Bouwnummer :
Sanitair- en tegelpakket : Premium
Datum :
Versie :

Firma: Raab Karcher Middelburg

Project: Badkamer vergroot - bnr 01-08
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Omschrijving: BADKAMER
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Maten, kleuren, afbeeldingen en tegelverdeling zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend!

