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ELEVATOR
ELEVATOR dostosowuje się doskonale do każdego stylu kuchni. Opracowany z uwzględnieniem
szczególnych wymagań przy projektowaniu przestrzeni kuchennych, dzięki m.in. wymiarom
(Ø 79 mm) jest optymalnym rozwiązaniem dla zabudowy w tzw. wyspie kuchennej. Dyskretny
design oraz wysokiej jakości materiały. Wysunięcie gniazd następuje po naciśnięciu na jego korpus - do dyspozycji 3 gniazda w bardzo małym elemencie. Po skończeniu pracy można schować
całość poprzez wciśnięcie w pozycję dolną.

Korzyści
na pierwszy
rzut oka

• Wysuwany przez naciśnięcie pokrywy
• 3 gniazda zasilające
• Dostosowane do typowego otworowania 79 mm
• Prosty i szybki montaż oraz wymiana
• Aluminium niklowane, szczotkowane
• Klasyczne wzornictwo
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Nr art.

Wersja

ELEVATOR Listwy zasilające (wariant kuchenny)

Kolor stali nierdzewnej

Zasilanie: 2,0 m H05VV-F 3G 1,5mm² z zarobionymi tulejką końcówkami i wtyczką montażową w komplecie
928.007

· 2 gniazda zasil. UTE z bolcem uziemiającym i zabezp. przed dziećmi, czarne

928.002

· 2 gniazda zasil. typu F (Schuko) z uziemieniem i zabezp. przed dziećmi, czarne

928.003

· 1 gniazdo typu F (Schuko), czarne, z zabezpieczeniem przed dziećmi, 2x gniazdo typu Euro

928.020

· 1 gniazdo zasilaj. UTE z bolcem uziemiającym i zabezp. przed dziećmi, czarne
· 1 podwójna ładowarka USB 2,15A

Otwornica Ø 79 mm
do montażu zestawu ELEVATOR
928.900

· W drewnie / tworzywie
· Głębokość wiercenia do 60 mm

Uchwyt otwornicy
918.900

· Z wiertłem centrującym

Zobacz film pokazujący jak instalowa ELEVATOR
dostępny na www.bachmann.com

Ø 86
Ø 65

94,6

ELEVATOR pasuje do otworu
o średnicy 79 mm.
100 mm wysokości, 79 mm średnicy: mamy do dyspozycji 3 gniazda na
tak małej powierzchni. Elevator otwiera się samoczynnie po naciśnięciu
na pokrywę. Po zakończeniu pracy można zestaw z powrotem schować

135

w zabudowie meblowej.

Ø 79
Wymiary w mm
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