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Analogiczne zdjęcie 

 
Uchwyt k ątowy z uchwytem r ączki prysznicowej, 
długo ści pod wymiar 950.33.2S90  
⋅ drążki połączone pod kątem prostym z uchwytem na 

słuchawkę prysznicową 
⋅ z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały) lub 

99 (czysta biel) 
⋅ element regulacji uchwytu na słuchawkę oznaczony 

czarnym kolorem 
⋅ z odpornym na korozję stalowym rdzeniem 
⋅ możliwa długość w poziomie od 600 mm do 1250 mm, 

możliwa długość w pionie od 300 mm do 850 mm, gł. 
90 mm, śr. drążków 33 mm 

⋅ wsporniki mocujące o śr. 18 mm z płaskimi rozetami 
⋅ śr. rozetki 80 mm, wys. 13 mm 
⋅ bezstopniowa regulacja położenia uchwytu na słuchawkę 

prysznicową, ustawienie wysokości po naciśnięciu lub 
pociągnięciu za uchwyt 

⋅ stożkowaty kształt zamocowania uchwytu na słuchawkę 
prysznicową ułatwia jej zawieszanie 

⋅ pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów 
⋅ łatwy montaż dzięki osobno mocowanym płytkom z 

wysokiej jakości stali szlachetnej służącym do zawieszenia 
uchwytu  

⋅ do montażu z lewej i prawej strony 
⋅ Użycie krzesełka zawieszanego: 

802.51...11..., 802.51...12..., W1 = min. 390 mm 
950.51...10..., 950.51...11..., W1 = min. 440 mm 
801.51...100, W1 = min. 510 mm 
801.51...110, 801.51...115, W1 = min. 610 mm 

⋅ w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania  
 

 

Wymiary w mm  
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Kolory 

98 99

Kolor bazowy 

 

Kolory alternatywne 

98 99 97 95 92 90

 
33 50

Kolor bazowy Drążek 

    
 

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 01.10.2021 


