OBJEDNACÍ FORMULÁŘ VÍŘIVÉ SYSTÉMY PRO INSTALATÉRY A PRODEJCE
ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI
Objednatel (firma):

6místné zákaznické č. KALDEWEI:

Kontaktní osoba:

Kontaktní údaje (tel., e-mail):

Specifikace objednávky:

KOUPACÍ VANA
Název modelu:

Barva:

Č. modelu:

Antislip* (Jen pro vířivé systémy BODY a FULL BODY)
Celoplošný antislip* (Jen pro vířivé systémy BODY a FULL BODY)
Perl-Effekt*
Speciální otvor* (Přiložte instalační náčrt resp. rozměrový výkres s průměrem otvoru a rozety a spodní částí armatury)

VANOVÁ MADLA (U AQUAMASSAGE BODY dostupná jen jako speciální vrtaný otvor)
Otvor pro vanová madla (madla je třeba objednat zvlášť):

Ne

Ano

VÍŘIVÝ SYSTÉM
COMBIMASSAGE BODY & SOUL

(Výkresy viz zadní strana)

AQUAMASSAGE FULL BODY

AIRMASSAGE SOUL

AQUAMASSAGE BODY

Odlišné od standardního provedení:
Levé provedení (určeno pro revizní otvor na pravé straně)
Odlišné od standardního provedení:
Externí ovládací panel bez otvorů v okraji vany
Externí ovládací panel s otvory v okraji vany (např. mramorová deska)
Odlišné od standardního provedení (platné jen pro modely CONODUO, Meisterstück a volně stojící vany):
Odtoková souprava s 1 ½˝ závitem u odlišné výšky sifonu (např. Macao, Hongkong a Singapur)

BARVA VIDITELNÝCH DÍLŮ VÍŘIVÉHO SYSTÉMU (ovládací prvek bílé sklo, kromě u AQUAMASSAGE BODY)
Bílá (standardní provedení)

Chrom*

ODTOKOVÁ A PŘEPADOVÁ SOUPRAVA
Odtoková a přepadová souprava a napouštění Vodopád*

Standardní odtoková a přepadová souprava

Odtoková a přepadová souprava s integrovanou funkcí napouštění*

PŘÍSLUŠENSTVÍ Další příslušenství* naleznete v ceníku.
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ PRO VÍŘIVÝ SYSTÉM

Všechny vířivé systémy jsou standardně provozovány se síťovým napětím 50 Hz. Pokud je ve výjimečných případech, např. na
zámořských lodích, požadováno napětí 60 Hz, je to možné na vyžádání.
50 Hz (standardní provedení)

60 Hz

neznámé

OSTATNÍ POZNÁMKY

*za příplatek

PRAVÉ PROVEDENÍ
Ovládací panel
PRAVÉStěna
PROVEDENÍ
(SOUL, FULL BODY, BODY & SOUL)
Ovládací panel
(SOUL, FULL BODY, BODY & SOUL)

Strana hlavy
Strana hlavy

Stěna

Technická část
Technická část
určeno pro revizní otvor
na levé straně
určeno pro revizní otvor
na levé straně Ovládací prvek
(BODY)
Ovládací prvek
(BODY)

Přepad
Přepad
další revizní otvor
další revizní otvor
(BODY & SOUL)
(SOUL, BODY & SOUL)
další revizní otvor
další revizní otvor
(BODY & SOUL)
(SOUL, BODY & SOUL)

další technologie
(BODY & SOUL)
další technologie
(BODY & SOUL)

LEVÉ PROVEDENÍ
Ovládací panel
PROVEDENÍ
Stěna
(SOUL, FULL BODY, BODY & SOUL) LEVÉ
Stěna
Strana hlavy
Strana hlavy

Ovládací panel
(SOUL, FULL BODY, BODY & SOUL)

další technologie
(BODY & SOUL)
další technologie
další revizní otvor
(BODY & SOUL)
(BODY & SOUL)
další revizní otvor
(BODY & SOUL)

Přepad
Přepad
další revizní otvor
(SOUL, BODY & SOUL)
další revizní otvor
(SOUL, BODY & SOUL)

Technická část

Technická část
určeno pro revizní otvor
na pravé straně
určeno pro revizní otvor
Ovládací prvek
na pravé straně
(BODY)
Ovládací prvek
(BODY)

