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Design A/S

Avløps system for frittstående badekar
Pakke 1 : Består av avløpsventil med propp og kjede, overløps ventil med kjedefeste samt metall overløps rør
(må kappes til i riktig lengde) som går fra overløps ventilen utenpå badekaret til avløps ventilen under
badekaret. Alle deler er i metall som enten er forkrommet eller forgyllet. Pris på pakke 1, Kr 2.500,Pakke 2 : Består av en lav vannlås (se tegning under) som festes i avløps ventilen under badekaret samt et 60 cm
langt forkrommet metall rør (diameter 39,8 m.m.) som i den ene enden skal festes til vannlåsen og
deretter legges til avløpet i gulvet dersom dette ikke er rett under avløpet på badekaret. Alle deler er i
metall som enten er forkrommet eller forgyllet. Det 60 cm lange røret må kappes til i riktig lengde og
festes til risten i sluket i gulvet med hvite plastmuffer som dekkes til med en forkrommet dekk skive
som vist på den tekniske tegningen. Pris på pakke 2, Kr 2.500,(Se neste side for avløpsventil med plast overløps slange)

Nedenfor tegnet forkrommet lav vannlås og 60 cm langt rør for forbindelse fra avløps ventil under badekaret til avløpet i gulvet.
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Avløpsventil og overløps ventil til frittstående badekar med plast overløps slange fra overløps ventilen til
avløpsventilen utenpå badekaret. Alle synlige deler inne i badekaret er enten forkrommet eller forgyllet mens all
deler utenpå badekaret er i plast. Denne løsningen brukes hvis overløps slangen ikke vil være synlig på badet for
eksempel mellom yttersiden av badekarets bakside mot baderomsveggen. Pris Kr 1.500,-
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