SPIEGELELEMENTEN
ALKE WATER MIRROR
Langs buiten ziet de Water Mirror er erg clean en gelikt uit, met een subtiele integratie van alle comfortniveaus die je in een luxe badkamer mag verwachten. Met bijna onzichtbaar geïntegreerde kraan
of kranen, sfeerverlichting en sensor-schakelaar. Een pareltje van productdesign, met een sterke focus op het optimaliseren van jouw comfortgevoel: grote spiegelvlakken, efficiënte gezichtsverlichting,
minder onderhoud,…

WATER MIRROR - SPIEGELPANEEL

WATER MIRROR - SPIEGELKAST

MOGELIJKHEDEN
+ PRIJZEN zie p. 354
PRIJSGROEP A

MOGELIJKHEDEN
+ PRIJZEN zie p. 355
PRIJSGROEP B

PERFORMANCE
GUARANTEE
5 YEARS

KENMERKEN

KENMERKEN
-

-

Multifunctionele legger in solid surface (mat wit)
met integratie van een hoogkwalitatieve mengkraan (*), IR-lichtschakelaar en optionele
zeepdispenser (**)
Led-verlichting onderaan legger (4000 Kelvin koud wit)
Afmetingen: hoogte 820 mm, diepte 168 mm
Combineerbaar met led-luifel type XX011L (zie p. 340) en chroom verlichtingsarmaturen
(zie p. 340)
Watertoevoer ter hoogte van de multifunctionele legbalk ()

Hoogkwalitatieve spiegelkast met dubbelzijdig spiegelende draaideuren met integratie van één
of twee hoogkwalitatieve mengkranen (*) en een IR-lichtschakelaar.
- Afmetingen: hoogte 820 mm, diepte 168 mm
- Combineerbaar met led-luifel type XX010L (zie p. 343) en chroom verlichtingsarmaturen
(zie p. 343)
- Watertoevoer achteraan de spiegelkast te voorzien ter hoogte van de geïntegreerde
kraan/kranen ()
-

OPTIONEEL kan u er voor kiezen om de kraan/kranen met een in de onderbouwkast voorziene
watertoevoer te verbinden. De toevoerleidingen worden dan via een separaat te bestellen
“sanitaire rugwand” (zie hieronder) naar de spiegelkast geleid.

OPTIONEEL kan u er voor kiezen om de kraan/kranen met een in de onderbouwkast voorziene
watertoevoer te verbinden. De toevoerleidingen worden dan via een separaat te bestellen
“sanitaire rugwand” (zie hieronder) naar de spiegelkast geleid.

SANITAIRE RUGWAND
DOEL

verbinding watertoevoer Water Mirror vanuit onderbouwkast
mogelijk maken

Bestelcode

Prijs (€)

600 - 1200

XX084M 60-120

247

1210 - 1600

XX084M 121-160

296

Solid-Surface - wit

1610 - 2000

XX084M 161-200

357

AFMETINGEN

2010 - 2400

XX084M 201-240

399

AFWERKING

Hoogte 270 mm, diepte 37 mm
➔ sanitaire rugwand ➔

Breedte (mm)

HOE BESTELLEN

Bestelcode Water Mirror + SPEC + RUG
vb.: XX025M 60 SPEC RUG

OPGEPAST!

Niet mogelijk in combinatie met waskom type W8
Waskom

W3

W5

W8

Quadro

✔

-

✔

Square

✔

✔

-

