STENBADKAR LIDO - MÅTT Ø 151 CM

SKU: 6514

26.995,00 SEK
Ett runt och lyxigt badkar med gott om plats.
Mått: Ø 151 x H: 53 cm.
Rekommanderat pris: SEK 31.095,00

PRODUCT DESCRIPTION

Dess minimalistiska och klassiska utseende gör att badkaret fristående i rummet, blir den självklara
mittpunkten. Ett unikt badkar som bjuder in till långa och härliga bad. Sätt guldkant på tillvaron med
exklusiva Lido.
Avloppssats och avloppsslang ingår ej.

Specifikationer
Produktinfo
Mått: Ø 151 x H: 53 cm.
Färg: Matt vit
Vattenvolym: Ca. 300 liter
Bottenventil: Medföljer
Avloppssats, flexslang: Medfölje ej
Blandare: Medföljer ej
Material: Rock Solid&trade; helstöpt konststen
Köpguide
Nedan anges ett antal saker som du som kund bör ha i åtanke när du köper ett badkar.
JUSTERBART- Välj alltid ett badkar med justerbara ben, gärna med justeringsfunktion i hörnen så att
badkaret står stabilt även på ett ojämnt golv.
AVLOPP- Bör vara tillverkat i stål eller massiv mässing där de synbara delarna är kromade. I jämförelse
med kromfärgad plast har de en längre livslängd och mer gediget utseende.
SLANG- Avloppsslangen är endast löst monterad under transporten. Du bör därför montera och täta,
så att slangen har rätt riktning i förhållande till golvavloppet.
BOTTEN- Det bör alltid finnas plats för montering av avloppet under botten av badkaret. För att ge
plats för ett eventuellt vattenlås, rekommenderar vi att avloppet inte placeras direkt under badkarets
avlopp.
Rock Solid™
Rock Solid™ är ett exklusivt, gediget och lättskött material. Rock Solid är en helstöpt konststen som
tillåter en design som inte är möjlig att uppnå med material som porslin och natursten. Vackra och
eleganta linjer, tunnare väggar och en enhetlig silkesmatt yta. Ett Rock Solid badkar har en hård och
matt yta utan öppna porer, vilket gör det resistent mot repor och lätt att rengöra och underhålla.
Materialet kommer att bevara sitt vackra utseende i många år och håller samma fina färg.

KOM IHÅG ATT KÖPA:

Avloppssats med vattenlås och flexslang
689,00 SEK

Avloppskop med flexslang
349,00 SEK
EKSTRA TILLBEHÖR:

Læsø pall, RockSolid™
3.495,00 SEK

Badkarblandare London Golvmodell
10.749,00 SEK

Badkarblandare New York Golvmodell
9.565,00 SEK

Pop-up bottenventil med Rock Solid topp
695,00 SEK

