PRODUKTDATABLAD
HAFA AQUA 160 LEFT MASSASJEBADEKAR

mai 15

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse

Et elegant offsetkar med front i ett stykke. Finnes i både venstreog
høyreutførelse, og gir bra badeplass uten å ta stor plass.
Karet er lagd av sanitetsakryl av høyeste kvalitet og er forsterket med
glassfiberarmert polyester. Dette gir et kar med mange fordeler. Det
holder godt på varmen og har en blank og slitesterk overflate som
ikke gir grobunn for mikroorganismer.
Karet har en forsterket bunnplate og el-galvanisert benstativ for å
forhindre rustangrep. Justerbare føtter gjør det lett å tilpasse karet på
alle gulv. Karet leveres med komplett avløpssett.
Bruksområde

Massasjebadekar før personlig hygiene.
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Sanitetsakryl

2. MÅLANGIVELSE/TEKNISKE DATA

Volum

290 liter

Vanndybde

425 mm

495

1550x945x680
524

Aqua 160 L

Størrelse, mm

680

Modell

50

740

Kardybde innv. 495 mm

Fotens justeringsmonn ca. 30 mm
OBS – kan variere avhengig av gulvets fall.

AQUA 160 L

Plassering av
Blandebatteri
1550
120

Bunnventil/
utløp

940

853

Veggarmatur bør
plasseres her…

700

Plassering av pumpe.
For el-tilkopling følger det
med 1,5 m kabel.
Kontakt fagmann!
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Bunnventil
(utløp)

Plassering av
ryggmassasje

495

524

50

Plassering støttefot (5 stk.) For å unngå at en støttefot
havner rett over gulvsluket, bør du kontrollere hvor karets
støtteføtter og utløp er plassert.
680

Støttefot (5 stk.)
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3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Karet er lagd av sanitetsakryl av høyeste kvalitet og er forsterket med
glassfiberarmert polyester. Dette gir et kar med mange fordeler. Det
holder godt på varmen og har en blank og slitesterk overflate som ikke
gir grobunn for mikroorganismer.
Sanitetsakrylet er svært slitesterkt og lett å rengjøre. Hvis karet mister
glansen, går det godt an å vokse med vanlig bil- eller båtvaks. Riper og
småskader kan lett slipes og poleres vekk, ettersom akrylet er gjennomfarget.

Karet har en forsterket bunnplate og el-galvanisert benstativ for å forhindre rustangrep. Justerbare føtter gjør det lett å tilpasse karet på alle
gulv. Karet leveres med komplett avløpssett.
Ved innbygging skal karet være på plass, da det kan forekomme avvik
i mål.

4. HMS-REFERANSER
Miljødeklarasjon, miljømerking

Føreligger ikke
Karakterer i helhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:
Helse- og miljøfarliga storrer:
Ressursbruk:
Drivhuseffekt:

Foreligger ikke
Foreligger ikke
Foreligger ikke
Forligger ikke

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Badekar har 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil

6. ANSVARLIG FIRMA
Produsent / importør

Organisasjonsnr

Hafa Bathroom Group

985254451

Postadresse

E-Post

Postboks 525

info@hafabad.no

Postnr. og poststed

Internettadresse

301 80 Halmstad

hafabad.no

Telefon

69 31 02 30

