DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (QUARYL), DOUCHEBAKKEN, RECHTHOEKIGE
DOUCHEVLOEREN, VLAK INGEBOUWDE DOUCHEVLOEREN, BARRIÈREVRIJE
OPLOSSINGEN, BARRIÈREVRIJE DOUCHEVLOEREN SQUARO INFINITY
PRODUCTINFORMATIE
1 . POSITION

Model

UDQ1410SQI2IV

Breedte

1000 mm

Hoogte

40 mm

Diepte

15 mm

Lengte

1400 mm

Gewicht

40 kg

Beschrijving

Vlakke installatie / installatie in nis
Technische informatie: Op maat
gemaakte douchevloer (zijkant
onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48 l/
min, De inbouwhoogte van de
douchevloer kan bij gebruik van de
afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
100 worden teruggebracht met 30
mm. Let op: deze afvoergarnituur
voldoet niet aan EN 274, Alle
douchevloeren zijn antislip-klasse C
(volgens DIN 51097)
geclassificeerd, Kan als
opzetvariant in nissen en vlak
afsluitend worden geïnstalleerd.,
De Quaryl-douchevloeren kunnen
volgens de montagehandleiding
zelf op maat worden gemaakt; zie
de uitvoerige video op
pro.villeroy-boch.com/
squaroinfinity resp. de QR-code
op deze pagina.
Afvoerdeksel in bijpassende
matkleur met verchroomde lijst, De
kosten voor het op maat maken
zijn reeds bij de prijs inbegrepen!
Niet standaard meegeleverd: Alle
douchevloeren worden geleverd
zonder ondersteuning/onderstel, Wij
adviseren u bij op maat gesneden
douchevloeren op de vloeropbouw
onder de douchevloer volgens
ETAG 022 een contactafdichting
aan te brengen om een
vochtdoorslag van de constructieve
vloeropbouw te vermijden.
Diameter: 90 mm

Materiaal

Quaryl®
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Aanbestedingsteksten

Squaro Infinity; Douchevloer;
Afmeting: 1400 x 1000 x 40 mm;
Quaryl®; Vlakke installatie /
installatie in nis; Afvoerdeksel in
bijpassende matkleur met
verchroomde lijst, De kosten voor
het op maat maken zijn reeds bij
de prijs inbegrepen!; Niet
standaard meegeleverd: Alle
douchevloeren worden geleverd
zonder ondersteuning/onderstel, Wij
adviseren u bij op maat gesneden
douchevloeren op de vloeropbouw
onder de douchevloer volgens
ETAG 022 een contactafdichting
aan te brengen om een
vochtdoorslag van de constructieve
vloeropbouw te vermijden.;
Diameter: 90 mm; Technische
informatie: Op maat gemaakte
douchevloer (zijkant onafgewerkt),
Afvoercapaciteit: 48 l/min, De
inbouwhoogte van de douchevloer
kan bij gebruik van de
afvoergarnituur Viega art.-nr. 634
100 worden teruggebracht met 30
mm. Let op: deze afvoergarnituur
voldoet niet aan EN 274, Alle
douchevloeren zijn antislip-klasse C
(volgens DIN 51097)
geclassificeerd, Kan als
opzetvariant in nissen en vlak
afsluitend worden geïnstalleerd.,
De Quaryl-douchevloeren kunnen
volgens de montagehandleiding
zelf op maat worden gemaakt; zie
de uitvoerige video op
pro.villeroy-boch.com/
squaroinfinity resp. de QR-code
op deze pagina.

KLEUREN
Anthracite

UDQ1410SQI2IV-1S

4051202456047

Crème

UDQ1410SQI2IV-2S

4051202457259

Grey

UDQ1410SQI2IV-3S

4051202458461

Brown

UDQ1410SQI2IV-4S

4051202459673

Stone
White

UDQ1410SQI2IV-RW

4051202851835
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TECHNISCHE TEKENINGEN
UDQ1410SQI2IV
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