
Wagaparts één hendel mengkraan, flexibele hals met een 

zwarte silicone om manteling 
 
Mengkraan één hendel zwart met flexibele hals 
 

 

De flexibele hals maakt het reinigen van uw gootsteen en afwas gemakkelijker. Deze keukenkraan 
mengt het warme en het koude water tot de gewenste temperatuur, de warmte van het water 
bepaal je zelf. 

De flexibele hals maakt het mogelijk om met gemak ook hoge pannen te vullen, te spoelen en 
schoon te maken. Met zijn draaibereik van 360° ben je 100% flexibel. Voor het gemakkelijk uit 
spoelen van twee spoelbakken bijvoorbeeld. 
 

 

 Design vormgeving, body zwart gemoffeld hendel verchroomd 

 Flexibele hals voorzien van een zwarte silicone om manteling 

 360°draaibare hoge uitloop 

 Een hendel bediening, zijdelingse metalen greep 

 Gemakkelijk te installeren  

 Maximale montage dikte 12 mm 

 Hoogte tot 40 cm  

 Flexibele aansluitslangen worden meegeleverd 

 Krachtige straal 

 Flexibele hals: hierdoor kunt u alle kanten op zoals omhoog en omlaag e.d. 

 

Wagaparts tweegreeps mengkraan, flexibele hals met 

een witte silicone om manteling 
 
Mengkraan met 2 nostalgische knoppen wit met flexibele hals 
 

 

De flexibele hals maakt het reinigen van uw gootsteen en afwas gemakkelijker. Deze keukenkraan 
mengt het warme en het koude water tot de gewenste temperatuur, de warmte van het water 
bepaal je zelf. Een tweegreeps mengkraan heeft een klassieke uitstraling. Deze nostalgische mengkraan 

komt zeker tot zijn recht in het landelijke dan wel klassieke interieur. De flexibele hals maakt het mogelijk 

om met gemak ook hoge pannen te vullen, te spoelen en schoon te maken. Met zijn draaibereik 

van 360° ben je 100% flexibel. Voor het gemakkelijk uit spoelen van twee spoelbakken 
bijvoorbeeld. 
 

 Design vormgeving, verchroomd 

 Flexibele hals voorzien van een witte silicone om manteling 

 360°draaibare hoge uitloop 

 Tweegreeps bediening met 2 witte draaiknoppen  

 Gemakkelijk te installeren  

 Maximale montage dikte 12 mm 

 Hoogte tot 40 cm  

 Flexibele aansluitslangen worden meegeleverd met ½ duims moer 

 Krachtige straal 

 Flexibele hals: hierdoor kunt u alle kanten op zoals omhoog en omlaag e.d. 

 


