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Custom helstøbt håndvask/bordplade på mål
BESTILLINGSFORMULAR

Kunde:

Kontaktperson:

Ønsket leveringsdato:
(min. 5 uger)

Ordrenr./Ref.:

Ordredato: Ordrenr. Dansani: 
(udfyldes af Dansani)

Håndvask  

Bredde

Fra yderkant til afløbscenter

Bredde

Overløbskit med 
skjult overløb

Bundventil 
med automatisk 
åbning

Farve  
Hvid mat

Dybde 360 mm Dybde 455 mm

Fra yderkant til afløbscenter Fra yderkant til afløbscenter

Tilbehør mod ekstra betaling - se priser i kataloget

JA TAK. Jeg bestiller hermed ___ stk. Dansani plejesæt  
til matte overflader, bestående af:   
Rensemiddel 500 ml, plejemiddel 500 ml,  
mikroklud, svamp og forstøver. 
Art. nr. 0192000 Underskrift for accept Navn/Firmastempel

OBS:
 - Det tynde design kræver fuld møblering med skabe under håndvask og bordplade.
 - Alle håndvaske leveres som standard uden hanehul medmindre andet er valgt ovenfor.
 - Produkterne har en tolerance på +3/-0 mm; vi anbefaler derfor at alle håndvaske bestilles på overmål (2 mm) i forhold til skab 
(fx 1602 mm samlet bredde til 2x800 mm skabe).

 - Center af håndvask skal placeres i center af vaskeskab.
 - Produkter på specialmål kan efter underskrevet bestilling ikke annulleres eller returneres.
 - Garantien er ikke længere gælder, hvis der foretages justeringer af konstruktionen og/eller designet.
 - Mål: Håndvask max 2400 mm x 360/455 mm 
 Bordplade max 2400 mm x 600 mm

Bordplade 
(max mål 2400 mm x 600 mm) Bredde ______________________________mm Dybde ______________________________mm 

Med hanehul Uden hanehul Med overløb Uden overløb

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

Krom
Art. nr. 4884343

Blank messing
Art. nr. 4884344

Hvid mat
Art. nr. 4884310

Sort
Art. nr. 4884328

Krom
Art. nr. 4893843
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