Montagehoogtes

Mounting heights

Onze accessoires zijn ontworpen om een leven lang mee te gaan.

Our accessories are designed to last a lifetime. They form the

Ze vormen de perfecte balans tussen kwaliteit, functionaliteit en

perfect balance between quality, functionality and design. In

design. Om optimaal te kunnen genieten van onze producten,

order to optimally enjoy our products, we provide a mounting

geven wij een montagehoogte advies.Bij de aangegeven maten

height advice. The sizes and heights indicated are based on an

en hoogtes is uitgegaan van een gemiddelde lengte van 1.78 m.

average length of 1.78 m.

Douche | Shower
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Douche | Shower

Bad | Bath

Toilet
Toilet

Wastafel | Sink

Toilet & wastafel openbare ruimte
Toilet & sink public area
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Glasmontage

Glass mounting

Het is mogelijk om accessoires uit de Nemox, Nemox stainless

It is possible to mount accessories from the Nemox, Nemox

steel, Nemox black en Tone series op glas te monteren. In situaties

stainless steel, Nemox black and Tone series on glass. In situations

waar de douchewand meteen een scheidingswand is met het

where the shower wall is immediately a partition with the toilet,

toilet kan dit een oplossing bieden.

this can offer a solution.

Het gaan hangen of zich optrekken aan een accessoire, dat op een

We strongly advise against hanging or pulling yourself up on an

glazen douchewand is gemonteerd, raden we ten zeerste af. De

accessory that is mounted on a glass shower wall. The Nemox

Nemox grepen: 916506-02; 916574-02; 916528-02, de Nemox

handles: 916506-02; 916574-02; 916528-02, the Nemox stainless

stainless steel greep: 916506-05, de Nemox black greep: 916506-

steel handle: 916506-05, the Nemox black handle: 916506-06

06 en de Naxos greep: 916206-02 zijn daarom uitgesloten van

and the Naxos handle: 916206-02 are therefore excluded from

glasmontage.

glass mounting.

Glasmontage set voor 8 mm glas
Glass mounting set for 8 mm glass

Afdekkap, chroom
Cap, chrome

Afdekkap, RVS geborsteld
Cap, brushed stainless steel

Afdekkap, zwart poedercoat
Cap, black powdercoat

916568-02

916569-02

916569-05

916569-06

