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Limited Edition 1200

Limited Edition 700

Limited Edition 1050

LIMITED EDITION

70 cm | 90 cm | 105 cm | 120 cm | 140 cm
keramisch wastafelblad 54 cm. diep en ± 5 cm. dik, waskom 33 cm diep en 11 cm. hoog
keramische wastafelbladen zijn onderhevig aan maattolerantie. Reclematies betreffende
maattolerantie worden niet in behandeling genomen
standaard geleverd inclusief sifon
wastafelkast 56 cm. hoog voorzien van 2 laden incl. chromen greep
corpus en fronten leverbaar in de kleuren: M01, M57, M68, M70, M71, M72, M73 en M75
afwijkende kleuren mogelijk tegen 10% meerprijs
laden voorzien van soft closing en bovenste lade voorzien van sifonuitsparing
spiegelpaneel 70 cm. hoog met regelbare LED verlichting (chroom) en lichtschakelaar (SPO)
optioneel: spiegelkast met dubbelzijdige spiegeldeur: 65,3 cm. hoog / 17 cm. diep met 2
deuren. Inclusief contactdoos/schakelaar en regelbare LED verlichting (chroom)
optioneel: hoge kast 180 x 35 cm. met 2 deuren incl. chromen greep, voorzien van soft
closing en links of rechtsdraaiend
MDF/Spaanderplaat, Nederlands kwaliteitsproduct
16
3 weken levertijd
5 jaar garantie / geen aanspraak op servicedienst
stel zelf uw badmeubel samen, z.o.z.
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Stel hier uw badmeubel samen (aankruisen wat van toepassing is)
breedtemaat
71 cm. breed

spiegel of spiegelkast
spiegel
spiegelkast

91 cm. breed

optioneel: hoge kast
linksrechtsdraaiend
draaiend

106 cm. breed

121 cm. breed
corpus- en frontkleuren

141 cm. breed

M01
Wit

M57
Antraciet
Eiken

M68
Beach
Wood

M70
Authentic
Oak Brown

M71
Nebraska
Oak

M72
Mali
Wengé

M73
Jackson
Pine

M75
Nature
Oak

optie afvoerpluggen tegen meerprijs zie H15 p.09
1

1

2
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PLU 687 CHR

chroom

2 PLU 687 MZ

mat zwart

3 PLU 687 KW

keramisch wit

corpuskleur: ............................
frontkleur: ............................

aankruisen wat van toepassing is en kleuren vermelden | andere acryl /melamine kleuren mogelijk tegen 10% meerprijs
Primabad behoudt zich het recht voor om technische- en/of prijswijzigingen zonder voorgaand overleg door te voeren

*

16
15

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
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