
Sym Detail
01 EWCD tbv Koelvriescombinatie

02 EWCD op aparte groep tbv
combi 3350 WATT

03 warm-/koudwater

04 afvoer plus eventuele
aansluitingen voor vaatwasser

05 Enkele wcd (ra) incl. groep

06 Gas aansluiting op muurplaat
indien keuze gaskookplaat

06 2 fasen perilex indien keuze
Keramisch/Inductiekookplaat

07 EWCD tbv vonkonsteking
indien keuze gaskookplaat

08 EWCD optioneel bij wcd aan te
brengen in blad.

09 Kraan (kw) met beluchter en
terugslagklep

10 EWCD tbv afzuigkap tegen
plafond

11 EWCD optioneel bij wcd aan te
brengen in blad.

Klant

499920 - Bribus Test Debiteur
Bonnummer

3026633.01.42

Referentie

Keuzetrechter
Bonnaam

5-42-1

Getekend door

Yvonne Timmer - de Haan
Datum afdruk

26-04-2018

Aanzicht

Installatietekening

Wij willen u er op wijzen dat e.e.a. een advies betreft, en derhalve door u en/of installateur gecontroleerd dient te worden. Bribus BV is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Er kunnen geen
rechten worden ontleent aan de tekeningen en/of leidingadviesschema. LET OP: Afwijken van dit leidingadviesschema kan mogelijk de montage van de keuken vertragen c.q. opschorten en kosten met
zich meebrengen. Alle hoeken, wanden en vloeren dienen haaks, waterpas en loodrecht te zijn afgewerkt.

INSTALLATIEADVIES KEUKENONTWERP 0542XX

Wij willen u erop wijzen dat e.e.a een advies betreft, en derhalve door u en/of installateur gecontroleerd dient te worden. Bribus BV is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten. 
Alle hoeken, wanden en vloeren dienen haaks, waterpas en loodrecht te zijn afgewerkt.
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Aanzicht

Installatie Wand 1

Wij willen u er op wijzen dat e.e.a. een advies betreft, en derhalve door u en/of installateur gecontroleerd dient te worden. Bribus BV is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Er kunnen geen
rechten worden ontleent aan de tekeningen en/of leidingadviesschema. LET OP: Afwijken van dit leidingadviesschema kan mogelijk de montage van de keuken vertragen c.q. opschorten en kosten met
zich meebrengen. Alle hoeken, wanden en vloeren dienen haaks, waterpas en loodrecht te zijn afgewerkt.

Wij willen u erop wijzen dat e.e.a een advies betreft, en derhalve door u en/of installateur gecontroleerd dient te worden. Bribus BV is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten. 
Alle hoeken, wanden en vloeren dienen haaks, waterpas en loodrecht te zijn afgewerkt.
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