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Modell Lago 150R

Storlek, mm 1500x1500x630

Volym 396 liter

Vattendjup 390 mm

Kardjup inv. 465 mm

Material
Karet är framställt i sanitetsakryl av högsta kvalitet och 
är förstärkt med glasfiberarmerad polyester. Detta ger 
ett kar med många fördelar. Det håller värmen bra och 
har en blank och slitstark yta som inte ger upphov till 
några microorganismer.

Sanitetsakrylen är mycket hållbar och lätt att rengöra. 
Om karet tappar glansen går det utmärkt att vaxa med 
vanligt bil eller båtvax. Repor och småskador går lätt att 
slipa och polera bort eftersom acrylen är genomfärgad.

Karet har en förstärkt bottenplatta och elgalvaniserat 
benstativ för att förhindra rostangrepp. Justerbara fötter 
gör det lätt att passa in karet på alla golv. Karet levere-
ras med komplett avloppssats.

Vattenvolym
Volym 396 liter (upp till överfyllnadsskydd)

Front
Medföljer som standard

Blandare
Lago Exklusivpaket är färdigborrade för Dinavi 4-håls 
blandare.

Värmare
Detta kar går att få med 1500W och 3000W värmare.

Tänk på
Vid inbyggnad skall karet finnas på plats då avvikelse i 
mått kan förekomma.

Rätt till ändringar i specifikationen förbehålles

Innan du börjar...

Information och mått

Placering av pump. För el-
anslutning Medföljer 1.5 m 
elkabel. anlita fackman!

Väggarmatur bör 
placeras här...

Stödfot (7 st)

Bottenventil 
(utlopp)

Fotens justeringsmån ca 
30mm. OBS – kan variera 
beroende på golvets fall.

Placering av 
ryggmassage

Standard  place-
ring Sargblan-
dare

Bottenventil/
utlopp

Badkarsfront

Placering stödfot (7 st) För att undvika att en stödfot 
hamnar mitt över golvbrunnen bör du kontrollera var 
karets stödfötter och utlopp är placerade.
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