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FORMULÁR PRE OBJEDNANIE UMÝVADLOVÝCH DOSIEK NÁBYTKU CUBITO

UMÝVADLOVÉ DOSKY BEZ OTVORU

(k dostaniu v šaržiach tmavá borovica  - 461, dub - 519, biela - 500)

* Minimálne kóty x, y, z pre jednotlivé umývadlá: 
umývadlo 45 cm - 215 mm umývadlo 60 cm - 290 mm umývadlo 75 cm - 365 mm
umývadlo 55 cm - 265 mm umývadlo 65 cm - 315 mm pri týchto mierach vždy zostane 55 mm na prirobenie goliera

Objednať zvlášť:  Samostatné umývadlové dosky je nutné doplniť adekvátnym počtom podpier alebo skriniek (viď montážny návod). Dosky musia 
byť podporené vždy na okrajoch výrezu pre umývadlá a ďalšími konzolami podľa dĺžky dosky. Všetky umývadlové dosky s výrezom 
možno použiť len s nástennými umývadlami Cubito 45 - 75cm. V objednávke je potrebné uviesť číslo výrobku vybraného 
umývadla. Maximálny presah dosky cez konzolu je 25 cm. Dĺžka dosky bez výrezu medzi konzolami max. 80 cm.

UMÝVADLOVÉ DOSKY S JEDNÝM VÝREZOM

(k dostaniu v šaržiach tmavá borovica  - 461, dub - 519, biela - 500)

UMÝVADLOVÉ DOSKY S DVOMA VÝREZMI

(k dostaniu v šaržiach tmavá borovica  - 461, dub - 519, biela - 500)

Podpery pod umývadlové dosky
Ich počet konzultujte s odborným predajcom. 
Počet závisí od umiestnenia výrezu a dĺžky dosky.

Zvoľte umývadlo:

Zvoľte umývadlo:

Zadajte povrchovú úpravu (šaržu) a konkrétne, vami požadované rozmery x* a y*:

Zadajte povrchovú úpravu (šaržu)  

a konkrétne, vami požadované rozmery x*, y* a z*:

Pre objednanie dosky s jedným otvorom, dlhšou ako 1600 mm, použite dosku H 46J42 4, zo 
sekcie s dvoma výrezmi. Kótu Z zadajte 0 mm a tým pádom to bude doska len s jedným 
výrezom.

/dosky s výrezom je možné použiť iba s umývadlom Cubito 45–75 cm/

Zvoľte jeden z troch typov dosky, zadajte povrchovú úpravu (šaržu) 
a konkrétnu, vami požadovanú dĺžku x:

  H 46J42 0 650–1 280 mm šarža ..................   dĺžka x ............... mm   

  H 46J42 1 1 281–1 600 mm šarža ..................   dĺžka x ............... mm    

  H 46J42 2 1 601–2 100 mm šarža ..................   dĺžka x ............... mm   

  počet ks ..................   

H 45013 3 172 000 1 strieborná počet kusov ............

H 47J00 4 000 000 1 biela matná počet kusov ............

  H 46J42 4 šarža ...................  x* ..................... mm

   y* ..................... mm

   z* ..................... mm

   počet ks ...................

  H 46J42 3 šarža ................... x* ..................... mm 

   y* ..................... mm

   počet ks ...................

  45cm   55 cm   60 cm   65 cm   75 cm

  45cm   55 cm   60 cm   65 cm   75 cm

Číslo zakázky: ........................................................................

Objednal: .................................................................................
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