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CALIDRIS UNIQUE TVÄTTSTÄLL MED SPECIALMÅTT
BESTÄLLNINGSBLANKETT

Kund:

Kontaktperson:

Önskat leveransdatum:
(min 6 veckor)

Ordernr/ref.:

Orderdatum: Ordernr: Dansani:
(fylls i av Dansani)

Mål Bredd

Från ytterkant till centrum av 
avloppet

Bredd

Från ytterkant till centrum av 
avloppet

Från ytterkant till centrum av 
avloppet

Underskrift för accept Namn/företagsstämpel

Dansani AB    •    Koppargatan 23    •    S-271 39 Ystad    •    Tlf. +46 35 15 76 21    •    mail@dansani.se

JA TACK. Jag vill beställa ____ stycken Dansani-
underhållskit för matta ytor, bestående av:
Rengöringsmedel 500 ml, underhållsmedel 500 ml, 
mikroduk, tvättsvamp och sprutmunstycke. 
Art. nr. 0192000

OBS:
 - Det måste finnas full möblering med skåp under tvättstället.
 - Alla tvättställ levereras som standard utan blandarhål om inget annat har angivits ovan.
 - Mått max 2405 x 505 mm.
 - Tvättställen har en tolerans på +1/-1 mm. Vi rekommenderar därför att alla tvättställ beställs med ett övermått på 5 mm jämfört med skåpen 
(t.ex. 1605 mm total bredd för skåp som är 2x800 mm).

 - Centrum av tvättstället ska placeras i centrum av tvättställsskåpet.
 - Vid placering i en nisch bör ett mellanrum på 3 mm lämnas på båda sidorna mellan tvättställ och vägg. Tänk på att kryssmäta nischen.
 - Produkter med specialmått kan inte annulleras eller returneras efter undertecknad beställning.
 - Observera att garantin upphör att gälla, om konstruktionen och/eller designen blir föremål för justeringar.

Tillbehör mot extra kostnad - se priser i katalogen

Dolt
bräddvlopp

Krom
Art. nr. 4893843-3

Bottenventil
med automatisk
öppning

Krom
Art. nr. 4884343

Polerad mässing
Art. nr. 4884344

Vit matt
Art. nr. 4884310

Svart
Art. nr. 4884328

Färg Blanco Zeus
Eternal 
Statuario

Desert Silver Calypso
Charcoal 
Soapstone

Eternal 
Marquina

Tvättställ Med blandarhål Utan blandarhål

Bassängstorlek
Liten: 500x300 mm
OBS: för alla tvättställsskåp oavsett storlek

Stor: 650x300 mm
OBS: för tvättställsskåp som är minst 80 cm


	OrdrenrRef: 
	Ordredato: 
	Ordrenr Dansani udfyldes af Dansani: 
	JA TAK Jeg bestiller hermed: Off
	Kunde: 
	Kontaktperson:: 
	Bredde_2: 
	Bredde_5: 
	Bredde_6: 
	Farve2: Off
	Bredde_3: 
	Bredde_4: 
	Underskrft: 
	Krom: Off
	Farve1: Off
	hanehul: Off
	Onsket leveringsdato min 5 uger: 
	Storrelse: Off
	qty: 


