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PURO SET WIDE RECHTS
• uniek ligbad, waarin de verschillende wensen harmonisch 

in één model worden gecombineerd

• puristische rechthoekige kuip met rechte lijnen en een kleine hoekradius

• symmetrisch uiterlijk door in het midden geplaatste afvoer/overloop

• Perfecte match voor de PURO modelfamilie

• rugsteun aan één zijde om te zitten of ontspannen te liggen bij het baden

• Douchegedeelte met ruim stagedeelte door steile zijwanden en 
dankzij de afvoer in het midden zonder storende barrières

• de kleinere kuipdiepte maakt het in- en uitstappen aangenamer 
en zorgt voor minder waterverbruik bij het baden.

Model 667

Uitwendige lengte a1 1700 mm

Inwendige lengte (boven) a6 1495 mm

Inwendige lengte (onder) a7 1300 mm

Uitwendige breedte b1 750 mm

Inwendige breedte (boven) b6 560 mm

Inwendige breedte (onder) b11 435 mm

Inwendige diepte c1 380 mm

Diepte inclusief afvoergat c2 390 mm

Hoogte met poten c3 520 - 553 mm

Dikte van de rand c4 32 mm

Randbreedte lange zĳ de e3 105 mm

Randbreedte voetzĳ de; lange zĳ de; hoofdzĳ de e1; e2; e6 105; 85; 100 mm

Afstand van bovenkant tot midden overloopgat f1 70 mm

Afstand van badrand tot midden afvoer f2 850 mm

Afstand midden afvoer- tot midden overloopgat f7 270 mm

Diameter overloopgat f8 Ø 52 mm

Diameter afvoergat f9 Ø 52 mm

Afstand badrand (voeteinde) tot begin greep g1 722 mm

Afstand badrand (voeteinde) tot einde greep g2 978 mm

Afstand van rand voeteinde tot midden poot h2 398 mm

Afstand tussen de poten h4 754 mm

Pootbreedte max. h6 393 mm

Uitwendige radius r1 12 mm

waterinhoud 93 l

Nettogewicht 50 kg

Antislip 540 x 252 mm

Volledige antislip 1020 x 252 mm
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