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Slim Tube:
Een geniale afvoerbuis welke het monteren van een afvoerleiding voor o.a. wastafel, urinoir, bidet, fontein etc. simpeler,
goedkoper en efﬁciënt maakt. In plaats van een pvc afvoer
van rond 40 mm kunt u nu met Slim Tube tijd en ergernis besparen. Een uitsparing van 40 tot 50 mm hakken is d.m.v. Slim
Tube voorgoed verledentijd.

Speciﬁcaties:
Slim Tube bestaat uit:

Slim Tube is slecht 20 mm diep, u dient dus veel minder diep
te hakken en te frezen. De kans dat u de muur (voor- en achterzijde) onherstelbaar beschadigt is nu verleden tijd en de
wandconstructie blijft nagenoeg in tact.

Door de ovale vorm van Slim Tube is de afvoercapaciteit gelijk
aan rond pvc 50 mm. Dus ondieper in te bouwen en tegelijkertijd een grotere capaciteit realiseren

Slim Tube, de geniale afvoerbuis.

SLIM TUBE
Aantal

Artikel Code

Bruto prijs p/s

1 stuk*

STE-01

€ 19,99

10 stuks*

STA-10

€ 15,99

* per stuk is Slim Tube verpakt in een separate doos met handleiding.
* per 10 stuks wordt Slim Tube in één doos geleverd.

* Alle prijzen zijn excl. BTW
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Slim Tube is vervaardigt van pvc daardoor eenvoudig te verlijmen. De buis kunt u op maat inkorten en de koppelstukken
aanbrengen. Standaard wordt Slim Tube geleverd inclusief
kasrubber en speciekapje. Eventueel kunt u Slim Tube vóór de
wand aanbrengen en uitvullen met stucwerk of afwerk-platen. (b.v. Blauwplaat / Wedi).

Productomschrijving / inhoud
• Plat ovale PVC - buis L = 750 mm, B= 65 mm, D= ca. 20 mm
• Bocht 90° uitgang 40 mm inwendig (sifon aansluiting)
• Bocht 90° uitgang 50 mm uitwendig (afvoer aansluiting)
• Speciekap
• Overgangsrubber 40/32

