
Keukenmengkraan één hendel – met flexibele hals – met 3 kleuren – TÜV keurmerk 

De Wagaparts keuken mengkraan is een echte blikvanger in uw keuken. Deze keukenkraan is 

eenvoudig te installeren en heeft een stijlvol ontwerp met een luxe uitstraling. 

Flexibele vorm uitloop en vervangbare uitloop. De uitloop van deze keukenkraan is flexibel, 

daardoor is het mogelijk om de uitloop te vormen zoals u wenst. De maximale in te stellen hoogte is 

44 cm en de maximale in te stellen breedte is 35 cm.  Wordt geleverd met 3 verschillende 

kleuren: zwart, rood en wit. 

Gewicht 1.6 kg 

Afmetingen 60 × 3.5 × 40 cm 

Fabrikant Wagaparts 

Afmeting 60cm x 40cm x 3,5cm 

Montage Opbouw 

Maximale montagedikte 40 mm 

Boorgat 30 mm 

Draaibare uitloop JA 

Kleur Zwart, wit en rood 

Materiaal Chroom, silicone ommanteling 

Draaibereik 360° 

Flexibele uitloop JA: hoge uitloop. 

Keurmerk TÜV 

Garantie 1 jaar fabrieksgarantie 

Uitzonderingen fabrieksgarantie Vorstschade, Ondeskundige (de)montage, niet in originele staat retourneren. 

 

 



Vervangbare uitloop: 

Mocht je na verloop van tijd een andere kleur keukenkraan willen hebben dan hoeft u alleen de 

uitloop te vervangen. De uitloop is eenvoudig te vervangen en het bespaart u natuurlijk flink in de 

kosten omdat er 2 extra kleuren gratis worden bij geleverd. 

De flexibele en vervangbare uitloop geeft u dus alle vrijheid om de vorm en kleur van de uitloop te 

bepalen 

Specificaties 

o Design vormgeving 

o 3 Flexibele uitlopen voorzien van een gekleurde silicone om manteling, in de kleuren 

rood, zwart en wit 

o 360°draaibare hoge uitloop 

o Hoge uitloop voor gemakkelijk vullen van grote pannen 

o Een hendel bediening, zijdelingse metalen greep 

o Gemakkelijk te installeren 

o Duidelijke gebruiksaanwijzing 

o Past op elk werkblad 

o Krachtige straal 

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

o Met 2x flexibele aansluitslangen G3/8″ 

o Montage met één gat 

o Flexibele uitloop 

o Mogelijkheid om de uitloop vrij te vormen 

o Mogelijkheid om de kleur van de uitloop te veranderen 

o Variabele verlenging van de uitloop van 150 mm tot 350 mm 

o Variabele uitloophoogte van 280 mm tot 440 mm 

o Chroom 

o TÜV keurmerk 

 

 


