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Tietoa meistä
Rebase on LV-toimittaja joka vuodelta 1989 on varustanut tukkukauppioita ja putkimiehiä varastoiduilla 
sekä asiakkaille sopeutetuilla tuotteilla. Johtavat tukkukauppiaat Ruotsissa ja Norjassa varastoi suuren osan 
tuotevalikoimasta. Meillä on asiakas keskipisteenä ja palvelu on korkeatasoinen.

Asennustelinepaketti vessoille

WC asennusteline ja katkaistava viemäriliitäntä samassa 
pakkauksessa, pakettihintaan. Asennustelinepaketteja on kahta eri 
lajia.

Paketti art.no. 21.100
1 WC asennusteline, yksinkertainen yleinen art.no. 20.000
1 katkaistava WC-liittyminen materiaalista PEH art.no. 40.005

Paketti art.no. 21.200
1 WC asennusteline, säädettävä art.no. 20.003
1 katkaistava WC-liittyminen materiaalista PEH art.no. 40.005

Yleinen asennusteline pesualtaille

Teräsprofiilista ja pellistä valmistettu pesualtaan asennusteline. Valmistettu 1,5 
mm kuumasinkitystä teräksestä. Ruuvisarja kannakkeille ja pesualtaalle sisältyy 
toimitukseen sekä vesi ja viemäriliitännille reiät.

Asennettu M6 tai vaihtoehtoisesti M12 mutteri liitettäväksi kannaketta tai 
pesuallasta vastaan tekee mahdolliseksi säätää seinän vahvuuden mukanaolevilla 
pinnapulteilla. 31.452 pesualtaan korkeus on säädettävissä 800 mm ja alemmaksi.

Art.no 30.450 Kiinnityspelti
Art.no 31.450 Lattiaan asennettava kiinnitys
Art.no 31.452 Säädettävä kiinnitys
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Pesualtaan viemäri

Viemäriliitännät ovat joko yksinkertaisia tai kaksinkertaisia.
Viemäriliitäntä pesualtaalle joka on valmistettu polyeteenimuovista (PEH).
Halkaisija 50. Kumiliitin vesilukon asentamiseen sisältyy toimitukseen.

Art.no 40.100 Yksinkertainen
Art.no 40.110 Kaksinkertainen

40.100 40.110

Katkaistava WC-liitäntä

Viemäriliitännät ovat joko yksinkertaisia tai 
kaksinkertaisia.

Viemäriliitäntä joka on valmistettu 
polyeteenimuovista (PEH). Liitännän voi katkaista.

Art.no 40.005 Yksinkertainen
Art.no 40.015 Kaksinkertainen

Vahvistetut kannakkeet

Vahvistettu pesualtaan kannake kouluihin ja laitoksiin joissa vaaditaan 
kestävä kiinnitys. Kannake on valmistettu 2,5 mm kuumasinkitystä 
taitetusta pellistä. Pintakäsittelynä on käytetty kestävä valkoinen 
pulverimaalaus.

Kannakkeessa on kolmion muotoiset sivut ja seinää vastaan tuleva 
pinta-ala on huomattavasti ”Defa-tyypin” kannaketta suurempi. 
Kannake on suunniteltu kestämään suurta kuormitusta.

Art.no 10.900 Pituus 260
Art.no 10.910 Pituus 195
Art.no 10.920 Pituus 240
Art.no 10.930 Pituus 370
Art.no 10.940 Pituus 450

40.005 40.015

Kannakkeet seinäkiskoilla

Seinäkiskoja ja kannakkeita korkeutta säädettäville pesualtaille.

Art.no 12.300 Kannake, L=270 mm  
Art.no 12.320 Kannake, L=240 mm  
Art.no 12.305 Seinäkiskoja, L=500 mm  
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Erillinen tukikaide

Erillinen tukikaide joka ei kaipaa kiinteää asennusta. Tukikaide sopii lattia - sekä 
seinävessoille.

Tukikaide sopii tilapäiseen sekä pitkäaikaiseen käyttöön, esimerkiksi hotelleissa 
tai asunnon sopeuttamisessa jossa ei haluta vahingoittaa kiinteistöä, niin kuin 
perinteiset tukikaiteet tekevät.

Erillinen tukikaide on kevyt ja on siten helppo siirtää. Tukikaide on myös helppo 
koota ja purkaa, joka helpottaa talletusta.

Art.no 14.200

Tukikaide jalkatuella

Tukikaide jonka voi nostaa pystyasentoon seinälle ja on itsestään lukitseva 
pystyasennossa. Tukikaiteen voi varustaa WC-paperitelineellä. Tukikaide 
on valmistettu teräksestä. Pintakäsittelynä on käytetty kestävä valkoinen 
pulverimaalaus.

Art.no 14.000 L=784 mm
Art.no 14.050 L=1080 mm

Etäisyyshylly asennettavaksi kannakkeille

Pesualtaan siirtoa varten seinästä ulospäin.

Seinähylly siirtää pesualtaan 100 sekä 180 mm seinästä. Hylly on 
valmistettu valkoisella epoksimaalilla pintakäsitellystä 1,5 mm 
sinkitystä pellistä. Hylly kiinnitetään kahteen kannakkeeseen. Jos 
asennus suoritetaan ohuempaan seinään niin suositellaan että 
seinä vahvistetaan. Siihen tarkoitukseen meillä on varastossa LVI-
asennustelineitä.

Valitsemalla seinähyllyn säilyy vaihtamisvapaus. Hylly on helppo 
purkaa ja pesualtaan voi asentaa alkuperäiselle paikalle jos 
asumisolosuhteet muuttuvat.

Yksityiskohtia on helppo vaihtaa jos jokin osa vahingoittuu.
Asennusyksikkö

Asennusyksikkö on tarkoitettu pesualtaan korkeuden säätöön 500 mm pitkässä 
seinäkiskossa. Yksikkö on valmistettu valkoisella epoksimaalilla pintakäsitellystä 
1,5 mm kuumasinkitystä pellistä. Kisko sekä asennusyksikkö on yhteensä 41 mm.

Art.no 13.000
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