O.NOVO COMPACT VEGGSKÅLSPAKKE
PRODUKT INFORMASJON

Model
Kollekson

7667HR
O.novo

PROJECTS

START

Bredde

360 mm

Dybde

490 mm

Vekt

13,5 kg

beskrivelse

DirectFlush
Sanitary ceramics
EN 997
individual packaging materials
composed of: Washdown WC
DirectFlush 7667 R0 XX, WCseat and cover with
QuickRelease and SoftClosing
hinges 8M43 S1

Spylevolum

3 / 4,5 l

Innstalasjon

wall-mounted

Avløp

horizontal outlet

Materiale

Sanitary ceramics

Leed

4

Specification texts

O.novo; Combi-Pack;
DirectFlush; Sanitary ceramics;
Size: 360 x 490 mm; Oval; wallmounted; Flush volume: 3 / 4,5
l; Leed: 4; EN 997; horizontal
outlet; individual packaging
materials

FARGER
VISES

FARGENAVN

ARTIKKEL NUMMER

EAN NUMMER

White Alpin

7667HR01

4062373783313

1

TEKNISKE TEGNINGER

VEDLIKEHOLD
Tettsintret sanitærporselen er blant de materialene som er enklest å vedlikeholde. Og hvis du velger porselen med en overflate som
er behandlet med Ceramicplus, blir det enda enklere å holde rent.
Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du
bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Spe ut i henhold til bruksanvisningen, og ha væsken i toalettskålen. Tørk av eller gni den
fuktige flaten, og skyll grundig. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Spe ut i henhold til bruksanvisningen. Hvis du
varmer opp eddiken, virker den enda bedre.
Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte
avløpsrensemidler, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet.
Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på spyleknappen eller setet. Komponenter inni disse kan da bli skadet. Tørk av med en myk
klut.
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For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et
miljøvennlig produkt.
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