
GBG 5500 2/4 l, S-lås, standardsits

Varianter

GBG 5500 2/4 l, S-lås, utan sits

GBG 5500 2/4 l, S-lås, C+, utan sits

GBG 5500 2/4 l, S-lås, hård sits

Artikelnummer:
GB115500201211

EAN-kod:
7391530062518

RSK- nummer:
7763358

Pris:
4258kr*

* Priserna är cirkapriser inklusive moms. För
exakta prisuppgifter - kontakta din återförsäljare

Bilden visar
WC Nautic 5500 med dolt S-lås. Vit. Med 2/4 liter dubbelspolning och
standardsits.

Beskrivning
Nauticserien är vår senaste och vår bredaste produktserie med modeller
som täcker de allra flesta behov. Den formgivna, heltäckande porslinskåpan
döljer en separat och ljuddämpande innertank. Vid eventuell service lyfter
du enkelt av den genom att lossa två skruvar. Den nya spolknappen gör att
man instinktivt uppfattar hel- och halvspolning. Knappen är ergonomisk,
ingen speciell knapp behövs för små eller svaga händer. De golvmonterade
wc-modellerna har ett nytt, enklare montage. Höjden på wc:n harmonierar
med standardhöjden för tvättställ. Justerbar vattenanslutning ger enklare
och snyggare installation.

Godkännanden och standarder
CE godkänd. Produkten följer AMA rekommendationer, SS-EN 33-
dimensionering och SS-EN 997-funktion. Uppfyller Säker vatteninstallation.

Logistikinfo
30 kg med emballage utan sits. Vikt sitsar: standardsits 1 kg, hård sits 3
kg.

Komponenter och anslutningar
Flottörventil med justerbar anslutning R1/2” utvändig metallgänga.
Bottenventilen har tryckknappsreglerad halv- och helspolning
(dubbelspolning). Vid leverans inställd på 2,6/4,0 liter, alternativt med
tryckknappsreglerad bottenventil för enkelspolning inställd på 4,0 liter.

Kompletterande information
Standardsits i vitt eller hårdplastsitsar i vitt eller svart.
Tryckknappar för enkel eller dubbelspolning i krom alternativt vitt. *SC/QR
betyder "Soft close" och "Quick release" som gör att sitsen stänger tyst
och enkelt kan tas bort för rengöring.

Montering
Montering med bipackat fäste som skruvas i golv med två skruvar.
Alternativ montering mot golv med lim. Täckhuvar för skruv samt vit
blindplugg för skruvhålen vid limning medföljer. Genom den avrundade
cisternen och små yttermått är den också lämplig för hörnplacering. Se
medföljande installationsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer.

  



GBG 5500 2/4 l, S-lås, C+, SC/QR sits

GBG 5500 4 l, S-lås, standard sits

GBG 5500 4 l, S-lås, C+, SC/QR sits

GBG 5500 6 l, S-lås, Public, hård sits

Tillbehör

-
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