KATALOGOVÝ LIST
BANYA CORPORATE – Sedací vana s dvířky AZALEE
Výrobce:
SARL Banya Corporate
26, Rue Paul Longevin
91130 Ris Oringis
Francie
Dovozce:
B.A.R. Praha, s.r.o.
Kloboukova 2172/5
143 00 Praha 4-Chodov
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Sedací koupací vana s vodotěsnými dvířky pro bezbarérový vstup do koupacího prostoru, s bezpečnostním pákovým uzavíracím
mechanismem.
Dodává se v levé či pravé stranové verzi, t.j. se vstupními dvířky po levé nebo pravé straně – při pohledu na podélnou stranu vany z vnějšku.
Vana je vyrobena z litého sanitárního akrylátu, vanová skořepina je vylisována z desky o výchozí tlouštce 8 mm.
Povrch akrylátu má antibakteriální úpravu.
Standardní barva : bílá

Čes
ké

Vnější laminace vany je provedena zpevňujícím nástřikem - ekologickou progresívní technologií GREENSIR, s absencí karcinogenů,
s možností úplné recyklace po uplynutí technické životnosti výrobku.

vany

Technologie GREENSIR rovněž představuje kvalitnější tepelnou a zvukovou izolaci vany ve srovnání s klasickou laminací polyesterovou
pryskyřicí se skelným vláknem.
Čelní a boční krycí panely jsou vyrobeny z koextrudovaného sanitárního materiálu ABS/PMMA (akrylát).
K vaně lze za příplatek objednat další boční krycí panel – v případě její instalace u přímé stěny.
Vana je instalována na nerezové podpůrné konstrukci s výškově nastavitelnými nožkami.
Součástí vany je odtoková sada EasyClick s přepadem , v dezénu lesklý chrom

Vstupní vanová dvířka mají šířku 40 cm a jsou vybavena profilovaným obvodovým silikonovým těsněním.
Panty dvířek jsou v provedení 3D, t.j. umožňují nastavení a seřízení chodu ve třech osách.
Podlaha vany uvnitř koupacího prostoru je mírně zdrsněna, aby působila protiskluzově.
Sedák vany je řešen ergonomicky, se středovým prolisem.

Vnější rozměry vany: 130 x 75 x 90 cm (délka x šířka x výška)
Hmotnost: 45 kg

Objem plně napuštěné vany: 160 litrů

Standardní dodávka vany obsahuje v jednom balení:
1. Vana s dviřky,bílá, s nainstalovanou odtokovou sadou typu klik-klak v dezénu lesklý chrom – 1 ks
2. Panel čelní krycí, bílý, nainstalovaný na vaně – 1 ks
3. Panel boční krycí, bílý, nainstalovaný na vaně – 1 ks
4. Sifon vanový plastový, s redukcí 40/50 mm – 1 ks
5. Flexo připojení odpadu vrapové, 40 mm x 100 cm – 1 ks
6. Nástěnné úchyty k fixaci vany ke stěnám – 1 sada

