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Mitat / Measurements

 
Blanco Zeus Eternal Statuario Desert Silver Calypso Charcoal Soapstone Eternal Marquina

 

 Pieni allas / Small: 500x300 mm.
Huom: Kaikkiin allaskaappikokoihin /  
NB: for all sizes of vanity units 

Iso allas / Large: 650x300 mm.
Huom: Vähintään 80 cm allaskaappeihin /  
NB: for vanity units with a width of 80cm or more

Dansani A/S     •     Finlandsvej 8     •     6100 Haderslev     •     Tlf. 73 22 29 00     •     mail@dansani.dk

Calidris Unique, mittatilausallas / made to measure basins

TILAUSLOMAKE / ORDER FORM

Asiakas /
Customer:

Yhteyshenkilö /
Contact person:

Tilausnro/Viite /
Order no./Ref.:

Tilauspvm /
Order date:

Dansanin tilausnumero /
Order no. Dansani:
(Dansani täyttää) / (added by Dansani)

Toimitusajankohta / Required 
supply date:
(väh. 6 viikkoa) / (min. 6 weeks)

Väri /  
Colour

Hanareikä / 
Tap hole

Hanareiällä / 
With tap hole

Ilman hanareikää / 
Without tap hole

Leveys /  
Width

Leveys /  
Width

Ulkoreunasta viemäriaukon keskelle /  
From the edge to centre of the waste

Ulkoreunasta viemäriaukon keskelle /  
From the edge to centre of the waste

Ulkoreunasta viemäriaukon keskelle /  
From the edge to centre of the waste

Altaan koko / 
Size of basin

Ylivuotosarja, 
piilotettu / Concealed
overflow kit
 

Pohjaventtiili
automaatti-
avausjärjestelmällä* /  
Basin waste
with automatic
opening

Lisävarusteet lisähinnasta, tarkista hinnat esitteestä / Accessories at additional cost - see catalogue for prices

Kromi /  
Chrome
Tuotenro / Art. no.  
4884343

Kiillotettu messinki / 
Polished brass
Tuotenro / Art. no. 
4884344

Kromi /  
Chrome
Tuotenro / Art. no.  
4893843-2

*Älä käytä tai asenna pesukoneen kanssa tai yhteydessä. Käytä ainoastaan huoneissa, joissa on viemärikaivo (esim. lattiakaivo, linjakaivo) /  
* Do not use or install with or in conjunction with a washing machine. Use only in rooms with a drain (eg floor drain, line drain).

Mattavalkoinen / 
White matt
Tuotenro / Art. no. 
4884310

Musta / 
Black
Tuotenro / Art. no. 
4884328

Huom / NB: 
 - Ohut muotoilu edellyttää täyttä kalustusta kaapein altaan alle. / Product design requires the support of a vanity unit below the basin.
 - Kaikki altaat toimitetaan vakiona ilman hanareikää, ellei toisin ole mainittu. / All basins are supplied as standard without tap hole unless otherwise specified.
 - Enimmäismitat 2405 x 505 mm. / Measurements: max 2405 x 505 mm.
 - Altaiden toleranssi on +1/-1 mm. Suosittelemme, että kaikki altaat tilataan lisämitalla (5 mm) suhteessa kaappeihin (esim. 1605 mm kokonaisleveys 2x800 mm kaappeihin). / 
The basins have a tolerance of +1/-1 mm; we recommend that all basins are ordered 5 mm wider than the furniture setting (e.g. 1605 mm total width to suit 2x800 mm units). 

 - Altaan keskiosa on sijoitettava allaskaapin keskiosaan. / Centre of the basin must be aligned with the centre of the vanity unit.
 - Sijoitettaessa nurkkaan suositellaan 3 mm rakoa kummallekin puolelle seinän ja altaan väliin. Muista mitata nurkan ristimitta. / 
For wall-to-wall solutions we recommend 3 mm space on both sides between worktop and wall. Take care to note the diagonal measurement between the walls.

 - Mittatilaustuotteita ei voida peruuttaa tai palauttaa tilauksen allekirjoituksen jälkeen. / Bespoke products cannot be cancelled or returned after the signed order form is received.
 - Huomaa, että takuu raukeaa jos rakenteisiin ja/tai malliin tehdään muutoksia. / Please be aware that the warranty no longer applies if adjustments of the construction and/or 
the design are made 

Hyväksyntä allekirjoituksella / Signature of acceptance 
Nimi/Yrityksen leima / Name/Company stamp

Kyllä kiitos / Yes please   
Haluan tilata / I would like to order ___ kpl / qty Dansani mattapintojen 
hoitosetti. Setin sisältö / Dansani care kit for matt surfaces, consisting of: 
Puhdistusaine / Cleaning agent 500 ml, hoitoaine / care agent 500 ml, 
mikrokuituliina, sieni ja sumutin. / micro cloth, sponge and atomiser. 
Tuotenro / Art. no. 0192000
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