poreamme westerbergs norden 160 l duo

900

150

poreamme
700

840

270

210

110

westerbergs
norden 160 l duo
Uskomaton amme, joka mahtuu helposti monenlaisiin
kylpyhuoneisiin ja tarjoaa silti kahdelle hengelle täyden
hierontakylpynautinnon. Tarkkaan valitut ominaisuudet
on kerätty Superior Soft –paketiksi. Heti toimitus.

ulkomitat
1570
365

430

1570x1150 mm, minimikorkeus: 670 mm.
Ammesyvyys: 500 mm, kylpysyvyys: 430 mm.
Vesimäärä: 336 litraa. (ylitäyttösuojaan asti)
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amme + etupaneeli + Ocean hana
200 823 20-30
järjestelmä Superior Soft
200 823 23-00
hyvä tietää
Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä.
Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta
ehkäisee mikro-organismien kasvua.
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selkähierontasuuttimien sijainti
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sisäpuolinen mitta ja korkeusmitta
1570
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westerbergs
norden 160 l duo
materiaalit
Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä.
Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta
ehkäisee mikro-organismien kasvua.
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Saniteettiakryyli on erittäin kestävä materiaali, joka on
helppo pitää puhtaana. Jos ammeen kiilto himmentyy,
pinta voidaan kiillottaa ja sen jälkeen vahata tavallisella
auto- tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on
helppo hioa ja kiillottaa näkymättömiin, koska akryyli on
läpivärjätty.
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Ammeessa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu
jalusta, joka ei ruostu. Säädettävien jalkojen avulla
amme on helppo sijoittaa tukevasti useimmille lattioille.
Ammeen mukana toimitetaan koko viemäröintisarja.
vesimäärä
Tilavuus 310 litraa (ylitäyttösuojaan saakka)

Jalan säätövara on noin 30 mm.
HUOM – lattiakaato saattaa vaikuttaa mittaan.

etulevy
etupaneeli sisältyy pakettiin.
hana
Ocean tasoasennushana sisältyy pakettiin.
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tukijalkojen sijainti
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Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja
poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi
poiketa ilmoitetusta ±50 mm.
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ylläpitolämmitin
1,5kW lämmitin sisältyy Superior soft pakettiin.
huomioitavaa
Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla
upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta.
Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden syynä on
upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.
Oikeus teknisten tietojen muutoksiin pidätetään.
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