Een andere BELEVING in de badkamer

Mineraal douchevloer

ARTSTONE

Mineraal douchevloer ARTSTONE
Een ARTSTONE douchevloer met leisteenafwerking is een echte eyecatcher in de badkamer
en een anti-slip douchevloer tegelijk. Door de stevigheid zijn de douchevloeren bijzonder vlak
uitgevoerd en geschikt voor inbouw in de vloer. Bij montage op de vloer bereikt men een bijna
barrièrevrije toegang, de douchevloer is slechts 3cm hoog.

Slechts 3cm hoog: extra vlakke bakken voor
installatie op bestaande vloeren.

Afvoer: doorsnede 90mm,
Afvoerdeksel edelstaal geborsteld

Bijzonder elegant: weggewerkt in de vloer.

Kleur: in de kleuren wit en antraciet
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DE VOORDELEN:
++ bijzonder vormvaste, ultravlakke douchebak
++ warm, aangenaam oppervlak
++ moderne leisteenafwerking
++ onderhoudsvriendelijk en en duurzaam materiaal
++ inclusief anti-slip coating
++ hoogste klasse anti-slip
++ geluidsabsorberend, houdt warmte vast
++ door en door gekleurde bak
++ UV-bestendig en vlekbestendig, bestand tegen reguliere schoonmaakmiddelen
++ ook geschikt voor stoomdouches
++ snel uit voorraad leverbaar

Artweger ARTSTONE
Kleuren:

Gietmarmer
met anti-slip oppervlak klasse C
DIN 51097
WL

WL

x

WB

Bij 90x90 en 100x100
is de afvoerpositie niet
gecentreerd.

WL tot 160 cm:
x = 40 cm
WL meer dan 160 cm:
x = 60 cm

WB

40

Wit leisteen

Ø9

Ø9

Lengte x breedte in cm

80 x 80
90 x 90
100 x 100

Lengte x breedte in cm
90 x 75
90 x 80
100 x 90
120 x 90
140 x 90
160 x 75
170 x 75
180 x 80

Antraciet leisteen

Ø9
3

Dwarsdoorsnede van de douchebak

Andere brochures:

Eenvouding te bestellen of te
downloaden op www.burgmanssanitair.nl
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Overhandigd door uw specialist voor het bad:

BELGIUM
Devinorm BVBA / SPRL
Tel.: +32 3 293 60 32 | Fax: +32 3 354 32 98
info@devinorm.com | www.devinorm.com

Burgmans Sanitair
Venkelbaan 42
2908 KE Capelle aan den IJssel
tel: +31 (0)10 227 18 89
info@burgmanssanitair.nl | www.burgmanssanitair.nl
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