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TWIST
TWIST jest idealnym zestawem gniazdowym dla przestrzeni kuchennych. Dzięki kompaktowej budowie i znikomej głębokości zabudowy można go montować oszczędzając miejsce w płycie roboczej stołu/wyspy kuchennej. Przewód zasilający jest wyprowadzony odpowiednio blisko obudowy,
dzięki temu całkowita głębokość zabudowy wynosi jedynie ok. 40 mm – co umożliwia również
zabudowę nad szufladami. Doskonale zostało rozwiązane zamykanie: po użyciu pokrywę tylko
przekręcamy – gniazda znikają pod pokrywą.
Mając do wyboru wykończenie ze stali nierdzewnej lub chromowanej, TWIST łatwo łączy się ze
stylem nowoczesnym i klasycznym.
TWIST otrzymał znak towarowy - nagrodę Red Dot Product Design Award 2012, Interior Innovation
Award 2014, Focus Silver 2014, Good Design Award 2014 oraz wiele innych.
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Bardzo mała głębokość zabudowy (ok. 40 mm)
Kompaktowa budowa (HxØ: ok. 42,5 x 115 mm)
Wyprowadzenie kabla zasilającego w sposób oszczędzający miejsce zabudowy
Prosty, szybki montaż i wymiana
Dopuszczenie KEMA KEUR
Nagroda Red Dot Produkt Design Award Winner 2012
Interior Innovation Award 2014
Focus Silver 2014
Good Design Award 2014
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TWIST
Nr art.

Wersja

TWIST 2S
Metalowa pokrywa o wyglądzie stali nierdzewnej: wejście zasilające: kabel 2,0m z zaprasowanymi tulejką
końcówkami i wtyczką montażową w komplecie
931.002

· 2 gniazda typu UTE, czarne, z zabezpieczeniem przed dziećmi
· średnica montażowa 105 mm, głębokość 40 mm
· przystosowane do montażu w płytach o grubości od 20 mm do 40 mm

TWIST 2S
Metalowa pokrywa o wyglądzie stali nierdzewnej: wejście zasilające: kabel 2,0m z zaprasowanymi tulejką
końcówkami i wtyczką montażową w komplecie
931.000
· 2 gniazda typu Schuko, czarne, z zabezpieczeniem przed dziećmi
· średnica montażowa 105 mm, głębokość 40 mm
· przystosowane do montażu w płytach o grubości od 20 mm do 40 mm
Otwornica Ø 105 mm
do montażu zestawu TWIST
931.900

· w drewnie / tworzywie
· głębokość wiercenia do 60 mm

Uchwyt otwornicy
918.900

· z wiertłem centrującym
podobne do rysunku

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

TWIST jest tak zwarty, że można go montować nawet
w szufladach.
Całkowita wysokość 42,5 mm powoduje, że TWIST może być zamontowany niemal w każdym blacie. Szczególnie szuflady znajdujące się
pod miejscem montażu nie stanowią tutaj żadnego problemu. Również
sposób wyprowadzenia przewodu nie powoduje żadnych dodatkowych
ograniczeń.
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Wymiary w mm

40 mm - więcej miejsca TWIST nie potrzebuje
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