GBG 5510 3/6 l, P-lås, uten sete
Artikkelnr:
GB115510301203
EAN-kode:
7391530063041
NRF-nummer:
6023021

Bildet viser
WC Nautic 5510 med skjult P-lås. Med 3-/6-liters dobbelspyling, uten sete.
Beskrivelse
Nautic-serien er vår sist utviklede og største produktserie med modeller som
dekker de aller fleste behov. Klosettet leveres med dobbeltsisterne. Porselenet
dekker en separat og lyddempende innertank. Når du skal vedlikeholde, løfter
du den enkelt av ved å løsne to skruer. Den nye spyleknappen gir intuitiv
oppfatning av hel- og halvspyling. Knappen er ergonomisk utformet, det er ikke
nødvendig med spesialknapp for små eller svake hender. De gulvmonterte
klosettmodellene har en ny, enklere montering. Høyden på klosettene
harmonerer med standardhøyden for servant. Justerbar vanntilkopling gir
enklere og penere installasjon.
Godkjenninger og standarder
CE-godkjent. Produktet følger AMA-anbefalingene, SS-EN 33-dimensjonering
og SS-EN 997-funksjon. Oppfyller Sikker våtromsinstallasjon.
Vekt
29 kg med emballasje uten sete. Vekt seter: standardsete 1 kg, hardt sete 3 kg.
Komponenter og tilkoplinger
Flottørventil med justerbar tilkobling R1/2” utvendig metallgjenge. Bunnventilen
har trykknappregulert hel- og halvspyling (dobbelspyling). Ved levering innstilt
på 3,0/6,0 liter, alternativt med trykknappregulert bunnventil for enkelspyling
innstilt på 6,0 liter.
Tilleggsinformasjon
Standardsete i hvitt eller hardplastseter i hvitt eller svart, .
Trykknapper i krom eller hvitt for enkel- eller dobbelspyling. *SC/QR betyr "soft
close" og "Quick release" som gjør at setet lukkes stille og kan enkelt tas bort
ved rengjøring.
Montering
Montering ved hjelp av medfølgende feste som skrus i gulvet med to skruer.
Alternativ montering mot gulv med lim. Dekkhetter for skrue samt hvit blindplugg
for skruehull ved liming følger med. Sisternen er avrundet og plassbesparende
og egner seg derfor godt for plassering i hjørne. Med P-lås kan avløpet koples
mot gulv, direkte mot vegg eller mot sidene i valgfri vinkel (må være mindre enn
90 grader). Se medfølgende monteringsinstruksjoner. Monteringsdeler følger
med.

Varianter
GBG 5510 3/6 l, P-lås, C+, uten sete
GBG 5510 3/6 l, S-lås, C+, SC/QR-sete

GBG 5510 6 l, P-lås, uten sete
GBG 5510 6 l, P-lås, Public, hardt sete
Tilbehør
-
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