Alterna Piazza
Alterna Piazza ett modernt badkar med generösa mått
och hög finish. Finns i två storlekar.
Karet är tillverkat i hållbar och lättskött sanitetsakryl. Det
fristående badkaret har 4 st justerbara ben som är dolda.
Badkaret levereras med kromad ”pop-up” ventil och
utloppssats.

BADKAR

标记

Alterna Piazza
Mått: 1 700 x 740 x 590 mm
Djup: 480 mm
Volym: 305 liter
Vikt: 66 kg
Art nr: 730 32 53

更改文件号

签名 日期

Skötselråd
Distribueras av Dahl Sverige AB
Teknisk Support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se

Rengör ytan ofta så uppstår inte rengöringsproblem som smuts- och kalkfläckar så lätt.
Badkaret bör rengöras efter varje användning. Använd milda rengöringsmedel och använd
aldrig rengöringsmedel och rengöringsredskap som innehåller slipmedel som stålull och
grön fibersvamp eftersom dessa
kan skada ytan.浴缸尺寸图
Ett tips är att vaxa karet med ett bil eller
图纸名称
图号
båtvax, vilket gör att smutsen产品型号
rinner lätt 1664--7303253
av vid sköljning efter
avslutat bad.×740×590 比例
产品规格
埃飞灵卫浴科技有限公司
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Alterna Piazza
Alterna Piazza ett modernt badkar med generösa mått
och hög finish.
Karet är tillverkat i hållbar och lättskött akryl. Det
fristående badkaret har 4 st justerbara ben som är dolda.
Badkaret levereras med kromad ”pop-up” ventil och
utloppssats.

BADKAR

标记

Alterna Piazza
Mått: 1 785 x 800 x 600 mm
Djup: 470 mm
Volym: 360 liter
Vikt: 73 kg
Art nr: 730 32 54
标记 处数

更改文件号

签名 日期

Distribueras av Dahl Sverige AB
Teknisk Support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se

Rengör ytan ofta så uppstår inte rengöringsproblem
som
smuts- och kalkfläckar så lätt. 图号
图纸名称
浴缸尺寸图
1764--7303254
×800×600
产品规格
产品型号
Badkaret bör rengöras efter varje användning.
Använd milda rengöringsmedel
och använd比例
料
浴缸
产品名称
aldrig rengöringsmedel och rengöringsredskap
som
innehåller材slipmedel
som stålull och 单位
埃飞灵卫浴科技有限公司
090-dahl
重
量
户
grön fibersvamp eftersom dessa kan客skada
ytan. Ett tips är att vaxa karet med ett bil eller版次
båtvax, vilket gör att smutsen rinner lätt av vid sköljning efter avslutat bad.

1764--7303254
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Alterna Ovale
Alterna Ovale ett modernt badkar med generösa mått
och hög finish. Finns i två storlekar.
Karet är tillverkat i hållbar och lättskött sanitetsakryl. Det
fristående badkaret har 4 st justerbara ben som är dolda.
Badkaret levereras med kromad ”pop-up” ventil och
utloppssats.

BADKAR

Alterna Ovale
Mått: 1 650 x 720 x 580 mm
Djup: 460 mm
Volym: 255 liter
Vikt: 57 kg
Art nr: 730 32 51
更改文件号

签名 日期

Skötselråd
Distribueras av Dahl Sverige AB
Teknisk Support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se

Rengör ytan ofta så uppstår inte rengöringsproblem som smuts- och kalkfläckar så lätt.
Badkaret bör rengöras efter varje användning. Använd milda rengöringsmedel och använd
aldrig rengöringsmedel och rengöringsredskap som innehåller slipmedel som stålull och
图纸名称
grön fibersvamp eftersom dessa
kan skada ytan. Ett
tips är att vaxa karet med ett bil eller
浴缸尺寸图
båtvax, vilket gör att smutsen产品型号
rinner lätt av
vid sköljning efter
avslutat bad. ×720×580
1681-7303251
产品规格

埃飞灵卫浴科技有限公司
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Alterna Ovale
Alterna Ovale ett modernt badkar med generösa mått
och hög finish.
Karet är tillverkat i hållbar och lättskött akryl. Det
fristående badkaret har 4 st justerbara ben som är dolda.
Badkaret levereras med kromad ”pop-up” ventil och
utloppssats.

BADKAR

Alterna Ovale
Mått: 1 780 x 800 x 560 mm
Djup: 450 mm
Volym: 280 liter
Vikt: 60 kg
Art nr: 730 32 52
更改文件号

签名 日期

Skötselråd
Distribueras av Dahl Sverige AB
Teknisk Support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se

Rengör ytan ofta så uppstår inte rengöringsproblem
som
smuts- och kalkfläckar så lätt.
图纸名称
浴缸尺寸图
Badkaret bör rengöras efter varje användning.
Använd
milda
rengöringsmedel
och
använd
×800×560
1881--7303252
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som浴缸
innehåller slipmedel
som stålull och
材
料
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埃飞灵卫浴科技有限公司
grön fibersvamp eftersom dessa kan客skada
Ett tips är att vaxa
重 karet
量 med ett bil eller
户 ytan.090-dahl
båtvax, vilket gör att smutsen rinner lätt av vid sköljning efter avslutat bad.
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