FLEXIA 120 x 100

120 x 100 x 3 cm

POLYSAN, s.r.o. - Nesměřice 52, Zruč nad Sázavou, CZ-285 22, Czech Republic

e-mail : info@polysan.net

kód

CZK bez DPH

71563

8 223,14

www.polysan.net

vaničky (litý mramor / bílé)
FLEXIA 120 x 100 x 3 cm
cena za 1 dm řezu

57,85

Sifon není součástí ceny za vaničku. Ceny jsou za bílé provedení.
Příplatek za barevné provedení: + 30%

vaničkový sifon

kód

sifon pro vaničky FLEXIA s hranatou odtokovou mřížkou (mimo 71511a 71578)

CZK bez DPH

71672

384,30

FLEXIA 120 x 100

art. 71672

Technické parametry vaničky FLEXIA 120 x 100:
Vaničku FLEXIA 120 x 100 lze řezat v atypických rozměrech po dohodě s výrobcem
možnost vyřezání úkosů a pravoúhlých vybrání na stranách řezu
řez musí být rovný (tj. bez oblouků) - řezy s jakýmkoliv radiusem nejsou možné !
doporučená instalace: zapuštění vaničky do podlahy

příklad atypického řezu

jmenovitý rozměr vaničky FLEXIA 120 x 100
maximální rozměr vaničky FLEXIA 120 x 100 (po smrštění)

120 x 100 cm
119,5 x 99,5 cm

příplatek za provedení v barvě RAL

+ 30 %

U výše uvedených typů instalace se zapuštěným
otvorem pro sifon je nutno přizpůsobit otvor pro
sifon podle stavebních dispozic na místě montáže.

DŮLEŽITÉ !!! :
Při zadávání rozměrů je důležité počítat s tolerancí na přesnost řezu.
Sprchové podlahy Flexia jsou řezány na požadovaný rozměr s tolerancí ± 2 mm na metr řezu.
Následný řez podlahy není pohledový.
Umístění otvoru na sifon je pevně daný a nelze ho změnit.
Okolo sifonu je vzhledem k pevnosti podlahy doporučeno případný řez podlahy vést
minimálně 15cm od středu sifonu.
Vanička FLEXIA nesmí být z důvodu dilatace montována pod obklad a musí být vzhledem
k zachování její pevnosti po celé ploše podlepena (stavebním lepidlem, popř. silikonem).
Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na www.polysan.net.

147

polysan_cenik_do_sede.indd 147

29.8.2016 13:29:45

FLEXIA 100 x 100
FLEXIA 90 x 90

100 x 100 x 3 cm
90 x 90 x 3 cm

POLYSAN, s.r.o. - Nesměřice 52, Zruč nad Sázavou, CZ-285 22, Czech Republic

e-mail : info@polysan.net

kód

CZK bez DPH

FLEXIA 100 x 100 x 3 cm

71552

6 132,23

FLEXIA 90 x 90 x 3 cm

71546

5 611,57

www.polysan.net

vaničky (litý mramor / bílé)

cena za 1 dm řezu

57,85

Sifon není součástí ceny za vaničku. Ceny jsou za bílé provedení.
Příplatek za barevné provedení: + 30%

vaničkový sifon

kód

sifon pro vaničky FLEXIA s hranatou odtokovou mřížkou (mimo 71511a 71578)

CZK bez DPH

71672

FLEXIA 100 x 100

384,30

FLEXIA 90 x 90

Technické parametry vaniček FLEXIA 100 x 100 a 90 x 90:
Vaničku FLEXIA 100 x 100, popř. 90 x 90 lze řezat v atypických rozměrech po dohodě
s výrobcem
možnost vyřezání úkosů a pravoúhlých vybrání na stranách řezu
řez musí být rovný (tj. bez oblouků) - řezy s jakýmkoliv radiusem nejsou možné !

art. 71672

doporučená instalace: zapuštění vaničky do podlahy
jmenovitý rozměr vaničky FLEXIA 100 x 100
jmenovitý rozměr vaničky FLEXIA 90 x 90

100 x 100 cm
90 x 90 cm

maximální rozměr vaničky FLEXIA 180 x 75 (po smrštění)
maximální rozměr vaničky FLEXIA 160 x 90 (po smrštění)
příplatek za provedení v barvě RAL

99,5 x 99,5 cm
89,5 x 89,5 cm

+ 30 %

příklad atypického řezu

U výše uvedených typů instalace se zapuštěným
otvorem pro sifon je nutno přizpůsobit otvor pro
sifon podle stavebních dispozic na místě montáže.

DŮLEŽITÉ !!! :
Při zadávání rozměrů je důležité počítat s tolerancí na přesnost řezu.
Sprchové podlahy FLEXIA jsou řezány na požadovaný rozměr s tolerancí ± 2 mm na metr
řezu. Následný řez podlahy není pohledový.
Umístění otvoru na sifon je pevně daný a nelze ho změnit.
Okolo sifonu je vzhledem k pevnosti podlahy doporučeno případný řez podlahy vést
minimálně 15cm od středu sifonu.
Vanička FLEXIA nesmí být z důvodu dilatace montována pod obklad a musí být vzhledem
k zachování její pevnosti po celé ploše podlepena (stavebním lepidlem, popř. silikonem).
Další informace k produktové řadě POLYSAN najdete na www.polysan.net.
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