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Kraangat  

Afmetingen

Calidris Unique wastafel op maat
BESTELFORMULIER

Klant:

Contactpersoon:

Gewenste verzenddatum:
(min. 6 weken)

Bestelnr./Ref.:

Besteldatum: Bestelnr. Dansani:
(in te vullen door Dansani)

Breedte

Van buitenrand tot midden afvoer

Breedte

Overloopset met
verborgen overloop

Afvoerplug met
automatische 
overloop

Kleur  

Van buitenrand tot midden afvoer Van buitenrand tot midden afvoer

Accessoires tegen meerprijs - zie prijzen in de catalogus

JA. Hierbij bestel ik ___ stk. Dansani onderhoudsset voor 
matte oppervlakken, bestaande uit:
Schoonmaakmiddel 500 ml, verzorgingsmiddel 500 ml, 
microdoekje, spons en verstuiver. 
Art. no. 0192000 Handtekening voor akkoord Naam/Bedrijfsstempel

LET OP:
 - Onder de wastafel moet volledig gemeubileerd worden.
 - Alle wastafels worden standaard geleverd zonder kraangat, tenzij hierboven anders geselecteerd.
 - Afmetingen max 2405 x 505 mm.
 - De wastafels hebben een tolerantie van +1/-1 mm; we raden daarom aan om alle wastafels iets groter (5 mm) te bestellen dan de onderkasten 
(bijv. 1605 mm totale breedte voor 2x800 mm onderkasten).

 - Het midden van de wastafel moet in het midden van de wastafelonderkast geplaatst worden.
 - Bij plaatsing in een nis raden we aan om 3 mm ruimte aan beiden kanten te laten tussen wastafel en muur. Denk eraan de nis goed op te meten.
 - Op maat gemaakte producten kunnen na het ondertekenen van de bestelling niet geannuleerd of geretourneerd worden.
 - De garantie vervalt neemt toe als de constructie en/of het design van het product worden aangepast.

Blanco Zeus Eternal Statuario Desert Silver Calypso Charcoal Soapstone Eternal Marquina

Met kraangat

Bassin formaat  Small: 500x300 mm
NB: voor alle formaten wastafelonderkasten

Large: 650x300 mm
NB: voor wastafelonderkasten van 80cm of meer

Dansani B.V.     •     Postbus 1263     •     NL-3890 BB Zeewolde     •     T: +31 (0)36 522 44 50     •     mail@dansani.nl

Zonder kraangat

Chroom
Art. no. 4884343

Gepolijst messing 
Art. no. 4884344

Wit mat
Art. no. 4884310

Zwart
Art. no. 4884328

Chroom
Art. no. 4893843-3
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