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Materiaal

Inbouwunit Due

Polyamide PA6

Kleur
 zwart RAL 9005;
 RVS look;
 wit RAL 9010
Overige kleuren op aanvraag

Afmetingen

Oplegrand: 139,2 x 67 mm
De Due van het fabricaat Bachmann is een compacte

Uitsparing:

inbouwunit die in verschillende situaties kan worden toegepast;

Freesmaat: 2x Ø 56, totale lengte ovalen uitsparing: 110 mm

van keukens en holle wanden tot speciaal meubilair. Door de
geringe inbouwdiepte, het ruimtebesparend design, maar

Inbouwdiepte frame: 50,9 mm

vooral door het water aflopend deksel is de unit ook zeer

Tolerantie is + 0,5 mm

geschikt voor de keuken industrie. De WCD module wordt
gemonteerd in een ovalen uitsparing van ca. 2x Ø56 mm en is

Verpakkingseenheid

van bovenaf te monteren. De twee delen van de cover worden
nadien op de unit geklikt.

Per stuk

Kies het design dat bij u past

Artikelnummer

De Due bestaat uit een 2-voudige WCD module en een cover
in drie verschillende kleuren. Zo kiest u de uitvoering die het

U kiest in onderstaande artikelnummeroverzicht naast de 2-

beste bij u past en kan de unit altijd in het design mee

voudige WCD module de cover in de gewenste kleur. Zo

veranderen. Due wordt standaard geleverd in een keuken – en

combineert u de gewenste samenstelling.

kantoor uitvoering;

In onderstaande overzichten gaan we uit van een randaarde
stopcontact zoals toegepast in Nederland.

Due keuken
Due keuken is voorzien van een 230V aansluitsnoer van 2
meter voorzien van een los bijgeleverde stekker.

WCD module kantoor

Artikelnummer

2x 230V – 0,2m GST - zwart

929.010

WCD module keuken

Artikelnummer

2x 230V – 2m RA - zwart

929.000

Due kantoor
Due kantoor is voorzien van een 230V aansluitsnoer van 0,2
meter voorzien van een Wieland GST18-3 stekker

Inbouwmodule 3-voudig

Artikelnummer

Zwart RAL9005

929.101

Aluminium

929.100

Wit RAL9010

929.102

Cover in de drie beschikbare kleuren
Bijlage

Due als keuken inbouwunit

Due in een werkplek opstelling

