Burkolatosztás

3. Falnézet

E

festett felület
(fehér vagy pasztel szín)

kerámia (világos színű)

D

Körzsinóros segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 110 cm
magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel;
megkülönböztetett
színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó
felügyeletű helyen (recepció) és külső oldalon az ajtó felett is jelez
segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel

1,00

WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es
magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL
(60*30 cm)

kontrasztos kerámia sor

kerámiasor (sötét színű)

C

WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es
magasságban, pl: TH840

20

V

2,20

akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben

80

kerámia (világos színű)

WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
kerámiasor (sötét színű)

A

kontrasztos kerámia sor
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45

30
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speciális kiállású padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az
öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó
függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956

B

kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó

4. Falnézet
meleglevegős kézszárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszárító, alja 120
cm magasságban
kontrasztos kerámia sor
villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felöli oldalon, áramvédett
kivitelben
ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott
vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel,
thermosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó
hőfok 38 °C
"U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy
csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl
TH600L

40

70

85

1,10

1,20

1,20

ajtóbehúzó fogantyú 60-70
magasságban, pl: THM45
kontrasztos kerámia sor

cm

egyenes,

vagy

60-80

cm

ferde
Méretek a helyszínen ellenőrízendők !
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