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Mozgáskorlátozott MIRANIT mosdó beépített kapaszkodóval, 500x121x400 mm méretben,
280x90x274 mm medencével, csapfurattal, fehér
Akadálymentes MIRANIT mosdó beépített kapaszkodóval, csapfurattal, 500x400x121 mm.

ANMW0003
158 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: miranit
Méretek: 500x400x121 mm
Rögzítés: falra szerelhető
Medence belső mérete: 280x274x90 mm
Csapfurat: D35 mm

Porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználók részére, pneumatikus döntőberendezéssel
675x575 mm
Mosdókagyló ergonómikus kialakítással, mozgáskorlátozott felhasználók részére, pneumatikus döntőberendezéssel.
Akadálymentesített helyiségekbe.
TH410AI0000001
104 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: porcelán
Méretek: 675x575 mm
Jellemzők: pneumatikus döntőberendezéssel

Porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználók részére, pneumatikus döntőberendezéssel
650x560 mm
Mosdókagyló ergonómikus kialakítással, mozgáskorlátozott felhasználók részére, pneumatikus döntőberendezéssel.
Akadálymentesített helyiségekbe.
TH410AI0000003
93 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: porcelán
Méretek: 650x560 mm
Jellemzők: pneumatikus döntőberendezéssel

Idral Porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználók részére, könyökpihentetős 650x570 mm;
leeresztőszelep, szifon, konzol nélkül
Akadálymentes mosdó porcelánból, konkáv kialakítással, könyökpihentetővel, rögzítő konzol nélkül.
Akadálymentesített helyiségekbe.
TH400I
52 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: porcelán
Méretek: 675x575x250 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=ANMW0003&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH410AI0000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH410AI0000003&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH400I&description=0
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Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, 650x560 mm (leeresztőszelep, szifon, felfogató
egység nélkül)
Akadálymentes mosdó porcelánból, konkáv kialakítással, könyökpihentetővel, rögzítő konzol nélkül.
Akadálymentesített helyiségekbe.
TH400W
44 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: porcelán
Méretek: 650x560 mm

Porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználóknak, 600x500 mm; leeresztőszelep, szifon nélkül

Mosdó mozgáskorlátozottak részére, konkáv kialakítással, porcelánból. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH400IT
26 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 600x500 mm
Anyag: porcelán
Jellemzők: leeresztőszelep, szifon, konzol nélkül

Tartókonzol (1 pár) szett, csavarokkal, rögzítő elemekkel, fehérre festett, mozgáskorlátozott
mosdóhoz
Tartókonzol szett mozgáskorlátozott (konkáv) mosdó falra történő rögzítéséhez, fehérre festett acélból, csavarokkal,
rögzítő elemekkel.
TH401T
11 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Döntőberendezés TH400I és a TH400W cikkszámú mozgáskorlátozott mosdóhoz

Döntőberendezés mozgáskorlátozott mosdókhoz konzollal, mozgató karral, gázrugóval, csavarszettel.

SAT0000001PT
49 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH400W&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH400IT&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH401T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=SAT0000001PT&description=0
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Rozsdamentes fényes mosdó mozgáskorlátozottaknak, csaplyukkal, 610x500x160 mm,
leeresztőszelep és szifon nélkül
Mosdókagyló ergonómikus kialakítással, mozgáskorlátozott felhasználók részére, rozsdamentes acélból, vandálbiztos
kialakítású mosdókba.
BK05262000000003
144 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület: Tükrös
Méretek: 610x500x160 mm
Medence mérete: D360x153 mm
Kivitel: Falra szerelhető

Rozsdamentes mosdó mozgáskorlátozottak részére, csaplyuk nélkül, 500x500x160 mm

Kézmosó mozgáskorlátozottak részére rozsdamentes acélból, kerek medencével, csaplyuk nélkül.

ANMX500
329 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 500x500x160 mm
Medence mérete: D350 mm
Vízelvezetés: D32 mm

Rozsdamentes mosdó mozgáskorlátozottak részére, csaplyukkal, 500x500x160 mm

Kézmosó mozgáskorlátozottak részére rozsdamentes acélból, kerek medencével, csaplyukkal.

ANMX501
342 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 500x500x160 mm
Medence mérete: D350 mm
Vízelvezetés: D32 mm
Csapfurat: D35 mm

Rozsdamentes mosdó mozgáskorlátozottak részére, csaplyuk nélkül, 600x500x160 mm

Kézmosó mozgáskorlátozottak részére rozsdamentes acélból, kerek medencével, csaplyuk nélkül

ANMX600
339 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 600x500x160 mm
Medence mérete: D350 mm
Vízelvezetés: D32 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05262000000003&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=ANMX500&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=ANMX501&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=ANMX600&description=0
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Rozsdamentes mosdó mozgáskorlátozottak részére, csaplyukkal, 600x500x160 mm

Kézmosó mozgáskorlátozottak részére rozsdamentes acélból, kerek medencével, csaplyukkal.

ANMX601
352 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 600x500x160 mm
Medence mérete: D350 mm
Vízelvezetés: D32 mm
Csapfurat: D35 mm

 Porcelán mosdó

Fali porcelán gyerek mosdó, 450 mm-es (leeresztőszelep, szifon, felfogató egység nélkül)

AKV381
25 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Fali porcelán gyerek mosdó, 550 mm-es (leeresztőszelep, szifon, felfogató egység nélkül)

AKV382
25 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

 Öntött gránit mosdó

Egymedencés MIRANIT mosdó 600 mm széles, 520x375x90 mm medencemérettel, csapfurattal,
fehér
Mosdókagyló nagy kopásállóságú műgyantakötésű ásványanyagból, fehér színben, csaplyukkal. 

ANMW411
180 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 600x530x125 mm
Medence mérete: 520x375x90 mm
Anyag: műgyantakötésű ásványanyag
Tömeg: 18,05 kg

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=ANMX601&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=AKV381&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=AKV382&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=ANMW411&description=0
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Kétmedencés MIRANIT mosdó 1400 mm széles, 580x375x90 mm medencemérettel, csapfurattal,
fehér
Mosdópult nagy kopásállóságú műgyantakötésű ásványanyagból, 2 medencével, fehér színben, csaplyukkal. 

ANMW421
331 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 1400x530x125 mm
Medence mérete: 580x360x90 mm
Anyag: műgyantakötésű ásványanyag
Tömeg: 36,1 kg

Hárommedencés MIRANIT mosdó 2100 mm széles, 580x375x90 mm medencemérettel,
csapfurattal, fehér
Mosdópult nagy kopásállóságú műgyantakötésű ásványanyagból, 3 medencével, fehér színben, csaplyukkal. 

ANMW431
461 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 2100x600x125 mm
Medence mérete: 580x360x90 mm
Anyag: műgyantakötésű ásványanyag
Tömeg: 55,1 kg

 Mosdópult

Rozsdamentes egy körmedencés kézmosó, 1000x600x300mm

Mosdópult 1 db körmedencével szálcsiszolt rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben nagyforgalmú közösségi
illemhelyekbe.
BK05481000000001
476 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 1000x600x300 mm
Medence mérete: D360x150 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szálcsiszolt

Rozsdamentes két körmedencés kézmosó, 2000x600x300mm

Mosdópult 2 db körmedencével szálcsiszolt rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben nagyforgalmú közösségi
illemhelyekbe.
BK05482000000001
624 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 2000x600x300 mm
Medence mérete: D360x150 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szálcsiszolt

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=ANMW421&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=ANMW431&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05481000000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05482000000001&description=0
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Rozsdamentes három körmedencés kézmosó, 3000x600x300mm

Mosdópult 3 db körmedencével szálcsiszolt rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben nagyforgalmú közösségi
illemhelyekbe.
BK05483000000001
795 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 3000x600x300 mm
Medence mérete: D360x150 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szálcsiszolt

Falraszerelt egyszemélyes mosdópult - 600x500x290 mm, D360 mm-es medencékkel - csapfuratt
nélkül
Falra szerelhető mosdópult 1 medencével rozsdamentes acélból, 600x500x290 mm

BKH4320241
272 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: selyemfényű
Méretek: 600x500x290 mm
Medence belső mérete: D360 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Falraszerelt kétszemélyes mosdópult - 1200x500x290 mm, D360 mm-es medencékkel - csapfuratt
nélkül
Falra szerelhető mosdópult 2 medencével rozsdamentes acélból, 1200x500x290 mm

BKH4320341
346 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: selyemfényű
Méretek: 1200x500x290 mm
Medence belső mérete: D360 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Falraszerelt háromszemélyes mosdópult - 1800x500x290 mm, D360 mm-es medencékkel -
csapfuratt nélkül
Falra szerelhető mosdópult 3 medencével, rozsdamentes acélból, 1800x500x290 mm

BKH4320441
467 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: selyemfényű
Méretek: 1800x500x290 mm
Medence belső mérete: D360 mm
Rögzítés: falra szerelhető

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05483000000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4320241&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4320341&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4320441&description=0
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Falraszerelt négyszemélyes mosdópult - 2400x500x290 mm, D360 mm-es medencékkel - csapfuratt
nélkül
Falra szerelhető mosdópult 4 medencével, rozsdamentes acélból, 2400x500x290 mm

BKH4320541
526 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: selyemfényű
Méretek: 2400x500x290 mm
Medence belső mérete: D360 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Falraszerelt kétszemélyes mosdópult - 1200x600x350 mm, D360 mm-es medencével - csapfuratt
nélkül
Falra szerelt kétszemélyes mosdópult 1200x600x350 mm, csapfurat nélkül

BKH4320942
283 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Méretek: 1200x600x350 mm
Medence belső mérete: D360 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Falraszerelt mosdó rozsdamentes acélból 700x514x170 mm, 600x340x170 mm-es medencével,
konzolokkal, leeresztőszeleppel, csaplyuk nélkül
Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, konzolokkal, leeresztőszeleppel, csapfurat nélkül.

CM700
430 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 700x514x170 mm
Medence mérete: 600x340x130 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

Falraszerelt 2 medencés mosdópult rozsdamentes acélból 1400x514x170 mm, 600x340x170 mm-es
medencékkel, konzolokkal, leeresztőszelepekkel, csaplyukak nélkül
Mosdópult rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, konzolokkal, leeresztőszelepekkel, csapfurat nélkül.

CM1400
621 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 1400x514x170 mm
Medence mérete: 600x340x130 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4320541&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4320942&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=CM700&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=CM1400&description=0
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Falraszerelt 3 medencés mosdópult rozsdamentes acélból 2100x514x170 mm, 600x340x170 mm-es
medencékkel, konzolokkal, leeresztőszelepekkel, csaplyukak nélkül
Mosdópult rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, konzolokkal, leeresztőszelepekkel, csapfurat nélkül.

CM2100
850 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 2100x514x170 mm
Medence mérete: 600x340x130 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

Falraszerelt 4 medencés mosdópult rozsdamentes acélból 2800x514x170 mm, 600x340x170 mm-es
medencékkel, konzolokkal, leeresztőszelepekkel, csaplyukak nélkül
Mosdópult rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, konzolokkal, leeresztőszelepekkel, csapfurat nélkül.

CM2800
1 145 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 2800x514x170 mm
Medence mérete: 600x340x130 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

Corian mosdópult, 1000x600mm, 1 db perem nélkül süllyesztett színazonos medencével, fehér
színben, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Corian anyagból, fehér színben, perem nélkül süllyesztett szín- és anyagazonos medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKAP1000101
273 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Corian akril
Felület: fehér
Medence belső mérete: 419x332x138 mm
Rögzítés: Fali

Corian mosdópult, 2000x600mm, 2 db perem nélkül süllyesztett színazonos medencével, fehér
színben, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Corian anyagból, fehér színben, perem nélkül süllyesztett szín- és anyagazonos medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKAP2000201
483 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Corian akril
Felület: fehér
Medence belső mérete: 419x332x138 mm
Rögzítés: fali

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=CM2100&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=CM2800&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKAP1000101&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKAP2000201&description=0


 Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó   

      2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
      +36 29 413-553
      bandk@bandk.hu
      www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

 10 

Mosdó, m
osdópult, kézm

osó, sorm
osdó, orvosi bem

osakodó
Corian mosdópult, 3000x600mm, 3 db perem nélkül süllyesztett színazonos medencével, fehér
színben, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Corian anyagból, fehér színben, perem nélkül süllyesztett szín- és anyagazonos medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKAP3000301
704 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Corian akril
Felület: fehér
Medence belső mérete: 419x332x138 mm
Rögzítés: fali

Corian mosdópult, 4000x600mm, 4 db perem nélkül süllyesztett színazonos medencével, fehér
színben, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Corian anyagból, fehér színben, perem nélkül süllyesztett szín- és anyagazonos medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKAP4000401
933 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Corian akril
Felület: fehér
Medence belső mérete: 419x332x138 mm
Rögzítés: fali

Műgyanta mosdópult, 1000x600 mm, 1db porcelán medencével, alap színben, barna lapmaggal,
belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, barna lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKMP1000101
161 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Műgyanta mosdópult, 2000x600 mm, 2db porcelán medencével, alap színben, barna lapmaggal,
belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, barna lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKMP2000201
295 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKAP3000301&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKAP4000401&description=0
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Műgyanta mosdópult, 3000x600 mm, 3 db porcelán medencével, alap színben, barna lapmaggal,
belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, barna lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKMP3000301
438 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Műgyanta mosdópult, 4000x600 mm, 4 db porcelán medencével, alap színben, barna lapmaggal,
belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, barna lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKMP4000401
573 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Műgyanta mosdópult, 1000x600 mm, 1 db porcelán medencével, fehér színben, színazonos
lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, fehér lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKAMP1000101
191 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Műgyanta mosdópult, 2000x600 mm, 2 db porcelán medencével, fehér színben, színazonos
lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, fehér lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKAMP2000201
367 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKMP3000301&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKMP4000401&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKAMP1000101&description=0
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Műgyanta mosdópult, 3000x600 mm, 3 db porcelán medencével, fehér színben, színazonos
lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, fehér lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKAMP3000301
540 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Műgyanta mosdópult, 4000x600 mm, 4 db porcelán medencével, fehér színben, színazonos
lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető
Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, fehér lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és
belátásgátlóval, egyedileg gyártva.
BKAMP4000401
705 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Munkalap mosdópult, 1000x600 mm, 1db porcelán medencével, alap színben, belátásgátlóval,
vízvetővel, hátfalra szerelhető
Munkalap mosdópult 1000x600mm, 1db ráültetett porcelán medencével, belátásgátlóval, vízvetőfel, falra szerelhető
kivitelben, alap színben.
BKMPP1000101
0 Ft. + Áfa

Paraméterek

Munkalap mosdópult, 2000x600 mm, 2db porcelán medencével, alap színben, belátásgátlóval,
vízvetővel, hátfalra szerelhető
Munkalap mosdópult 2000x600mm, 2db ráültetett porcelán medencével, belátásgátlóval, vízvetőfel, falra szerelhető
kivitelben, alap színben.
BKMPP2000201
0 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKAMP3000301&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKAMP4000401&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKMPP1000101&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKMPP2000201&description=0
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Munkalap mosdópult, 3000x600 mm, 3db porcelán medencével, alap színben, belátásgátlóval,
vízvetővel, hátfalra szerelhető
Munkalap mosdópult 3000x600mm, 3db ráültetett porcelán medencével, belátásgátlóval, vízvetőfel, falra szerelhető
kivitelben, alap színben.
BKMPP3000301
0 Ft. + Áfa

Paraméterek

Idral KIDS Mosdópult/sormosdó gyerekek részére 1200x450x200 mm

Mosdópult, sormosdó gyerekek részére, fehér porcelánból, 1200 mm hosszúságú változatban.

BKH2009611
162 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 1200x450x200 mm
Anyag: porcelán
Lefolyó csatlakozás: G1 1/2"

Idral KIDS Mosdópult/sormosdó gyerekek részére 900x450x200 mm

Mosdópult, sormosdó gyerekek részére, fehér porcelánból, 900 mm hosszúságú változatban.

BKH2009711
133 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 900x450x200 mm
Anyag: porcelán
Lefolyó csatlakozás: G1 1/2"

 Pultba építhető kézmosó medence

Kerek kézmosókagyló leeresztőszeleppel, szifon nélkül, rozsdamentes fényes, D428x157 mm

Mosdó rozsdamentes acélból, fényes felülettel, kerek medencével,  túlfolyóval, pultba / pult alá építhető változatban.

RNDH381
61 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: polírozott
Méretek: D426x159 mm
Medence belső mérete: D380x159 mm
Vízelvezetés: DN32 mm
Tömeg: 2,2 kg

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKMPP3000301&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH2009611&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH2009711&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=RNDH381&description=0
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osakodó
Kerek kézmosókagyló leeresztőszeleppel, szifon nélkül, rozsdamentes matt, D428x157 mm

Mosdó rozsdamentes acélból, szatén felülettel, kerek medencével, túlfolyóval, pultba / pult alá építhető változatban.

RNDX381
61 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Tömeg: 1,9 kg
Méretek: D426x159 mm
Medence belső mérete: D380x159 mm
Vízelvezetés: DN32 mm

Ovál kézmosókagyló leeresztőszelep, szifon nélkül, rozsdamentes fényes, 512x392x159 mm

Mosdó rozsdamentes acélból, fényes felülettel, ovális medencével, túlfolyóval, pultba / pult alá építhető változatban.

RNDH450O
104 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: polírozott
Tömeg: 3,3 kg
Méretek: 510x390x155 mm
Medence belső mérete: 450x330x155 mm
Vízelvezetés: DN32 mm

Ovál kézmosókagyló leeresztőszelep, szifon nélkül, rozsdamentes matt, 512x392x159 mm

Mosdó rozsdamentes acélból, szatén felülettel, ovális medencével, túlfolyóval, pultba / pult alá építhető változatban.

RNDX450O
97 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Tömeg: 3,2 kg
Méretek: 529x454x159 mm
Medence belső mérete: 450x330x159 mm
Vízelvezetés: DN32 mm

Pultbaépíthető rozsdamentes kézmosókagyló leeresztőszelep és szifon nélkül, D378 mm
(D360mm-es medencével), fényes
Pultba építhető rozsdamentes acél kézmosó leeresztőszelep és szifon nélkül, fényes belső felülettel, D378 mm külső
mérettel.
BKH0210132
34 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: fényes
Méretek: D380x150 mm
Medence belső mérete: D360 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=RNDX381&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=RNDH450O&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=RNDX450O&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0210132&description=0
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Pultbaépíthető rozsdamentes kézmosókagyló leeresztőszelep és szifon nélkül, D441 mm
(D360mm-es medencével), fényes
Pultba építhető rozsdamentes acél kézmosó fényes belső felülettel, leeresztőszelep és szifon nélkül, D441 mm külső
mérettel.
BKH0210631
67 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: fényes
Méretek: D440x150 mm
Medence belső mérete: D360 mm

 Rozsdamentes fali kézmosó

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó infrás csappteleppel, kevert vízre

Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, infrás csapteleppel, kevert vízre.

BK05701000000005
146 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó infrás csappteleppel, termosztatikus keverővel

Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőszeleppel.

BK05704000000005
190 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdkapcsolóval, kevert vízre (500x400x155mm)

Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, térdkapcsolóval, kevert vízre.

BK05702000000007
105 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0210631&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05701000000005&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05704000000005&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05702000000007&description=0
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Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdkapcsolóval, sarokba helyezett kifolyóval,
kevert vízre
Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, sarokba helyezett kifolyóval, térdkapcsolóval, kevert vízre.

BK05752000000003
106 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdkapcsolóval, termosztatikus keverővel

Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, térdkapcsolóval, termosztatikus keverőszeleppel.

BK05705000000007
148 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdkapcsolóval, sarokba helyezett kifolyóval,
termosztatikus keverővel
Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, sarokba helyezett kifolyóval, térdkapcsolóval, termosztatikus
keverőszeleppel.
BK05755000000002
149 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó időzített, nyomógombos csapteleppel, kevert
vízre
Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos csapteleppel, kevert vízre.

BK05710000000001
76 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Medence belső mérete: 385x285x125 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Vízellátás: kevert vagy hideg

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05752000000003&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05705000000007&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05755000000002&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05710000000001&description=0
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Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó időzített, nyomógombos csapteleppel, kevert
vízre
Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos csapteleppel, kevert vízre.

BK05710000000003
82 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó csaptelep nélkül (konzollal, szifonnal;
500x400x155 mm)
Mosdó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, konzollal, leeresztő szeleppel és szifonnal, csaptelep nélkül.

BK05712000000003
67 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó, 1/2"-os csaplyukkal, csaptelep nélkül (konzollal,
szifonnal; 450x320 mm)

BK05722000000003
43 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó, 1/2"-os csaplyukkal, csaptelep nélkül (konzollal,
szifonnal;500x400 mm)
Mosdó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, csaplyukkal, konzollal, leeresztő szeleppel és szifonnal,
csaptelep nélkül.
BK05722000000004
70 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05710000000003&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05712000000003&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05722000000003&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05722000000004&description=0
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Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó csaptelep és csaplyuk nélkül (konzollal,
szifonnal; 500x400 mm)
Mosdó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, konzollal, leeresztő szeleppel és szifonnal, csaptelep nélkül.

BK05742000000003
69 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó rozsdamentes acélból, 480x320x140 mm,
csapfurattal, leeresztő szeleppel
Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, csaplyukkal, leeresztő szeleppel.

BKH4113141
44 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 480x320 mm

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdnyomógombbal, rozsdamentes acélból,
400x295x230 mm, kifolyóval, mechanikus keverővel, leeresztő szeleppel, szifon nélkül
Fali kézmosó rozsdamentes acélból, térdmagasságban elhelyezett nyomógombbal, csapkifolyóval,
leeresztőszeleppel, mechanikus keverővel.
BKH4114141
78 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 400x295x230 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"

Falra szerelhető mélyhúzott medencés rozsdamentes kézmosó térdkapcsolóval, mchanikus
keverővel,380x300 mm
Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel, kifolyóval, mechanikus
keverőszeleppel, leeresztő szeleppel.
BKH4115141
59 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05742000000003&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4113141&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4114141&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4115141&description=0
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Rozsdamentes fali mosdó, D360 mm medencével, 500x495x190 mm

Rozsdamentes acél fali mosdó 500x495x190 mm, D360 mm-es medencével.

BKH4113441
130 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szálcsiszolt
Méretek: 500x495x190 mm
Medence belső mérete: D360x145 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Trapézmedencés kézmosókagyló rozsdamentes acélból 450x320x170 mm, konzol, leeresztőszelep
és szifon nélkül
Rozsdamentes trapézmedencés kézmosó.

BKH4117041
30 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 450x320x170 mm
Medence belső mérete: 390x290x130 mm

Rozsdamentes fali mosdó, 500x408x165 mm, csaptelep nélkül

Mosdó rozsdamentes bakteriosztatikus acélból, falra szerelhető kivitelben, leeresztő szeleppe.

BKH4113641
60 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 500x408x165 mm
Tömeg: 5 kg
Rögzítés: falra szerelhető

Rozsdamentes fali mosdó, 385x252x120 mm

Mosdó rozsdamentes bakteriosztatikus acélból, vandálbiztos, falra szerelhető kivitelben, leeresztőszeleppel. 

BKH4113541
40 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 358x255x130 mm
Rögzítés: falra szerelhető

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4113441&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4117041&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4113641&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4113541&description=0
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Kézmosókagyló csapteleppulttal  (500x446x150) konzollal, 5/4" leeresztőszeleppel,  csapfurattal,
45 fokos sarkokkal, selyemfényű rozsdamentes acél
Kézmosó rozsdamentes acélból, konzollal, túlfolyóval, leeresztőszeleppel, csapfurattal.

WT500CM
206 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 500x446x150 mm
Medence belső mérete: 400x291x141 mm
Csapfurat: D35 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, rozsdamentes acél,
400x355x300 mm, szifonnal, leeresztőszeleppel
Mosdó falra szerelhető kivitelben, rozsdamentes acélból, zárt szifonburkolattal, szifonnal, leeresztőszeleppel.

BK05264000000001
85 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 400x355x300 mm
Vízelvezetés: 5/4"

Falra szerelhető kézmosókagyló, 500x445 mm, rozsdamentes acélból, zárt szifonburkolattal,
csapfurattal
Kézmosó rozsdamentes acélból, zárt szifonburkolattal, csapfurattal, falra szerelhető kivitelben, 500x445 mm.

BKH4117241
108 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 500x445 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Falra szerelhető hegesztett körmedencés kézmosó zárt szifonburkolattal, leeresztőszeleppel,
csaptelep nélkül
Mosdó rozsdamentes acélból, vandálbiztos, falra szerelhető kivitelben, zárt szifonburkolattal, leeresztőszeleppel. 

BK05241000000001
249 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: polírozott
Tömeg: 13 kg
Méretek: 550x450x579 mm
Medence belső mérete: D380x150 mm
Vízelvezetés: 5/4"

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=WT500CM&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05264000000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4117241&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05241000000001&description=0
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Vandálbiztos fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból 500x495x304 mm, D360 mm-es
medencével, szifonburkolattal
Vandálbiztos fali kézmosó rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel, szifonburkolattal, D360 mm-es medencével

BKH4118241
210 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szálcsiszolt
Méretek: 500x495x304 mm
Medence belső mérete: D360x145 mm
Vízelvezetés: 6/4"
Rögzítés: falra szerelhető

Falra szerelhető hegesztett oválmedencés kézmosó köténylemezzel, 440x355x150 mm, szifonnal,
leeresztőszeleppel
Kézmosó rozsdamentes acélból, oválmedencével, köténylemezzel, falra szerelhető kivitelben, leeresztő szeleppel és
szifonnal.
BK05261000000001
70 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 440x355x150 mm
Tartozékok: Leeresztőszelep, szifon
Vízelvezetés: 5/4"

Rozsdamentes fali mosdó hátsó felhajtással, D300 mm medencével, 360x362x160 mm,
csapfurattal
Kézmosó rozsdamentes acélból, csapfurattal, falra szerelhető kivitelben.

BKH4113241
44 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 360x362x160 mm

Rozsdamentes fali mosdó hátsó felhajtással, D300 mm medencével, 360x362x160 mm, időzített
nyomógombos csapteleppel hideg, vagy kevert vízre, szifonnal, leeresztőszeleppel
Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, időzített nyomógombos csapteleppel, kevert vízre.

BKH4113341
65 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 360x362x160 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4118241&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05261000000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4113241&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4113341&description=0


 Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó   

      2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
      +36 29 413-553
      bandk@bandk.hu
      www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

 22 

Mosdó, m
osdópult, kézm

osó, sorm
osdó, orvosi bem

osakodó
Kézmosókagyló (550x450x155) konzollal, 6/4" leeresztőszeleppel, szifon és csaplyuk nélkül

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, ovális medencével, konzollal és leeresztő szeleppel.

BS204
217 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 550 x 450 x 155 mm
Tömeg: 4,64 kg
Medence mérete: 500 x 335 x 155 mm
Leeresztőszelep: 5/4"

Kézmosókagyló (550x450) túlfolyóval, szappantartóval, 6/4" leeresztőszeleppel, konzollal (szifon
és csaptelepf. nélkül)
Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, ovális, túlfolyós medencével, konzollal és leeresztő
szeleppel.
BS205
217 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 550 x 450 x 155 mm
Tömeg: 4,8 kg
Medence mérete: 500 x 335 x 155 mm
Leeresztőszelep: 5/4"

Szifontakaró BS204 és BS205 kézmosókhoz

Szifontakaró rozsdamentes acélból BS204 és BS205 cikkszámú fali kézmosókhoz.

BS206
136 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 536 x 244 x 410 mm

Falra szerelhető kézmosókagyló, 500x445 mm, rozsdamentes acélból, zárt szifonburkolattal,
csapfurat nélkül
Kézmosó rozsdamentes acélból, zárt szifonburkolattal, falra szerelhető kivitelben, 500x445 mm.

BKH4117242
96 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 500x445 mm
Rögzítés: falra szerelhető

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BS204&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BS205&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BS206&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4117242&description=0
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Falra szerelhető kézmosókagyló, 550x420 mm, rozsdamentes acélból

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, 550x420 mm.

BKH4117441
43 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 550x420 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból, 500x415 mm, hátsó felhajtással

Kézmosó hátsó felhajtással, rozsdamentes acélból, 500x415 mm.

BKH4118541
43 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 500x415 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Rozsdamentes fali mosdó köténylemezzel, 530x426x185 mm, szifonnal, leeresztőszeleppel

Rozsdamentes acél fali kézmosó, köténylemezzel, csaplyukkal, leeresztő szeleppel és szifonnal, kör alakú túlfolyós
medencével. 
BKH0210841
84 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 530x426x185 mm
Medence mérete: D380x130 mm
Tömeg: 6 kg

Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, keverőkaros hideg és meleg
vizes csapteleppel, nyomógombos (extrakönnyű) indítással, szifonnal, leeresztőszelep
Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető, vandálbiztos kivitelben zárt burkolattal, nyomógombos (extra
könnyű) indítással, keverőkaros csapteleppel.
BK05270000000001
349 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 580x550x450 mm
Tápfeszültség: 230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Kivitel: Keverőkaros csapteleppel
Időzítés: 30 mp (állítható)
Vízátfolyás: Sarokszelep segítségével állítható
Funkciók: ABS funkció (vízszolgálatás szüneteltetése)

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4117441&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4118541&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0210841&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05270000000001&description=0
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Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, kevert vizes csapteleppel,
nyomógombos (extrakönnyű) indítással, szifonnal, leeresztőszeleppel
Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető, vandálbiztos kivitelben zárt burkolattal, nyomógombos (extra
könnyű) indítással, kevertvizes csapteleppel.
BK05271000000001
300 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél(1.4301)
Méretek: 580x550x450 mm
Tápfeszültség: 230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Kivitel: Kevertvizes csapteleppel
Időzítés: 30 mp (állítható)
Vízátfolyás: Sarokszelep segítségével állítható
Funkciók: ABS funkció (vízszolgálatás szüneteltetése)

Vandálbiztos fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból 360x440x400 mm, D320 mm-es
medencével, szifonburkolattal, csapkifolyóval, nyomógombbal
Vandálbiztos kialakítású fali kézmosó rozsdamentes acélból, csapkifolyóval, nyomógombbal, szifonburkolattal.

BKH4118141
268 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szálcsiszolt
Méretek: 360x400x440 mm
Medence belső mérete: D320 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Falra szerelhető mosdó, kézmosó, keverőkaros hideg és meleg vizes csapteleppel, nyomógombos
(extrakönnyű) indítással, szifonnal, leeresztőszeleppel
Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető, vandálbiztos kivitelben, nyomógombos (extra könnyű) indítással,
keverőkaros csapteleppel.
BK05272000000001
176 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 400x355x150 mm
Tápfeszültség: 230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Kivitel: Keverőkaros csapteleppel
Időzítés: 30 mp (állítható)
Vízátfolyás: Sarokszelep segítségével állítható
Funkciók: ABS funkció (vízszolgálatás szüneteltetése)

Falra szerelhető mosdó, kézmosó, kevert vizes csapteleppel, nyomógombos (extrakönnyű)
indítással, szifonnal, leeresztőszeleppel
Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető, vandálbiztos kivitelben, nyomógombos (extra könnyű) indítással,
kevertvizes csapteleppel.
BK05273000000001
128 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 400x355x150 mm
Tápfeszültség: 230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Kivitel: Kevertvizes csapteleppel
Időzítés: 30 mp (állítható)
Vízátfolyás: Sarokszelep segítségével állítható
Funkciók: ABS funkció (vízszolgálatás szüneteltetése)

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05271000000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4118141&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05272000000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05273000000001&description=0
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Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, fix csapkifolyóval 
nyomógombos indítással, rozsdamentes acél, 400x355x300 mm, leeresztőszeleppel
Falra szerelhető vandálbiztos kézmosó rozsdamentes acélból, nyomógombos indítással, fix, behegesztett
rozsdamentes kifolyóval, zárt szifonburkolattal.
BK05265000000002
155 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 400x355x300 mm
Működtetés: nyomógombos
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Vízelvezetés: D32 mm
Védettségi fokozat (IP): IP44
Tápfeszültség: 24 V AC

Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, infrás csapteleppel, 
rozsdamentes acél, 400x355x300 mm, szifonnal, leeresztőszeleppel
Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető, vandálbiztos kivitelben, infrás csapteleppel, zárt szifonburkolattal.

BK05266000000001
174 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 400x355x300mm
Vízellátás: Előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás: C1/2"
Tápfeszültség: 230 V AC
Méret 2: 385x185x54mm
Dobozméret: 170x125x77mm
Érintésvédelmi osztály: IP 44
Vízátfolyás: 6l/min
Érzékenység: 20-60cm (állítható)
Észlelés: 0,1mp
Utánfolyási idő: állítható Rozsdamentes lábonálló kézmosó

Lábonálló trapézmedencés kézmosó, térdkapcsolós, kevert vízre, hátsó kifolyással

Kézmosó lábonálló kivitelben, trapézmedencével, térdkapcsoló szeleppel, hideg vagy kevert vízre,
hátsó vízbekötéssel és vízelvezetéssel, rozsdamentes acélból.
BK05802000000003
243 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: D32 mm
Medence belső mérete: 500*378*261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom 1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom 4 bar
Alapidőzítés: 8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás 9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet: 80° C

Lábonálló trapézmedencés kézmosó, térdkapcsolós, kevert vízre, alsó kifolyással

Kézmosó lábonálló kivitelben, trapézmedencével, térdkapcsoló szeleppel, hideg vagy kevert vízre, alsó vízbekötéssel
és vízelvezetéssel, rozsdamentes acélból.
BK05803000000004
239 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: D40mm
Medence belső mérete: 500*378*261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom 1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom 4 bar
Alapidőzítés: 8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás 9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet: 80° C

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05265000000002&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05266000000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05802000000003&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05803000000004&description=0
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Lábonálló trapézmed. kézmosó, térdkapcs. kevert vízre, hátsó kifolyású, papírtörülköző tartó,
hulladékgyűjtő, szap.adag.
Kézmosó lábonálló kivitelben, trapézmedencével, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval, hátsó kifolyású változatban,
papírtörölköző adagolóval, szappanadagolóval, hulladékgyűjtővel.
BK05834000000003
327 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület: Gyöngyszórt
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: D32 mm
Medence belső mérete: 500x378x261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom 1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom 4 bar
Alapidőzítés: 8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás 9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet: 80 °C

Lábonálló trapézmed. kézmosó, térdkapcs. kevert vízre, alsó kifolyású, papírtörülköző tartó,
hulladékgyűjtő, szap.adag.
Kézmosó lábonálló kivitelben, trapézmedencével, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval, alsó kifolyású változatban,
papírtörölköző adagolóval, szappanadagolóval, hulladékgyűjtővel.
BK05835000000003
322 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület: Gyöngyszórt
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: D40 mm
Medence belső mérete: 500x378x261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom 1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom 4 bar
Alapidőzítés: 8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás 9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet: 80 °C

Lábonálló trapézmed. kézmosó, térdkapcs. kevert vízre, hátsó kif, papírtörülk. tartó, hulladékgy,
szap.adag, BK06014
Kézmosó lábonálló kivitelben, trapézmedencével, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval, hátsó kifolyású változatban,
papírtörölköző adagolóval, szappanadagolóval, hulladékgyűjtővel,
BK05874000000005
597 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület: Gyöngyszórt
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: D32 mm
Medence belső mérete: 500x378x261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom 1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom 4 bar
Alapidőzítés: 8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás 9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet: 80 °C

Lábonálló trapézmed. kézmosó, térdkapcs. kevert vízre, alsó kif, papírtörülk. tartó, hulladékgy,
szap.adag, eszközfert.
Kézmosó lábonálló kivitelben, trapézmedencével, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval, alsó kifolyású változatban,
papírtörölköző adagolóval, szappanadagolóval, hulladékgyűjtővel, e
BK05875000000003
621 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület: Gyöngyszórt
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: D40 mm
Medence belső mérete: 500x378x261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom 1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom 4 bar
Alapidőzítés: 8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás 9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet: 80 °C

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05834000000003&description=0
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Lábonálló csővázas kézmosó infrás csappteleppel, kevert vízre

Kézmosó lábonálló kivitelben rozsdamentes acélból, infrás csapteleppel, kevert vízre.

BK05601000000004
195 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Lábonálló csővázas kézmosó infrás csappteleppel, termosztatikus keverővel

Kézmosó lábonálló kivitelben rozsdamentes acélból, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőszeleppel, hideg- és
meleg vízre.
BK05604000000004
242 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Tápfeszültség: 230 V AC/ 50 Hz
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Medence belső mérete: 385x285x125 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: C 1/2"
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Szabályozási tartomány: 30-65 °C

Lábonálló csővázas kézmosó térdkapcsolóval, kevert vízre

Kézmosó lábonálló kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel, kifolyóval, kevert vízre.

BK05602000000006
132 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Lábonálló csővázas kézmosó térdkapcsolóval, termosztatikus keverővel

Kézmosó lábonálló kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel, kifolyóval, termosztatikus
keverőszeleppel, hideg- és meleg vízre.
BK05605000000006
176 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05601000000004&description=0
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Lábonálló csővázas kézmosó, csaptelep, kifolyó nélkül, hátsó szenyvízkivezetés

Kézmosó lábonálló kivitelben rozsdamentes acélból, csaptelep, kifolyó nélkül.

BK05612000000001
116 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Medence belső mérete: 385x285x125 mm
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Leeresztőszelep: 5/4"

Mobil, lábonálló burkolt kézmosó hátfallal, lábkapcsolós csapteleppel, kevert vízre,
szappanadagolóval, kéztörlőpapír adagolóval, 410x470x850 mm

BKH4100141
233 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

 Rozsdamentes sormosdó

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó, mosdóvályú 1200x360 mm, infrás csaptelepekkel, kevert
vízre
Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó, mosdóvályú 1200x360 mm, infrás csaptelepekkel, kevert vízre

BK05401000000003
433 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1200x360x800 mm
Medence belső mérete: 1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Tápfeszültség: 230 V AC
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Érzékelési idő: 0,1 mp
Utánfolyási idő: 3 mp
Vízellátás: kevert vagy hideg

Falra szerelt 2 személyes sorkézmosó, mosdóvályú 1200x360 mm, infrás csaptelepekkel,
termosztatikus keverővel
Falra szerelt 2 személyes sorkézmosó, mosdóvályú, rozsdamentes acélból, infrás csaptelepekkel, termosztatikus
keverőszeleppel.
BK05402000000004
480 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1200x360x800 mm
Medence belső mérete: 1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Tápfeszültség: 230 V AC
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Érzékelési idő: 0,1 mp
Utánfolyási idő: 3 mp
Vízellátás: kevert vagy hideg

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05612000000001&description=0
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http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05402000000004&description=0
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Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, infrás csaptelepekkel, kevert vízre

Falra szerelt 3 személyes sorkézmosó, mosdóvályú, rozsdamentes acélból, infrás csaptelepekkel, kevert vízre.

BK05403000000003
526 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1800x360x800 mm
Medence belső mérete: 1737x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Tápfeszültség: 230 V AC
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Érzékelési idő: 0,1 mp
Utánfolyási idő: 3 mp
Vízellátás: kevert vagy hideg

Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, infrás csaptelepekkel, termosztatikus
keverővel
Sorkézmosó 3 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, infrás csaptelepekkel, termosztatikus
keverőszeleppel.
BK05404000000004
570 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1800x360x800 mm
Medence belső mérete: 1737x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Tápfeszültség: 230 V AC
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Érzékelési idő: 0,1 mp
Utánfolyási idő: 3 mp
Vízellátás: kevert vagy hideg

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó 1200x360 mm, térdkapcsolókkal, kevert vízre

Sorkézmosó 2 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval,
kevert vízre.
BK05405000000005
344 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1200x360x800 mm
Medence belső mérete: 1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Vízellátás: kevert vagy hideg
Utánfolyási idő: 4-12 mp

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó 1200x360 mm, térdkapcsolókkal, termosztatikus keverővel

Sorkézmosó 2 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval,
termosztatikus keverőszeleppel.
BK05406000000005
383 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1200x360x800 mm
Medence belső mérete: 1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Vízellátás: hideg és meleg
Utánfolyási idő: 4-12 mp

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05403000000003&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05404000000004&description=0
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Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, térdkapcsolókkal, kevert vízre

Sorkézmosó 3 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval,
kevert vízre.
BK05407000000005
410 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1800x360x800 mm
Medence belső mérete: 1737x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Vízellátás: kevert vagy hideg
Utánfolyási idő: 4-12 mp

Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, térdkapcsolókkal, termosztatikus keverővel

Sorkézmosó 3 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval,
termosztatikus keverőszeleppel.
BK05408000000006
448 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1800x360x800 mm
Medence belső mérete: 1797x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Vízellátás: hideg és meleg
Utánfolyási idő: 4-12 mp

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó 1200x360 mm, időzített, nyomógombos csaptelepekkel,
kevert vízre
Sorkézmosó 2 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos csaptelepekkel,
kevert vízre.
BK05410000000001
333 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1200x360x800 mm
Medence belső mérete: 1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Vízellátás: kevert vagy hideg
Időzítés: 8±3 mp

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó 1200x360 mm, időzített, nyomógombos csaptelepekkel,
termosztatikus keverővel
Sorkézmosó 2 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos csaptelepekkel,
termosztatikus keverőszeleppel.
BK05411000000002
359 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1200x360x800 mm
Medence belső mérete: 1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Vízellátás: kevert vagy hideg
Időzítés: 8±3 mp

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05407000000005&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05408000000006&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05410000000001&description=0
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Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, időzített, nyomógombos csaptelepekkel,
kevert vízre
Sorkézmosó 3 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos csaptelepekkel,
kevert vízre.
BK05413000000001
365 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1800x360x800 mm
Medence belső mérete: 1737x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm
Vízellátás: kevert vagy hideg
Időzítés: 8±3 mp

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó 1200x360 mm, csaptelepek nélkül

Sorkézmosó 2 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, csaptelepek nélkül.

BK05412000000001
278 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1200x360x800 mm
Medence belső mérete: 1137x258x124 mm
Lefolyó csatlakozás: DN 32 mm

Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, csaptelepek nélkül

Sorkézmosó 3 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, csaptelepek nélkül.

BK05415000000001
300 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1800x360x800 mm
Medence belső mérete: 1737x258x124 mm
Lefolyó csatlakozás: DN32 mm

Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 600x442 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 600 mm
szélességgel.
PL6TCS
113 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 600x442x210 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05413000000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05412000000001&description=0
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Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 800x442 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 800 mm
szélességgel.
PL8TCS
126 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 800x442x210 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 1200x442 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 1200 mm
szélességgel.
PL12TCS
153 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 1200x442x210 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 1600x442 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 1600 mm
szélességgel.
PL16TCS
180 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 1600x442x210 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 1800x442 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 1800 mm
szélességgel.
PL18TCS
194 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 1800x442x210 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=PL8TCS&description=0
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Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 2400x442 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 2400 mm
szélességgel.
PL24TCS
235 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 2400x442x210 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 3000x442 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 3000 mm
szélességgel.
PL30TCS
276 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 3000x442x210 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

Mosdóvályú csapteleppulttal, 600x450 mm, rozsdamentes acélból, középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal.

BKH4338142
158 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szálcsiszolt
Méretek: 600x450x200 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Mosdóvályú csapteleppulttal, 1800x450 mm, rozsdamentes acélból, középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal.

BKH4338342
190 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szálcsiszolt
Méretek: 1800x450x200 mm
Rögzítés: falra szerelhető

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=PL24TCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=PL30TCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4338142&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4338342&description=0
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Mosdóvályú csapteleppulttal, 1200x435 mm, rozsdamentes acélból, középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból, csapteleppulttal, középső lefolyóval, 1200x435 mm

BKH4338243
118 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Mosdóvályú csapteleppulttal, 1800x435 mm, rozsdamentes acélból, középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból, csapteleppulttal, középső lefolyóval, 1800x435 mm

BKH4338343
174 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falraszerelt sorkézmosó 500 mm-es kinyúlással, csaptelepek nélkül, szifontakaróval, az Ön
igényeire szabva
Sorkézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelt kivitelben, szifontakaróval, egyedi igények szerint gyártva.

BK05440000000001
0 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél

 Rozsdamentes orvosi bemosakodó, sebészeti bemosakodó

Egyszemélyes orvosi bemosakodópult 600x500x850 mm, 300 mm mély medencével

Orvosi bemosakodó pult, egyszemélyes, rozsdamentes acél, 600x500x850 mm, 300mm mély medencével

BKH4252041
250 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4338243&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4338343&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05440000000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4252041&description=0
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Kétszemélyes orvosi bemosakodópult 1200x500x850 mm, 300 mm mély medencével

Orvosi bemosakodó pult, kétszemélyes, rozsdamentes acél, 1200x500x850 mm

BKH4252142
231 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 1200x500x850 mm
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)

Kétszemélyes orvosi bemosakodópult 1200x500x850 mm, 300 mm mély medencével

Orvosi bemosakodó pult, kétszemélyes, rozsdamentes acél, 1200x500x850 mm, 300mm mély medencével

BKH4252143
298 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Egyszemélyes orvosi bemosakodópult - 900 mm - infrás csappteleppel, szappanadagolóval,
termosztatikus keverővel
Orvosi bemosakodópult egyszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel,
szappanadagolóval.
BK59001000000004
1 045 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 900x560x990 mm
Tápfeszültség: 230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány: 30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás: C 1/2"
Jellemzők: Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás: 6 l/perc
Védettségi fokozat (IP): IP67
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Szappanadagolás: 4 ml/alkalom
Lefolyó csatlakozás: D50 mm

Egyszemélyes orvosi bemosakodópult - 900 mm - infrás csappteleppel,  termosztatikus keverővel

Orvosi bemosakodópult egyszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel.

BK59004000000004
896 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 900x560x990 mm
Tápfeszültség: 230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány: 30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás: C 1/2"
Jellemzők: Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás: 6 l/perc
Védettségi fokozat (IP): IP67
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Lefolyó csatlakozás: D50 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4252142&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4252143&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK59001000000004&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK59004000000004&description=0
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Kétszemélyes orvosi bemosakodópult - 2000 mm - infrás csappteleppel, szappanadagolóval,
termosztatikus keverővel
Orvosi bemosakodópult kétszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel,
szappanadagolóval.
BK59002000000004
1 425 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 2000x560x990 mm
Tápfeszültség: 230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány: 30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás: C 1/2"
Jellemzők: Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás: 6 l/perc
Védettségi fokozat (IP): IP67
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Szappanadagolás: 4 ml/alkalom
Lefolyó csatlakozás: D50 mm

Kétszemélyes orvosi bemosakodópult - 2000 mm - infrás csappteleppel,  termosztatikus keverővel

Orvosi bemosakodópult kétszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel.

BK59005000000004
1 166 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 2000x560x990 mm
Tápfeszültség: 230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány: 30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás: C 1/2"
Jellemzők: Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás: 6 l/perc
Védettségi fokozat (IP): IP67
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Lefolyó csatlakozás: D50 mm

Falraszerelt kétszemélyes bemosakodópult egyszerűsített medencével - 2000 mm - infrás
csaptelepekkel,  termosztatikus keverővel
Sebészeti, sebészi bemosakodó vályú kétszemélyes kivitelben, rozsdamentes acélból, infrás csaptelepekkel,
termosztatikus keverőszeleppel.
BK59006000000002
732 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 2000x500x850 mm
Tápfeszültség: 230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány: 30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás: C 1/2"
Jellemzők: Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás: 6 l/perc
Védettségi fokozat (IP): IP67
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Lefolyó csatlakozás: D50 mm

Háromszemélyes orvosi bemosakodópult -2400 mm- infrás csappteleppel, szappanadagolóval,
termosztatikus keverővel
Orvosi bemosakodópult háromszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel,
szappanadagolóval.
BK59003000000004
1 685 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 2400x560x990 mm
Tápfeszültség: 230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány: 30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás: C 3/4"
Jellemzők: Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás: 6 l/perc
Védettségi fokozat (IP): IP67
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Szappanadagolás: 4 ml/alkalom
Lefolyó csatlakozás: D50 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK59002000000004&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK59005000000004&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK59006000000002&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK59003000000004&description=0
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Háromszemélyes orvosi bemosakodópult - 2400 mm - infrás csaptelepekkel,  termosztatikus
keverővel
Orvosi bemosakodópult háromszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel.

BK59009000000004
1 422 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 2400x560x990 mm
Tápfeszültség: 230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány: 30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás: C 3/4"
Jellemzők: Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás: 6 l/perc
Védettségi fokozat (IP): IP67
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Lefolyó csatlakozás: D50 mm

Falraszerelt háromszemélyes bemosakodópult egyszerűsített medencével - 2400 mm - infrás
csaptelepekkel,  termosztatikus keverővel
Bemosakodópult háromszemélyes kivitelben, rozsdamentes acélból, infrás csaptelepekkel, termosztatikus
keverőszeleppel.
BK59007000000002
847 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek: 2400x500x850 mm
Tápfeszültség: 230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány: 30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás: C 1/2"
Jellemzők: Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás: 6 l/perc
Védettségi fokozat (IP): IP67
Érzékenység: 20 cm (állítható)
Lefolyó csatlakozás: D50 mm

 Rozsdamentes mosóteknő

Univerzális mosóteknő "junior", csapteleppult nélkül 520x490mm, 450x400-240mm-es medence

Mosóteknő rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, túlfolyóval, csapteleppult nélkül.

LTJ500
165 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 520x490x270 mm
Medence mérete: 450x400x240 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

Univerzális mosóteknő "junior", csapteleppult nélkül 470x430mm, 400x340-240mm-es medence

Univerzális mosóteknő "junior", csapteleppult nélkül 470x430mm, 400x340-240mm-es medence

LTJ450
143 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Méretek: 470 x 430 x 240 mm
Medence mérete: 400 x 340 x 240 mm
Leeresztőszelep: 6/4"
Rögzítés: falra szerelhető

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK59009000000004&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK59007000000002&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=LTJ500&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=LTJ450&description=0
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Univerzális mosóteknő Sirius 500x450x240 mm

Mosóteknő rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben.

SIRX340
116 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Tömeg: 4 kg
Méretek: 500x450x240 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

Univerzális mosóteknő rozsdamentes acélból 500x400x230 mm

Falra szerelhető mosdóteknő rozsdamentes acélból 500x400x230 mm-es medencével

BKH4191141
82 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: selyemfényű
Méretek: 555x480x277 mm
Medence belső mérete: 500x400x230 mm
Rögzítés: falra szerelhető

Mosóteknő, univerzális, két medencés, csapteleppulttal, 1420x327x500 mm

Mosóteknő rozsdamentes acélból, 2 medencével, csapteleppulttal.

BS315
353 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 1420x500x346 mm
Medence mérete: 670x390x306 mm
Leeresztőszelep: 6/4"

Vödörtartó rács összecsukható kivitelben, rozsdamentes acél,  LTJ450  típusú fali kiöntőhöz
(430x310x25 mm)
Vödörtartó rács rozsdamentes acélból LTJ450 típusú mosóteknőhöz, összecsukható

ZSIRX001
146 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 430x310x25 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=SIRX340&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4191141&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BS315&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=ZSIRX001&description=0
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Rozsdamentes vödörkiöntő kézmosó medencével, szifonnal, leeresztőszeleppel 500x600x850 mm,
H-M vizes csapteleppel
Vödörkiöntő kézmosó medencével rozsdamentes acélból, hideg-meleg vizes csapteleppel, leeresztőszeleppel,
szifonnal.
BK05502000000009
195 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Tömeg: 21 kg
Méretek: 850x500x600 mm
Medence belső mérete: 440x285x130 mm (kézmosó) / 400x400x200 mm (ki

 Rozsdamentes kiöntő

Rozsdamentes vödörkiöntő kézmosó medencével, kifolyóval, 700x500x850 mm, padlóra szer.
keverő lábkapcsolóval
Kiöntő kézmosó medencével rozsdamentes acélból, kifolyóval, padlóra szerelhető keverő lábkapcsolóval.

BK05504000000004
238 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 850x700x500 mm

Fali kiöntő mélyhúzott 460x340x460 mm-es medence,hátfal, kivehető vödörtartó ráccsal,
rozsdamentes acél, matt, (leeresztőszelep,szifon nélkül)
Fali kiöntő rozsdamentes acélból, kivehető vödörtartó ráccsal, hátfallal. 

BKH4400141
34 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 460x340x460 mm
Medence mérete: 400x290x210 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Lefolyó csatlakozás: 6/4"
Jellemzők: kivehető ráccsal, szifon nélkül

Fali kiöntő mélyhúzott 460x340x460 mm-es medence, hátfal, rozsdamentes acél, matt, (vödörtartó
rács, leeresztőszelep,szifon nélkül)
Fali kiöntő mélyhúzott 460x340x460 mm-es medence, hátfal, rozsdamentes acél, matt, (vödörtartó rács,
leeresztőszelep,szifon nélkül)
BKH4400641
32 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 460x340x460 mm
Medence mérete: 400x290x210 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Lefolyó csatlakozás: 6/4"

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05502000000009&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05504000000004&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4400141&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4400641&description=0
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Vödörtartó rács BKH4400241 típusú fali kiöntőhöz

Vödörtartó rács BKH4400241 típusú fali kiöntőhöz

BKH4400741
2 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél

Műanyag szifon leeresztőszeleppel a BKH4400141 típusú fali kiöntőhöz

Műanyag szifon leeresztőszeleppel BKH4400141 típusú fali kiöntőhöz

BKH4400141SZ
3 010 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Kimeneti vízcsatlakozás: D40 mm
Jellemzők: leresztőszeleppel és D44 mm-es dugóval

Fali kiöntőkagyló lehajtható ráccsal, 6/4" leeresztőszeleppel, konzollal, 500x500  (340x370x160
medence)
Fali kiöntő rozsdamentes acélból, lehajtható ráccsal, konzollal, 6/4" leeresztőszeleppel.

WB500GV
148 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 500x500x180 mm
Medence belső mérete: 370x340x160 mm
Tömeg: 5,3 kg
Vízelvezetés: 6/4"

Falikút műanyagból, fehér színű, kivehető vödörtartó ráccsal, 495x350x175 mm, leeresztő
szeleppel, szifonnal
Fali kiöntő műanyagból, kivehető vödörtartó ráccsal, hátfallal. 

BKH4400211
17 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 495 x 350 x 175 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4400741&description=0
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Falikút műanyagból, fekete színű, kivehető vödörtartó ráccsal, 495x350x175 mm, leeresztő
szeleppel, szifonnal
Fali kiöntő műanyagból, kivehető vödörtartó ráccsal, hátfallal, fekete színben.

BKH4400211F
17 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Méretek: 495x350x175 mm
Szín: fekete
Rögzítés: falra szerelhető

 Mosdó szerelőkeret

Beépíthető mosdókeret

Alcaplast tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe építhető szerelőkeret mozgáskorlátozott mosdóhoz, állíható
rögzítési pontokkal.
BKH0310321
32 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 1120x400x100-220 mm (állítható)
Anyag: fém
Felület: porszórt
Tömeg: 8,4 kg
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás: D50 mm

Beépíthető mosdókeret mozgáskorlátozott mosdóhoz

Alcaplast tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe építhető szerelőkeret mozgáskorlátozott mosdóhoz, állíható
rögzítési pontokkal.
BKH0310121D
39 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 1130-1380x400x145-250 mm (állítható)
Anyag: fém
Vízelvezetés: D50 mm

Beépíthető szerelőkeret falikúthoz és csaptelephez

Alcaplast tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe építhető falikút, vödörkiöntő szerelőkeret állíható rögzítési
pontokkal.
BKH0310221
74 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 1300x500x100-220 mm (állítható)
Anyag: fém
Felület: porszórt
Tömeg: 12,9 kg
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás: D50 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH4400211F&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0310321&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0310121D&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0310221&description=0
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Fali 1/2"-os légbeszivós tömlőcsatlakozós szelep

Fali tömlőcsatlakozós szelep légbeszívóval, 1/2"-os csatlakozással. 

210/M
8 360 Ft. + Áfa

Paraméterek
Bemeneti vízcsatlakozás: 1/2"
Faltól mért kinyúlása: 103 mm
Magasság: 130 mm

 Kiegészítő

Fém mosdószifon és leeresztőszelep, D32 mm csőcsatlakozással

Fém mosdószifon 5/4"-os leeresztőszeleppel, D32 mm-es vízelvezetéssel, PVC dugóval.

BKH2027441
11 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: sárgaréz
Felület: krómozott
Leeresztőszelep: 5/4"
Vízelvezetés: D32 mm
Vízátfolyás: 34 l/perc

Falsíkba építhető szifon mosdóhoz, leeresztő szeleppel és flexibilis csővel

Falsíkba építhető szifon mosdóhoz, leeresztő szeleppel és flexibilis csővel.

BK13800000000001
6 710 Ft. + Áfa

Paraméterek
Leeresztőszelep: 5/4"

Helytakarékos szifon mosdóhoz

Helytakarékos szifon mosdókhoz, fehér műanyagból.

BK13800000000003
6 730 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Szín: fehér

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=210/M&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH2027441&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK13800000000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK13800000000003&description=0
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