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2 x







East 1200 D

2009-09-04









East/Kioto 
600/750/900/1200

2010-01-14



Vid montering på regelvägg på ett avstånd av 1 - 0,6 m från badkar eller dusch måste 
väggen alltid förstärkas. Alla skruvinfästningar skall ske i massiv konstruktion, t.ex betong, 
i reglar eller särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästning får inte göras enbart i golv-, eller 
väggskiva. Skruvar för vägg- eller golvfästen samt genomföringar för vatten och avlopp 
skall tätas mot väggens eller golvets tätskikt.  
 
Fogmassa för tätning skall fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent 
och åldersbeständigt.  
 
 
 
 
”Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören 
garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.”

En auktoriserad VVS-installatör är garanti för att installationen utförs fackmannamässigt.
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East 900
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East 1200
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East/Kioto 
600/750/900/1200

2010-01-14



Vid montering på regelvägg på ett avstånd av 1 - 0,6 m från badkar eller dusch måste 
väggen alltid förstärkas. Alla skruvinfästningar skall ske i massiv konstruktion, t.ex betong, 
i reglar eller särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästning får inte göras enbart i golv-, eller 
väggskiva. Skruvar för vägg- eller golvfästen samt genomföringar för vatten och avlopp 
skall tätas mot väggens eller golvets tätskikt.  
 
Fogmassa för tätning skall fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent 
och åldersbeständigt.  
 
 
 
 
”Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören 
garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.”

En auktoriserad VVS-installatör är garanti för att installationen utförs fackmannamässigt.


	Hafa East möbler
	Hafa_East _alla till möbel2_ 1
	Hafa_East _alla till möbel2_ 2
	Hafa_East _alla till möbel2_ 3
	Hafa_East _alla till möbel2_ 4
	Hafa_East _alla till möbel2_ 5
	Hafa_East _alla till möbel2_ 6
	Hafa_East _alla till möbel2_ 7
	Hafa_East _alla till möbel2_ 8
	Hafa_East _alla till möbel2_ 9
	Hafa_East _alla till möbel2_10
	Hafa_East _alla till möbel2_11
	Hafa_East _alla till möbel2_12
	Hafa_East _alla till möbel2_13
	Hafa_East _alla till möbel2_14
	Hafa_East _alla till möbel2_15
	Hafa_East _alla till möbel2_16
	Hafa_East _alla till möbel2_17
	Hafa_East _alla till möbel2_18
	Hafa_East _alla till möbel2_19
	Hafa_East _alla till möbel2_20
	Hafa_East _alla till möbel2_21
	Hafa_East _alla till möbel2_22
	Hafa_East _alla till möbel2_23
	Hafa_East _alla till möbel2_24
	Hafa_East _alla till möbel2_25
	Hafa_East _alla till möbel2_26
	Hafa_East _alla till möbel2_27
	Hafa_East _alla till möbel2_28
	Hafa_East _alla till möbel2_29
	Hafa_East _alla till möbel2_30
	Hafa_East _alla till möbel2_31
	Hafa_East _alla till möbel2_32

	Hafa_East_spegel_ 600_750_900_1200

