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De ruimtebesparende sifon 

voor elke gootsteenkast of badmeubel!

■  De sifon kan dichtbij de muur geplaatst worden

■  Extra ruimtebesparing door de verlaagde inlaat

■ Op maat in te korten ruimtebesparende bocht en muurbuis

■  Mooie afwerking d.m.v. meegeleverde rozet

■  Aan te sluiten op zowel 1¼” als 1½” gasdraad d.m.v. meegeleverde verloopring

In badmeubel In gootsteenkast

McAlpine Ruimtebesparende Buissifon 
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Ideaal voor het gebruik in een 
gootsteenkast of badmeubel! 

Deze ruimtebesparende sifon creëert extra 

opbergruimte in de gootsteenkast. Daar-

naast biedt het een uitkomst voor de kleine 

werkbare ruimtes in menig badmeubel. 

De sifon kan dichtbij de muur geplaatst 

worden. De verlaagde inlaat zorgt ervoor 

dat de afvoerbuis nog dichter tegen uw 

wasbak aankomt. Tesamen creëert dit nét 

die extra centimeters ruimte die het verschil 

kunnen maken. De sifon is zeer eenvoudig 

te installeren.

McAlpine is wereldwijd één van de grootste 

producenten van afvoersystemen voor keu-

kengootstenen, wastafels, (vaat)wasmachi-

nes, douches en baden. Op het gebied van 

kunststof sifons behoort het assortiment 

van McAlpine tot het meest complete ter 

wereld. McAlpine staat synoniem voor 

McAlpine assortiment

Art.nr. Inlaat Uitlaat

00 5249 0 1¼” - 1½”  40 mm 

Materiaal: PP (polypropyleen), wit 

Met muurbuis + rozet 

McAlpine Ruimtebesparende Sifon

walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)

Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)

Moscow (RU) · Rochester Hills (US)

Shanghai (CN)

Uw groothandel:

Nederland
Scandinavia - Suomi

Walraven B.V.

Postbus 15

3640 AA Mijdrecht (NL)

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 23 30 99

info@walraven.com

België / Belgique

Walraven BVBA

Ambachtenlaan30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info@walraven.be

M
cA

lp
in

e 
R

u
im

te
be

sp
ar

en
d
e 

Si
fo

n
 (

N
L_

B
E)

 -
 0

5
/2

01
2
 -

 p
d
f 

- 
W

ijz
ig

in
g
en

 v
o
o
rb

eh
o
u

d
en

installatiegemak en kwaliteit. Veel producten 

zijn voorzien van een unieke conische 

klemring met wartelmoer. Deze combinatie 

staat garant voor een perfecte en lekdichte 

afvoer in een handomdraai. 

Het gehele McAlpine assortiment vindt u op: 

www.walraven.com/mcalpine.

Verlaagde inlaat

McAlpine Universeelsifons

McAlpine Badsifons BT10

McAlpine Douchebaksifons ST9030

McAlpine Ventapipe Jr.


