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Algemene beschrijving

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Montage-element voor hang-wc uit een blauw gelakt stalen C-profiel van 4x4 cm, te plaatsen tegen een
muur en af te werken met platen
het rechthoekige kader van het montage-element is volledig gesloten en gelast waardor het element een
hoge stabililteit heeft
geschikt voor hang-wc’s met een maximale lengte van 62 cm en een maximale statische belasting van
400 kg (NBN EN 997)
gecertificeerd door Belgaqua
met inbouwspoelreservoir voor frontbediening
spoeling naar keuze: twee toetsen of spoel/stop
na de afwerking van de toiletruimte kan de bedieningsplaat zonder gereedschap op het reservoir
gemonteerd worden
plaatsing volgens de richtlijnen van de fabrikant

Afmetingen
breedte:
hoogte:
dikte:

50
112
13,5 - 20

cm
cm
cm

Geleverd met:
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afzonderlijk, traploos in hoogte instelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van
0 tot 20 cm.
een veermechanisme, ter hoogte van de 2 voetsteunen, houdt het element op zijn plaats tijdens de
hoogteregeling totdat de zeskantbouten van voetsteunen definitief worden vastgezet door een sleutel
met sleutelwijdte 13
een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer
vergemakkelijkt
materiaal voor de bevestiging van het metalen voetplaatje van het element aan de vloer of in een
systeemprofiel
muurbevestigingsset voor de bevestiging van het element tegen de muur, uitgerust met 2 metalen
muurankers met traploos, in de diepte instelbare, stelschroeven voor het instellen van de
vóórwanddiepte tussen 13,5 en 20 cm (zonder afwerkingsplaten)
2 complete bevestigingen M12 (tussenafstand 18 cm of 23 cm) voor de bevestiging van de hang-wc; de
bevestigingsgaten bevinden zich in de console
spoelbocht (ø56 x ø45)
toevoer- (ø45) en afvoermanchet (ø90)
draaibare afvoerbocht uit PE (ø90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens
de spoeling te verminderen

wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin een flexibele aansluitslang voor de watertoevoer van een douche-wc
kan geïnstalleerd worden
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ruwbouwdoos met bevestigingsgaten voor de bedieningsplaat, die voor het plaatsen van de
bedieningsplaat zonder gereedschap ingekort wordt in fucntie van de afwerkingsdikte
voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
 spoelreservoir:
- het PE spoelreservoir is uit één stuk geblazen
- de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
- de hoeveelheid spoelwater is 4,5 of 6 of 7,5 liter voor de grote toets en kan traploos ingesteld
worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets.
- het reservoir is bekleed met een EPS-condensisolatie
- de hoekstopkraan met verdraaibeveiliging wordt door middel van een tegenmoer in het reservoir
bevestigd
- de wateraansluiting, R1/2”, kan naar keuze naar achter of naar boven gericht worden
 vlotterkraan uit kunststof:
- werkt volgens het servo-principe
- de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
- door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle,
geruisarme vulling van het reservoir (12 dB(A) bij een waterdruk van 3 bar)
 klok uit kunststof met overloop:
- de mechanisch bediende klok bevat 4 uitsparingen voor de eventuele montage van een
pneumatische afstandsbediening
- de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

Referentie
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