LADE-UITSPARINGEN
UNIVERSELE SET VOOR LADE UITSPARINGEN

Code

Fixol is producent en verdeler van een universele uitsparingsset voor lades. Als vakman weet u
5100-8000
dat een uitsparing voor een sifon, spoelbak of andere zaken uitwerken een tijdrovend werkje
is. Vanuit zijn vakervaring heeft FIXOL een set gemaakt die dat vergemakkelijkt zonder gebruik van speciaal
gereedschap of extra plaatmateriaal. De set is geschikt voor alle lade-merken met rugwand en bodem van 16
mm en laat toe om een uitsparing en afscheiding te maken die varieert in breedte, diepte en hoogte.
1.
2.
3.
4.

Zaag de gewenste uitsparing uit – op de werf, zelfs met een decoupeerzaag.
Kort de fixol.eu profielen af op de gewenste lengte.
Pas het uitgezaagde rugwandstuk indien nodig lichtjes aan.
Monteer het geheel. Klaar! In slechts 10-15 minuten.
Lengte (L): 500 mm
Breedte (B): 200 mm
Uitvoering: Alu
Hoogte (H): 300 mm

DE AFDEKPLAAT VOOR VAATWASBUIZEN

Code

EENVOUDIG, SNEL & EFFICIENT!

9800-7205

Klaar! In slechts 10-15 minuten.
Afmeting: ø 130 mm
Uitvoering: Kunststof
Kleur: Wit

DE STEKKERPLAAT

Kleur

Code

1. Maak met een klokboor één of meerdere openingen van 90 mm in de rug van
de kast.
2. Snij de plaat door waar nodig.
3. Monteer en schroef vast

Zwart

9800-7213

Wit

9800-7217

Grijs

9800-7210

DEKSEL VOOR DE STEKKERPLAAT

Kleur

Code

1.
2.
3.
4.

Grijs

9800-7220

Zwart

9800-7223

Wit

9800-7227

Afmeting: ø 130 mm

Montage

Uitvoering: Kunststof

O
2

Steek de transfo door de stekkerplaat.
Klem één van de kabels achter één van de haakjes.
Klik het deksel in de stekkerplaat.
Of gebruik dit gewoon als deksel voor de stekkerplaat.
Afmeting: ø 89 mm
Uitvoering: Kunststof

Onder voorbehoud van model- en prijswijzigingen - Particuliere prijs, BTW en recyclagebijdragen inbegrepen - KITN2100

1. Maak met een klokboor een opening van 90 mm in de bodem van een spoelbakkast.
2. Steek de vaatwasbuizen door de opening.
3. Monteer de 2 halve afdekplaten.

