
  Wastafel effen 

                                        LAVADO-FLOAT G, wastafel effen, zonder kom, incl. 1 patroon COL-MK en consolen van roestvrij staal, 450 mm lang 

                                                LLAVE5001    LAVADO-FLOAT G, als set voor enkele wasplaats,                                    1170 x 585 x 100 mm            Set  
                                                                        incl. 2 consolen van roestvrij staal, 450 mm lang, 
                                                                        standaardformat 

                                                LLAVE5101     LAVADO-FLOAT ONE G, als set voor enkele wasplaats,                            max. breedte 1500 mm,         Set 
                                                                        incl. 2 consolen van roestvrij staal, 450 mm lang,                                         max. diepte 585 mm,  
                                                                        maatwerk                                                                                                    hoogte 100 mm 

                                                LLAVE5201    LAVADO-FLOAT TWO G, als set voor dubbele wasplaats,                         max. breedte 2400 mm,         Set 
                                                                        incl. 3 consolen van roestvrij staal, 450 mm lang,                                         max. diepte 585 mm,  
                                                                        maatwerk                                                                                                    hoogte 100 mm 

  Wastafel met afvoergoot 

                                                LAVADO-FLOAT L, wastafel met schuine kom, met afvoergoot 70 x 650 mm, ingebouwd in hardschuimmateriaal, met gootafdekking en tegelhulp 
                                                 van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, inclusief afvoeradapter 
                                                met kliksysteem voor sifon 1 ¼“, inclusief 1 patroon COL-MK en consolen van roestvrij staal, 450 mm lang 

                                                LLAVE5005    LAVADO-FLOAT L, als set voor enkele wasplaats,                                     1170 x 585 x 100 mm            Set 
                                                                        incl. 2 consolen van roestvrij staal, 450 mm lang, 
                                                                        standaardformat 

                                                LLAVE5105    LAVADO-FLOAT ONE L, als set voor enkele wasplaats,                             max. breedte 1500 mm,          Set 
                                                                        incl. 2 consolen van roestvrij staal, 450 mm lang                                          max. diepte 585 mm, 
                                                                        maatwerk                                                                                                    hoogte 100 mm 

                                                LLAVE5205    LAVADO-FLOAT TWO L, als set voor dubbele wasplaats,                          max. breedte 2400 mm,          Set 
                                                                        incl. 3 consolen van roestvrij staal, 450 mm lang,                                         max. diepte 585 mm, 
                                                                        maatwerk                                                                                                    hoogte 100 mm 

  Licht 

                                                LAVADO-FLOAT LI-WW, led-lichtslang warmwit, voor de indirecte verlichting van de lange zijde onder de wastafel,  
                                                beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding 

                                        LLAVE5011    LAVADO-FLOAT LI-WW 1170, passend voor LAVADO-FLOAT G en L,       lengte 1100 mm                      Set 
                                                                        standaardformat 

                                                LLAVE5111     LAVADO-FLOAT LI-WW ONE, passend voor LAVADO-FLOAT ONE,             max. lengte 1430 mm             Set 
                                                                        maatwerk 

                                                LLAVE5211     LAVADO-FLOAT LI-WW TWO, passend voor LAVADO-FLOAT TWO,           max. lengte 2330 mm             Set 
                                                                        maatwerk

LAVADO-FLOAT G LAVADO-FLOAT L

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor LAVADO.  
Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaard programma afwijken.  

Meer informatie over LAVADO zie www.luxelements.com.  
Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube. 
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