Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil

Eksempelbillede
• Fodstøtte med skridsikring
• Fodplader kan vendes
• Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75
og Geberit Duofix-systemskinner
• Element-højde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
• Tilslutningsposition for Geberit urinal Preda indstillet
• Beslag til indløb Rp 1/2" kan indstilles i højden og sideværts (i midten,
og 5–10 cm til venstre eller højre)
• Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
• Urinalbefæstelser M8, bredde- og højdeindstillelige
• Plade med markering af midte, indstillelig uden værktøj
• Markeringer af tilslutningspositionerne for Geberit urinal Preda og
Selva
• Yderligere beslag til urinal med tilbehør mulig
• Beskyttelsesprop til trykprøvning med koldt vand op til maks. 15 bar/
1500 kPa

Anvendelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Til let byggeri
Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
Til montering i hele installationsvægge
Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
Til montering af urinaler med integreret styring
Til montering af vandfri urinaler
Til Geberit urinaler Preda
Til Geberit urinaler Selva
Til Geberit urinaler Tamina
Til synlig skylleventil
Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber
•
•
•
•

Selvstøttende ramme pulverlakeret
Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
Fodstøtte forzinket
Fodstøtte indstillelig 0–20 cm

Tekniske data
Materiale

Stål

Leverancens indhold
•
•
•
•

Vandtilslutning Rp 1/2" / R 1/2", MF-kompatibel
Beskyttelsesprop
Afløbsbøjning af PE-HD, ø 63/50 mm
Beskyttelseskappe

•
•
•
•

Tætning ø 57/50 mm
S-vandlås ø 50 mm, med tætning på urinal
2 gevindstænger M8
Monteringsbeslag
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50 cm

112–130 cm

7.5 cm

Tilbehør
•
•
•
•

Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg
Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm
Geberit Duofix sæt forlængelser af fødder til gulvkonstruktion 20–40 cm

• Vægbeslag bestilles særskilt
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