
IDO Seven D WC 34219, 37219, 39219

Seinä-WC • Vägg-WC
3421901101, 3721901101, 3921901101
685 x 370 x 780

6100100001 M 12 x 140 mm

min.100

•                      med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.
med sits av hård plast nr 91531, dubbelsponing.
med sits av mjuk plast nr 91130, enkelspolning.

WC:na tillverkas endast i vitt (-01).
Sits, fastsättningsskruvar nr 6100100001 och koppling för avloppsrör nr 6350600001
levereras med WC:n.
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Sitthöjd 420 mm

• Obs!
Armstöden se sidan 1:8.
Om armstöd monteras till denna modell
bör sits av hård plast nr 91531, 91533 eller
91538.
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NY PRODUKT

• Rekommenderat sitthöjd 420 mm.
Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monterinsganvsining.
Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.
IDO Seven D WC:n 3721901201 och 3921901201 är försedd med liten och stor
spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.
4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden
på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på
fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 8 liter. Lilla spolningen är
inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar.
IDO Seven D WC:n 3421901201 är försedd med enkelspolning samt dosering,
se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och
justerbar till 8 liter, se installationsanvisning.
Gummimanschetten spänns runt avloppsrörets muff, varefter WC:n sätts på
plats och fästs vid väggen.
Monteringsfixtur nr 6604700001 passar WC:n. Se sidan 5:10.
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IDO Badrum AB, Box 1183, 171 23 Solna,
tel 08-442 57 10, fax 08-667 80 31, info@ido.se, www.ido.se

Vikt (kg)RSK nr.IDO art.nr.

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

Armstöd nr 6111200001 passar denna modell.
Beställs separat. Monteringsanvisningar och monteringssats se sidan 1:8


