SOKL S VÝŘEZEM POD MYČKU – 2 varianty dodání
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1. výřez na míru – v naší nabídce od roku 2016
– umístění výřezu připravíme dle vašeho zadání
do soklu v délce 4 m

– rychlá a přesná forma on-line objednávky
díky konfigurátoru výseků a výřezů
na www.kooplast.cz

Pro objednání potřebujeme jen:
– typ a dekor soklu
– specifikaci a umístění výřezu
Výřezy nelze provést do soklů S101, S151 a S198.
Termín dodání: do 4 dnů od objednání
nákres/popis/foto

vyrez 450

art.
číslo

objedn. číslo

balení
ks

vyrez 450
M 1:3

vyrez 600

výřez 450 mm
do soklů
S100, S120, S150

1 ks

vyrez 600
M 1:3

výřez 600 mm
do soklů
S100, S120, S150

2. modul pro výřez pod myčku – NOVINK A
– předpřipravené profily pro olemování výřezu soklu:
• vodorovný profil dle šířky myčky, 2 ks svislého olemování
• olemování je nutné přilepit do připraveného výřezu v soklu

modul

– termín dodání:
u vybraných dekorů do 24 hodin
od objednání (zvýrazněno v tabulce),
ostatní varianty do 2 dnů od objednání

termín dodání do 24 hod.
nákres

modul600 modul450

art.
číslo
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objedn. číslo

dekor

balení
ks

Mvyrez450/Al
Mvyrez450/Ne
Mvyrez450/02
Mvyrez450/An

hliník broušený
nerez broušený
bílá mat
antracit

1 set

Mvyrez600/Al
Mvyrez600/Ne
Mvyrez600/02
Mvyrez600/An

hliník broušený
nerez broušený
bílá mat
antracit

1 set

novinka
Tiskové chyby vyhrazeny.
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termín dodání do 48 hod.
rozměr v mm
(šířka myčky)

450

příprava soklu pro výřez
(čistá výška výřezu po olemování = 15 mm)

dekor

nerez broušený/Ne
hliník broušený/Al
bílá mat/02
antracit/An
ostatní dekory

600

nerez broušený/Ne
hliník broušený/Al
bílá mat/02
antracit/An
ostatní dekory

Příklad objednacího čísla:
Mvyrez450/Nat (= modul výřezu pro myčku 450mm,
dekor hliník natural (ostatní dekory), cena 270 Kč/1 ks)

Konfigurátor výseků a výřezů pod myčku
konfigurace

… rychlá a přesná forma
on-line objednávky

na www.kooplast.cz

Pro objednání výseků a výřezu
do soklu potřebujeme jen:
– typ a dekor soklu
– specifikaci a umístění výseků, výřezu

NOVINK A

– možnost nakonfigurování elementů
k soklu s výseky nebo výřezem
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Tiskové chyby vyhrazeny.

