
stijlvol en functioneel  ~  de uitkomst voor de minder valide badkamer
in hoogte verstelbaar zorgmeubel  |  wastafelblad hoogte van 75 t/m 95 centimeter 

keramisch wastafelblad  |  31 kleuropties

www.primabad.nl

MOVE



Het zorgmeubel Move van Primabad is dé uitkomst voor de minder valide badkamer. Modern 
badkamerdesign gecombineerd met optimaal gebruiksgemak. Het in hoogte verstelbaar 
meubel is altijd op de juiste werkhoogte in te stellen voor een barrièrevrije badkamer voor u én 
uw partner. De hoogte van het wastafelblad is variabel in te stellen tussen 75 en 95 centimeter 

inclusief mee bewegende spiegel.
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Kleurmogelijkheden Move:
melamine
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Vertegenwoordiging:

Euronorm ‘92 Agenturen B.V.

Einsteinweg 53-55

3404 LJ IJsselstein

Tel. 030 600 80 10

Fax. 030 600 80 11

info@euronorm.com

Primabad Dealer Leverweek            

Commissie     

Verkoper

Datum

Primabad behoudt zich het recht voor om technische- en/of prijswijzigingen zonder voorgaand overleg door te voeren.

Specificaties:

Afmetingen compleet meubel (excl. opbouwlamp): 170 x 71 x 75 cm. (hxdxb)

Keramisch wastafelblad 70 cm. breed, 57 cm. diep en 15 cm. hoog in de kleur 112 wit

Keramische wastafelbladen zijn onderhevig aan maattolerantie

Reclamaties betreffende maattolerantie worden niet in behandeling genomen

Kast ombouw in 31 melamine kleuren mogelijk (afmetingen: 70 x 14 x 75 cm.) incl. 2 bladsteunen, sifon en aansluitingen

Spiegelpaneel voorzien van hoog-laag systeem welke automatisch in hoogte mee loopt met het meubel (excl. lichtschakelaar)

opbouwlamp LED 5,0 watt uitgevoerd in chroom inclusief ingebouwde omvormer

Nederlands kwaliteitsproduct

5 jaar garantie

Stel hier uw badmeubel samen

WM 700 MV1 keramisch wastafelblad uitgevoerd in keramisch wit

afmetingen:  15 x 57 x 70 cm.    |    waskom:  10 x 40 x 48 cm.

MVC 751 kast ombouw incl. 2 bladsteunen, sifon en aansluitingen

kast afmetingen:  70 x 14 x 75 cm. kleur keuze:  M........

MVS 750 2 in hoogte verstelbare voeten incl. elektronische bediening

variabele hoogte:  75 - 95 cm.

SPMV spiegel incl. ophang systeem welke automatisch in hoogte mee loopt

afmetingen:  100 x 4 x 50 cm.

744 opbouwlamp LED 5,0 watt uitgevoerd in chroom incl. ingebouwde omvormer

afmetingen:  4 x 15 x 30 cm.
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ZIE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE
WWW.PRIMABAD.NL


