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KeraTect, hana-aukko oikealla, ei ylivuotoa

Pesualtaat

Pesualtaat

Pesualtaat

Pesualtaat

Geberit Citterio -pieni
pesuallas

Geberit Citterio
-pesuallas

Geberit Citterio
-pesuallas

Geberit Citterio
-pesuallas

45 cm

60 cm

90 cm

120 cm

500.544.01.1

500.547.01.1

Pesualtaat

Pesualtaat

75 cm, laskutaso
oikealla

75 cm, laskutaso
vasemmalla

90 cm, laskutaso
oikealla

500.546.01.1

KeraTect, hana-aukko vasemmalla ja oikealla, ei ylivuotoa

Pesualtaat

Geberit Citterio
Geberit Citterio
Geberit Citterio
Geberit Citterio
-pesuallas laskutasolla -pesuallas laskutasolla -pesuallas laskutasolla -pesuallas laskutasolla

500.541.01.1

KeraTect, hana-aukko keskellä, ei ylivuotoa

Pesualtaat

90 cm, laskutaso
vasemmalla

Tason päälle
asennettavat
pesualtaat

Tason päälle
asennettavat
pesualtaat

Geberit Citterio
Geberit Citterio -tason
-tason päälle
päälle asennettava
asennettava pesuallas
pesuallas
pohjaventtiilillä
56 cm

56 cm

500.549.01.1

500.553.01.1

KeraTect, hana-aukko vasemmalla, ei ylivuotoa

500.545.01.1

500.548.01.1

KeraTect, ei hana-aukkoa, ei ylivuotoa

500.542.01.1

KeraTect, ei hana-aukkoa, ylivuoto näkyvissä

500.543.01.1

Pesualtaan
leveys
500.555.JI.1

45 cm

Tammi beige

ü

500.555.JJ.1

45 cm

Tammi harmaanruskea

ü

Geberit Citterio -alakaappi
pienelle pesualtaalle, ovella

ü
ü

500.556.JI.1

60 cm

Tammi beige

Geberit Citterio -alakaappi

500.556.JJ.1

60 cm

Tammi harmaanruskea

pesualtaalle, yhdellä laatikolla

500.557.JI.1

75 cm

Tammi beige

500.557.JJ.1

75 cm

Tammi harmaanruskea

500.558.JI.1

56 cm

Tammi beige

ü

ü

500.558.JJ.1

56 cm

Tammi harmaanruskea

ü

ü

500.559.JI.1

90 cm

Tammi beige

ü

ü

ü

500.559.JJ.1

90 cm

Tammi harmaanruskea

ü

ü

ü

500.560.JI.1

56 cm

Tammi beige

ü

ü

500.560.JJ.1

56 cm

Tammi harmaanruskea

ü

ü

500.566.JI.1

120 cm

Tammi beige

ü

500.566.JJ.1

120 cm

Tammi harmaanruskea

ü

Geberit Citterio -alakaappi
tason päälle asennettavalle
pesualtaalle, yhdellä laatikolla

Geberit Citterio -alakaappi
pesualtaalle, yhdellä laatikolla

Geberit Citterio -alakaappi
tason päälle asennettavalle
pesualtaalle, yhdellä laatikolla

Geberit Citterio -alakaappi
pesualtaalle, yhdellä laatikolla

Geberit Citterio -alakaappi
pesualtaalle, kahdella
laatikolla ja laskutasolla

Geberit Citterio -alakaappi
tason päälle asennettavalle
pesualtaalle, yhdellä laatikolla

Geberit Citterio -alakaappi
tason päälle asennettavalle
pesualtaalle, kahdella
laatikolla ja laskutasolla

500.562.JI.1

75 cm

Tammi beige

500.562.JJ.1

75 cm

Tammi harmaanruskea

ü
ü

75 cm

Tammi beige

75 cm

Tammi harmaanruskea

500.561.JI.1

56 cm

Tammi beige

ü

ü

500.561.JJ.1

56 cm

Tammi harmaanruskea

ü

ü

500.564.JI.1

56 cm

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

500.564.JJ.1
500.565.JI.1

500.567.JJ.1

56 cm
56 cm
56 cm
90 cm
90 cm

pesualtaalle, kahdella

ü Yhteensopiva

ü
ü

500.563.JI.1

500.567.JI.1

laatikolla ja laskutasolla

ü
ü

500.563.JJ.1

500.565.JJ.1

Geberit Citterio -alakaappi

ü
ü

500.568.JI.1

90 cm

500.568.JJ.1

90 cm

Tammi beige, asetuspinta
oikealla
Tammi harmaanruskea,
asetuspinta oikealla
Tammi beige, asetuspinta
vasemmalla
Tammi harmaanruskea,
asetuspinta vasemmalla
Tammi beige, asetuspinta
oikealla
Tammi harmaanruskea,
asetuspinta oikealla
Tammi beige, asetuspinta
vasemmalla
Tammi harmaanruskea,
asetuspinta vasemmalla

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

