BAHAMAS 1500
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180°

Duschset Komfort
Art. Nr.: 7201021

Lättstädat avlopp!

Badkars-set
Art. Nr.: 690101

Badkarskudde
Art. Nr.: 680103

yttermått
1500

610

440

Badkaret på bilden är
högerutförande

innermått

Storlek badkar: 1500x700/900x610 mm
Storlek skärmvägg: 750x1400 mm (bxh)
Totalhöjd: 2020 mm
Djup: 440 mm
Volym: 215 liter
Art. Nr. Höger: 211200H
Art. Nr. Vänster: 211200V
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Frontpanel: ingår som standard
Gavelpanel: ingår som standard
Skärmvägg: ingår som standard
Blandare: tillval

Rymligt duschbadkar på liten yta.
Bahamas 1500 är vårat minsta duschbadbar, men samtidigt vårt
rymligaste. Detta duschbadkaret med dess mjuka former ger dig det bästa
av två världar. En skön dusch eller ett avkopplande bad. Den exklusivt
rundade skärmvägen är tillverkad i 6 mm säkerhetsglas och är vikbar 180°.
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Material
Badkaret är tillverkad i glasfiberförstärkt sanitetsakryl. Denna sanitetsakryl
är 5mm tjock och är homogent genomfärgad. Dessa speciellt utvalda
materialen gör badkaret stabilt samt att det bibehåller vattnets värme. Då
ytskikten är av genomfärgad sanitetsakryl kan det enkelt slipas/poleras vid
behov.
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Unikt avlopp med separat sil-korg.
Det skall vara enkelt och underhålsfritt. Först då uppskattas badet till fullo.
Därför levereras badkaret med vårt unika avlopp med löstagbar sil. Då det
är dags att rengöras lyfts pluppen/sil-korgen ur karet. Eventuellt skräp
avlägsnas med enkelhet. Inga verktyg eller rengöringsmedel behöver
användas.
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fotplacering

Badkaret är Svensktillverkat.
I vår fabrik i Skene monteras och testas badkaret av erfarna montörer. Det
enda som behöver göras vid leverans är att ställa det på platts, montera
skärmväggen och ansluta vatten. Avloppsslangen är teleskopisk (30-90cm)
och medföljer varje badkar.
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BAHAMAS 1500
Placering av utrustning
Bahamas 1500 finns som vänster och höger utförande. Vänligen se nedan skiss för detaljerad
information.
Vänligen ange artikelnummer vid beställning.
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