código / code:

instruções de instalação
technical specifications

3700000-XXX
3700001-XXX

Techno S1 Compact

3700002-XXX

Lavatório em ardósia
Slate stone washbasin

200
Ø35 77/8
Ø13/8

78
(31/6)

45
13/4

dimensões / dimensions mm - inches

120
43/4

215
87/16

49
115/16

Sifão (não incluído)
Waste system (not included)
1960042

3700001-XXX

62
27/16

123
413/16

13-113
1/2 47/16

560
221/16

70
23/4

12
1/2

28
11/8

46
113/16

450
1711/16

13/4

3700002-XXX

45

Ø65
(Ø29/16)

Escoador sempre aberto
(não incluído)
Standing up waste
(not included)
1960045

Ø30
Ø13/16

3700000-XXX

32
11/4

Max 678
Max 2611/16

5665045
987XX000D02

www.cifial.eu

Min 578
Min 223/4

900
357/16
780
3011/16
Max 678
Max 2611/16

49

115/16

113
47/16

150
57/8

instruções de instalação
technical specifications

código / code:
3700000-XXX
3700001-XXX
3700002-XXX
componentes / components

ripado S1 Compact Size (x2)
wooden strip base
5710262

lavatório S1 Compact size
washbasin

chapa logo
logo plate
1201050-625
barra apoio ripado S1 Compact Size
wooden strip base hordup
1299010-625

EN
- natural product with colour variations
- its recommended to use a waterproof
maintenance product
- cannot be installed directly to the wall
- mounting brackets or supporting
furniture are necessary (not included)
- requires safety drain in the open
position (not included)
- check suitability of wall or mounting
surface to support the weight
- approximate weight less tap
41Kg

Instalador: Por favor entregue todas as
instruções que acompanham este produto
ao seu proprietário.

www.cifial.eu

Installer: Please leave all leaflets with the
building owner to file for future reference

5665045
987XX000D02

PT
- produto natural sujeito a flutuação de
cor
- recomenda-se a utilização de um
produto de manutenção
impermeabilizante
- não aplicável directamente à parede
- é necessário a utilização de suportes
(não fornecidos) ou de móvel de apoio
- exige escoador de segurança sempre
aberto (não fornecido)
- verificar resistência dos apoios
- peso aproximado sem torneira
41Kg

