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PRODUKT: WC/TS-modul 600

DATUM: 2021-01-04

VERSION: 1+46 143 292 20info@teknova.se

WC/TS-modul K600 är en flexibel modul med WC och

tvättställ som kan anpassas på höjd, bredd och djup.

Modulen är utvecklad med gjuten sockel eller

justerbara fötter, vilket gör det enkelt att stabilisera

modulen på ojämna ytor.

Modulens högra eller vänstra position och design gör

att den enkelt kan monteras i stora och små badrum.

WC och handfat är väggmonterade utan synliga rör

och mycket lätta att rengöra.
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PRODUKT:

DATO:

VERSION:MAIL:

Modulett 600H

2018-08-24

04info@modulett.dk TLF: +45 4040 1605

Modul 600 er et fleksibelt modul med WC og
håndvask
Modulet er udviklet med justerbare fødder, som
gør det nemt at stabilisere modulet på ujævne
overflader.

Modulets  højre- eller venstre eller midterstillede
placering og udformning gør, at det nemt kan
indpasses i store og små badeværelser. WC og
håndvask er væghængt uden synlige rør og meget
rengøringsvenlig.

Teknova Byggsystem AB

info@teknova.se +46 143 292 20

PRODUKT: WC/TS-modul 600 Hö

DATUM: 2021-01-04

VERSION: 1

WC/TS-modul K600 är en flexibel modul med WC och

tvättställ som kan anpassas på höjd, bredd och djup.

Modulen är utvecklad med gjuten sockel eller

justerbara fötter, vilket gör det enkelt att stabilisera

modulen på ojämna ytor.

Modulens högra eller vänstra position och design gör

att den enkelt kan monteras i stora och små badrum.

WC och handfat är väggmonterade utan synliga rör

och mycket lätta att rengöra.

Kv

Vv
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PRODUKT:

DATO:

VERSION:MAIL:

Modulett 600V

2018-08-24

04info@modulett.dk TLF: +45 4040 1605

Modul 600 er et fleksibelt modul med WC og
håndvask
Modulet er udviklet med justerbare fødder, som
gør det nemt at stabilisere modulet på ujævne
overflader.

Modulets  højre- eller venstre eller midterstillede
placering og udformning gør, at det nemt kan
indpasses i store og små badeværelser. WC og
håndvask er væghængt uden synlige rør og meget
rengøringsvenlig.

Teknova Byggsystem AB

info@teknova.se +46 143 292 20

PRODUKT: WC/TS-modul 600 Vä

DATUM: 2021-01-04

VERSION: 1

WC/TS-modul K600 är en flexibel modul med WC och

tvättställ som kan anpassas på höjd, bredd och djup.

Modulen är utvecklad med gjuten sockel eller

justerbara fötter, vilket gör det enkelt att stabilisera

modulen på ojämna ytor.

Modulens högra eller vänstra position och design gör

att den enkelt kan monteras i stora och små badrum.

WC och handfat är väggmonterade utan synliga rör

och mycket lätta att rengöra.
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