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                                                LTUBE1102    TUB-BA-S, afvoer DN 50 verticaal,                                                                                       Set 
                                                                        voor kernboring van 160 mm, met stankafsluiter 
 
 
 

                                                LTUBE1103    TUB-BA-S 100, afvoer DN 40/DN 50 verticaal,                                                                      Set 
                                                                        voor kernboring van 100 mm, met stankafsluiter 
 
 
 

                                                LTUBE1101    TUB-BA-W, afvoer DN 50 horizontaal,                                                                                  Set 
                                                                        met stankafsluiter 
 
 
 

                                                LTUBE1100    TUB-RA-S, opname voor rooster van ABS en standaardrooster                Buitenmaat frame:                   Set 
                                                                        van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte                  130 x 130 mm, 
                                                                                                                                                                                        rooster: 120 x 120 mm 
 
 
 

n PRODUCTGEGEVENS – TUB TE COMBINEREN AFVOERSYSTEMEN    
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n PRODUCTGEGEVENS – TUB TE COMBINEREN AFVOERSYSTEMEN    

                                                LTUBE1104     TUB-RA-DA, opname voor rooster van ABS,                                     Buitenmaat frame:                   Set 
                                                                        met frame en designrooster "ANGOLO" van roestvrij staal,                        132 x 132 mm, 
                                                                        universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk                                rooster: 120 x 120 mm 
 
 
  

                                                LTUBE1105     TUB-RA-DC, opname voor rooster van ABS,                                     Buitenmaat frame:                   Set 
                                                                        met frame en designrooster "CUBE" van roestvrij staal,                             132 x 132 mm, 
                                                                        universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk                                rooster: 120 x 120 mm 
 
 
 

                                                LTUBE1106    TUB-RA-DM, opname voor rooster van ABS,                                    Buitenmaat frame:                  Set 
                                                                        met frame en designrooster "MARE" van roestvrij staal,                             132 x 132 mm, 
                                                                        universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk                                rooster: 120 x 120 mm 
 
 
 

                                                LTUBE1107    TUB-RA-DL, opname voor rooster van ABS,                                     Buitenmaat frame:                   Set 
                                                                        met frame en designrooster "LUMEN" van roestvrij staal,                          132 x 132 mm, 
                                                                        universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk                                rooster: 120 x 120 mm 
 
 
 

                                                LTUBE1108    TUB-RA-DV, opname voor rooster van ABS,                                    Buitenmaat frame:                   Set 
                                                                        met frame van roestvrij staal en betegelbare afdekking "VARI" van           132 x 132 mm, 
                                                                        roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk,         afdekking: 110 x 110 mm 
                                                                        dikte van de bedekking (tegel + lijm) voor de douchebodem  
                                                                        minimum 5 mm, voor de betegelbare afdekking 8 mm 
 

                                                LTUBE1110    TUB-RA-DS, opname voor rooster van ABS,                                     Buitenmaat frame:                   Set 
                                                                        met frame van roestvrij staal en designrooster "Gleuf",                             132 x 132 mm, 
                                                                        universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk,                              rooster: 120 x 120 mm 
                                                                        met afsluitsysteem 
 
 

                                                LTUBE1109    TUB-RA-DF, opname voor rooster van ABS,                                     Buitenmaat frame:                   Set 
                                                                        met frame van roestvrij staal en betegelbare afdekking van kunststof,      132 x 132 mm, 
                                                                        universele hoogteaanpassing aan tegeldikte mogelijk,                              afdekking: 110 x 110 mm 
                                                                        met afsluitsysteem, dikte van de bedekking (tegel + lijm) voor de  
                                                                        douchebodem minimum 14 mm, voor de betegelbare afdekking 11 mm 
 

                                        LTUBE1001    TUB-RA-A, roosteropname van ABS, incl. standaardrooster van roest-      Buitenmaat frame:                   Set 
                                                                        vrij staal 120 x 120 mm, totale hoogte 85 mm,                                        130 x 130 mm; 
                                                                        universele hoogteaanpassing mogelijk                                                       framehoogte: 9 mm 
                                                                        

Geschikt voor alle LUX ELEMENTS®-TUB-douchebodemelementen en doucheafvoerelement TUB-MQ-SET 300 · Dikte van de bedekking (tegel + lijm): TUB-RA-S/DA/DC/DM/DL/DS: voor 
de douchebodem: minimum 5 mm / TUB-RA-DV: voor de douchebodem: minimum 5 mm / voor de betegelbare afdekking: 8 mm / TUB-RA-DF: voor de douchebodem: minimum 14 mm / voor 
de betegelbare afdekking: 11 mm · Opgelet: Afvoerdebiet bij gebruik van designroosters en/of toebehoren, zie technisch gegevensblad TUB.




