
Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. • = aparte accessoires

KALDEWEI PROFESSIONAL

Onderdeel van de installatieset 1, 2 of 3. 
(niet los bestelbaar)

Réf.

689720570000

689720580000

 • eenvoudig en veilig - afdichtsysteem van één fabrikant 

 • universele oplossing voor ligbaden en douches die niet gelijkvloers worden ingebouwd

 • eenvoudige montage door hoekelementen die perfect op de radii van de KALDEWEI douchevlakken zijn afgestemd.

 • Flexibel te combineren afhankelijk van de gewenste inbouwsituatie

 • afdichten in het systeem - de afdichtset is afgestemd op diverse afdichtcomponenten die in de bouw worden gebruikt

Réf.

KALDEWEI afdichtstrip 25 m 584471750000

KALDEWEI multifunctionele hoeken 10 x 584471770000

KALDEWEI wandhoek 10 x 584471760000

 • eenvoudig en veilig - afdichtsysteem van één fabrikant

 • eenvoudige montage door hoekelementen die perfect op de radii van de KALDEWEI douchevlakken zijn afgestemd.

 • de totaaloplossing voor het rondom zeker afdichten van gelijkvloerse douchevlakken voor vrijwel alle standaard inbouwsituaties.

 • Afdichten in het systeem - de afdichtset is afgestemd op diverse afdichtcomponenten die in de bouw worden gebruikt

Artikelnr. Afmetingen m

1 x afdichtstrip 6,2 m 
2 x wandhoeken
4 x multifunctionele hoeken
1 x montagehandleiding

689720490000 6,2 m

1 x afdichtstrip 5,0 m 
1 x wandhoek
4 x multifunctionele hoeken
1 x montagehandleiding

689720500000 5,0 m

1 x afdichtstrip 6,2 m 
1 x wandhoek
2 x multifunctionele hoeken
1 x montagehandleiding

689720510000 6,2 m

 • eenvoudig en veilig - afdichtsysteem van één fabrikant 

 • universele oplossing voor ligbaden en douches die niet gelijkvloers worden ingebouwd

 • eenvoudige montage door hoekelementen die perfect op de radii van de KALDEWEI douchevlakken zijn afgestemd.

 • de voorgefabriceerde afdichtingselementen kunnen worden gebruikt voor hoekinbouw van de kuip tegen een wand en voor de inbouw in een nis

 • afdichten in het systeem - de afdichtset is afgestemd op diverse afdichtcomponenten die in de bouw worden gebruikt

 Afdichtset FLEX Artikelnr. Afmetingen m

1 x afdichtstrip 5,0 m, 2 x wandhoeken, 1 x montagehandleiding 689720520000 5,0 m

WATERPROOF
KALDEWEI PROFESSIONAL

AFDICHTSET GELĲKVLOERS

SNĲBESCHERMING VOOR AFDICHTING

XETIS AFDICHTINGSSYSTEEM VAN ÉÉN FABRIKANT XDS

AFDICHTSET FLEX

AFDICHTINGSMATERIAAL




