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• Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing

• Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop

• Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole

• Bez przelewu / Without overflow

• Materiał / Material:
  
 - biały połysk / white gloss
  
 - biały mat / white matt 
  
 - czarny połysk / black gloss
 
• Półki zintegrowane z umywalką na wysokości 
   30 mm od rantu umywalki
   The shelves integrated with washbasin 
   30 mm bellow top edge

• Konfiguracja rodzaju półek według wyboru klienta
   Shelves configuration according to customer choice 
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UMYWALKA Z PÓŁKAMI
WASHBASIN WITH WORKING TABLE

TEBE 55 S

JUNE 2015
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PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

P_S_082_13_0550

P_S_082_14_0550

P_S_082_15_0550

P_S_082_16_0550

P_S_082_11_0550

P_S_082_12_0550

P_S_082_17_0550

P_S_082_18_0550

 TEBE 55 SL z krótką półką
TEBE 55 SL with short working table

TEBE 55 SR z krótką półką
TEBE 55 SR with short working table

TEBE 55 SL z długą półką 
TEBE 55 SL with long working table

TEBE 55 SR z długą półką
TEBE 55 SR with long working table

TEBE 55 S z dwoma krótkimi półkami
TEBE 55 S with two short working tables

TEBE 55 S z dwoma długimi półkami
TEBE 55 S with two long working tables

TEBE 55 SL z krótką i długą półką  
TEBE 55 S with short and long working tables

TEBE 55 SR z długą i krótką półką  
TEBE 55 S with long and short working tables

lewa-długa / 
left-long

prawa-długa / 
right-long 

lewa-krótka / 
left-short

prawa-krótka / 
right-short
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Wymiary podane z tolerancją / 
Dimensions specified with tolerance:
  
do/to 700 mm (+2 -0)               
od/from 701 do/to 1200 mm (+3 -0)  

KARTA TECHNICZNA 
TECHNICAL DATA

DŁUGOŚĆ 
LENGTH

SZEROKOŚĆ
WIDTH

WYSOKOŚĆ
HEIGHT

740-1180 450 845
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zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
PVC trap set with 
chromed „Click Clack” trigger

Index: ZPC

w zestawie / set included  
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zestaw syfonowy PCV
ze spustem „Klik Klak” - chrom
- z czyszczeniem od góry
PVC trap set with 
chromed „Click Clack” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply
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zestaw syfonowy PCV
ze spustem „pop down”- chrom
PVC trap set with 
chromed „pop down" 
waste trigger

Index: ZCCN*

* za dopłatą / additional fees apply




