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FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ UMYVADLOVÝCH DESEK NÁBYTKU CUBITO

UMYVADLOVÉ DESKY BEZ VÝŘEZU

(k dostání v šaržích tmavá borovice - 461, dub - 519, bílá - 500)

* Minimální kóty x, y, z pro jednotlivá umyvadla: 
umyvadlo 45 cm - 215 mm umyvadlo 60 cm - 290 mm umyvadlo 75 cm - 365 mm
umyvadlo 55 cm - 265 mm umyvadlo 65 cm - 315 mm Při těchto mírách vždy zůstane 55 mm na přidělání límečku.

OBJEDNAT ZVLÁŠŤ:  Samostatné umyvadlové desky je nutné doplnit adekvátním počtem podpěr nebo skříněk (viz montážní návod). Desky musí 
být podepřené vždy na okrajích výřezů pro umyvadla a dalšími konzolemi dle délky desky. Všechny umyvadlové desky 
s výřezem lze použít pouze s nástěnnými umyvadly Cubito 45–75 cm. V objednávce nutné specifikovat číslo výrobku 
vybraného umyvadla. Maximální přesah desky přes konzoli je 25cm. Délka desky bez výřezu mezi konzolemi max. 80 cm.

UMYVADLOVÉ DESKY S JEDNÍM VÝŘEZEM

(k dostání v šaržích tmavá borovice - 461, dub - 519, bílá - 500)

UMYVADLOVÉ DESKY SE DVĚMA VÝŘEZY

(k dostání v šaržích tmavá borovice - 461, dub - 519, bílá - 500)

Podpěry pod umyvadlové desky
Jejich počet konzultujte s odborným prodejcem.  
Počet závisí na umístění výřezu a délce desky.

Zvolte umyvadlo:

Zvolte umyvadlo:

Zadejte povrchovou úpravu (šarži) a konkrétní, vámi požadované rozměry x* a y*:

Zadejte povrchovou úpravu (šarži)  

a konkrétní, vámi požadované rozměry x*, y* a z*:

Pro objednání desky s jedním výřezem, delší než 1600 mm, použijte desku H 46J42 4, ze sekce 
se dvěma výřezy. Kótu Z zadejte 0 mm a tím pádem to bude deska pouze s jedním výřezem.

/desky s výřezem lze použít pouze s umyvadly Cubito 45–75 cm/

Zvolte jeden ze tří typů desky, zadejte povrchovou úpravu (šarži)  
a konkrétní, vámi požadovanou délku x:

  H 46J42 0 650–1 280 mm šarže ..................   délka x ............... mm   

  H 46J42 1 1 281–1 600 mm šarže ..................   délka x ............... mm    

  H 46J42 2 1 601–2 100 mm šarže ..................   délka x ............... mm   

  počet ks ..................   

H 45013 3 172 000 1 stříbrná počet kusů ............

H 47J00 4 000 000 1 bílá matná počet kusů ............

  H 46J42 4 šarže ...................  x* ..................... mm

   y* ..................... mm

   z* ..................... mm

   počet ks ...................

  H 46J42 3 šarže ................... x* ..................... mm 

   y* ..................... mm

   počet ks ...................

  45cm   55 cm   60 cm   65 cm   75 cm

  45cm   55 cm   60 cm   65 cm   75 cm

Číslo zakázky: ........................................................................

Objednal: .................................................................................
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