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Purusplattan 2014 för en smidig, enkel, säker och snabb
installation.

Monteringsplattan består enbart av 2 delar, istället för ett ertal
delar som våra tidigare modeller har och är vändbar vilket gör
att användningsområdet blir  bredare då den kan användas både
vid installation för plastmatta och för klinkergolv. 

Den är fyrkantig istället för rund vilket underlättar vid sågning,
den har ett inbyggt fall så att man slipper bygga fall runt om
brunnen, den är slät på ena sidan och rä lad på den andra
beroende på om det är installation för plastmatta eller
klinkergolv och för att göra det enklare vid spackling då plasten
jobbar som en armering. Den vita färgen som vi valt att
Purusplattan 2014 ska ha är bra vid installation för plastmatta då
den är pigmentfri.

Purusplattan 2014 är tillverkad i ABS-plast, är limbar, har en
belastningsklass på 300 kg och passar till följande Purus
brunnar: Oden, Brage, Ymer 50, Duschbrunn och Flex.

 

 

 

PRODUKTINFORMATION

RSK nr / ART nr 7133696

Material Plast (ABS)

Mått 300x300x22 mm

Belastningsklass 300 kg.

Dimension Ø150 mm

Färg Vit.
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Vår ständiga produktutvecklng kan medföra
ändringar i utförande, design och konstruktion,
vilket vi förbehåller oss rätten till.
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Övrigt Denna monteringsplatta är vändbar. Till plastmatta används den plana sidan utan distansring.
Till klinkergolv används sidan med urtag och distansringen på 12,5mm. När distansringen inte
används, så passar alla plastgolvbrunnar i 150-dimension exkl. Saga och Rot. Med
distansringen monterad passar följande plastgolvbrunnar: alla Oden, alla Brage, Ymer 50,
Duschbrunn och Flex.
 
Limbar.
 
Inbyggt fall.
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