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PURO SET WIDE LEWA
• Wyjątkowa wanna łącząca w jednym modelu różne funkcje

• Prosta, purystyczna forma prostokątna z idealnie wyprofilowanymi narożnikami

• Obszerna strefa prysznicowa dzięki pionowym ścianom 
wanny i odpływowi umieszczonemu na środku

• Perfect Match idealne dopasowanie do rodziny PURO

• Ukształtowana strefa pod plecy idealna do siedzenia 
lub wygodne oparcie w trakcie kąpieli

• Idealna zarówno do kąpieli, jak i do prysznica

• Nieco mniejsza głębokość umożliwia wygodne wchodzenie i wychodzenie 
z wanny, także dba o oszczędność wody w trakcie kąpieli

Model 668

Długość zewnętrzna a1 1700 mm

Długość wewnętrzna (góra) b6 a6 1495 mm

Długość wewnętrzna (dół) a7 1300 mm

Szerokość zewnętrzna b1 750 mm

Szerokość wewnętrzna (góra) b6 560 mm

Szerokość wewnętrzna (dół) b11 435 mm

Głębokość wewnętrzna c1 380 mm

Głębokość z otworem odpływowym c2 390 mm

Wysokość z nogami c3 520 - 553 mm

Wysokość obrzeża c4 32 mm

Szerokość dłuższego obrzeża e3 105 mm

Szerokość obrzeża po stronie stóp; wzdluż długiego  boku; po stronie głowy e1; e2; e6 105; 85; 100 mm

Odległość od górnego obrzeża do środka otworu przelewowego f1 70 mm

Odległość od obrzeża do środka otworu odpływowego f2 850 mm

Odległość między środkiem otworu odpływowego i przelewowego f7 270 mm

Średnica otworu przelewowego f8 Ø 52 mm

Średnica otworu odpływowego f9 Ø 52 mm

Odległość od obrzeża wanny (po stronie nóg) do początku uchwytu g1 722 mm

Odległość od obrzeża wanny (po stronie nóg) do końca uchwytu g2 978 mm

Odległość od obrzeża po stronie stóp do środka nogi h2 398 mm

Odległość między nogami h4 754 mm

Szerokość nóg h6 393 mm

Promień zewnętrzny r1 12 mm

Pojemność użytkowa 93 l

Masa netto 50 kg

Wykończenie przeciwpoślizgowe 540 x 252 mm

Pełne wykończenie przeciwpoślizgowe 1020 x 252 mm

Ilustracja podobna UCHWYT ELEGANCKI PURYZM


