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Modul de montaj cu rezervor WC SCHELL cu acţionare manuală

Modul de montaj cu rezervor WC SCHELL 

Cod: 03 250 00 99

Rezervor WC SCHELL cu montaj în zidărie

Ramă de montaj pe faţa zidăriei sau pe structuri uşoare

Ramă autoportantă din profi l de oţel, cu picioare de înălţime reglabilă, vopsită

prin pulverizare

Cu rezervor WC cu montare în zidărie

Spălare în sistem „dual-fl ush” cu pornire-oprire prin butoane de acţionare

WC SCHELL, sau prin sistem de acţionare electronică WC SCHELL pentru

rezervoare cu montaj în perete

Conţinutul ambalajului:

• Rezervor WC cu montare în perete, cu sistem de acţionare frontal

• Piese de fi xare a picioarelor şi a ramei

• Picioare cu înălţime reglabilă între 0-200 mm

• Racord la reţea apă cu fi let interior de 1/2“ , prin robinet colţar SCHELL,

având clasa de zgomot: I.

• Ţeavă de spălare Ø 40 mm, cu capac
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• Ţeavă de spălare Ø 40 mm, cu capac

• Cot de scurgere Ø 90 / 90 mm

• Reducţie Ø 90 / 110 mm, cu capac

• Set racord WC- Ø 90 / 110 mm

• Set de fi xare modul WC, cu tub de protecţie, şuruburi M12 x 180 mm,

piuliţe, şi capac protecţie

Domenii de utilizare / date tehnice:

• Cantitate de apă pentru spălare: 6 şi 3 l setat din fabrică

• Cantitate de apă pentru spălare eco: 3 / 4 l

• Cantitate de apă pentru spălare normală: 6 / 7,5 l

• Racord cu fi let interior de 1/2“

Mod de ambalare: 1 buc/ambalaj 03 250 00 99

Placă de acţionare WC SCHELL

(sistem dual flush)

Pentru toate modulele WC SCHELL cu rezervor WC pentru montare în perete

Domenii de utilizare / date tehnice:

Material: placă frontală din material plastic

Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj Cod:  03 285 06 99

Albă, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj Cod:  03 285 15 99

Cromată mată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj Cod:  03 285 64 99
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Modul de montaj cu rezervor WC SCHELL cu acţionare manuală

Placă de acţionare WC SCHELL

(sistem dual flush)

Pentru toate modulele WC SCHELL cu rezervor WC pentru montare în perete

Domenii de utilizare / date tehnice:

Material: placă frontală din material plastic

Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj Cod:  03 263 06 99

Albă, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj Cod:  03 263 12 99

Placă de acţionare WC SCHELL

(start-stop)

Pentru toate modulele de montaj SCHELL cu rezervor WC SCHELL pentru

montare în perete

Material: placă frontală din material plastic

Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj Cod: 03 262 06 99
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Cromată, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj Cod: 03 262 06 99

Albă, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj Cod: 03 262 12 99

Material: placă frontală din oţel inoxidabil

Oţel inoxidabil, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj Cod: 03 262 28 99

Set suport perete SCHELL Cod: 03 258 00 99

• Accesoriu pentru fi xarea sigură a modulelor de montaj pe faţa zidăriei sau pe

structuri uşoare

• Se poate utiliza pentru toate modulele de montaj SCHELL

Conţinutul ambalajului:

• Piese pentru reglarea adâncimii de montaj fără trepte în domeniul de 140-200 mm

• Set pentru fi xarea modulului de perete

Mod de ambalare: 2 buc/ambalaj
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