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Installing a waiting pipe ( Lắp đặt ống nước chờ )

Model: MW8225-150

Drain pipe

Plastic pipe 
connection

Technical information/ Thông tin kỹ thuật

Ergonomic design/Thiết kế theo công thái học .
Easy installation and usage/Dễ dàng lắp đặt và sử dụng.

Flush type/Loại xả
Đường kính ống thoát

Kích thước: 

 :  
Trap diameter/ :    
Product dimensions/  

Color/Màu sắc:                                            

Type/Loại bồn:                                       

Material/Chất liệu:                                       

    Press discharge/Nhấn xả  
 350-500 mm   
L1500xW720xH720 mm  

    Freestanding/Đặt sàn độc lập
Acrylic/Nhựa Acrylic 
White/Màu trắng
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MOWOEN from warrants its bath shells against loss of water 
through the fiberglass laminate of the tub body as a result of a 
defect in materials and workmanship, for a period of five (5) 
years from the purchase date.

The acrylic surface is warranted against blistering, cracking 
and chipping resulting from a defect in the acrylic surface 
material for a period of five (3) years from the purchase date. 
SCRATCHES ARE NOT COVERED UNDER WARRANT.

*

*

Bề mặt acrylic đc bảo hành chống phồng rộp, chống ố, nứt và sứt 
mẻ do lỗi của vật liệu acrylic trong thời gian 3 năm kể từ ngày mua 
hàng. CÁC LỖI PHÁT SINH DO NGOẠI LỰC TÁC ĐỘNG SẼ KHÔNG 
ĐƯỢC BẢO HÀNH TỪ CHÚNG TÔI.

MOWOEN bảo hành vỏ bồn tắm của mình trong trường hợp nếu nước
thấm thông qua lớp sợi thủy tinh của thân bồn tắm do sai sót về vật
liệu và tay nghề trong thời hạn (5) năm kể từ khi mua bán và lắp đặt 
xong sản phẩm của chúng tôi.

 MODERN  BATHROOM ERA

SPECIFICATION
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT

BATHTUB CURVED
BỒN TẮM CONG TRÒN

All right reserved by MMC company. Specifications and sizes are subject to change without notice.
Bản quyền thuộc công ty MMC. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần báo trước.

*Tất cả phép đo có thể được tính sai số +/-0.5%

m
m

m
m

mm

mm

mm

mm

mm

m
m

m
m


