Eligo – en kjøkkenvask for virkelige behov

A COMPANY OF THE

-GROUP

Dette er Eligo

En kjøkkenvask
for virkelige behov
Eligo er en vask som er designet for det moderne kjøkkenet og de
reelle behovene, noe som gjør hele kategorien mere interessant.
Det prisvinnende designet er i seg selv et tillegg til kjøkkenets
innredning med sin blanding av myke og harde linjer, diskrete
touch-knapper og skiftende former. Funksjoner og tilbehør
merkes ikke alltid ved første øyekast, men betyr at vasken
kan endres, tilpasses og benyttes på en rekke ulike måter.
Den er rett og slett designet for å passe inn i ditt
personlige kjøkken. Les mer om Eligo, design og
funksjoner.

Innovative funksjoner
Innovasjon fra en lang
håndverkstradisjon
Målet med vårt utviklingsarbeid var å skape
et nytt konsept for vasker, med helt nye
funksjoner og muligheter. Resultatet ble
nettopp det: Eligo - utformet med utgangspunkt i ideen om fleksibilitet, basert på
hvilket type kjøkken den installeres i og
situasjonen den benyttes i, og med en
rekke intelligente funksjoner og
innovasjoner.
Eligo henter inspirasjon fra en lang norsk
industritradisjon og håndverkskunnskap.
Det er også en av grunnene til at den har
mottatt en innovasjonspris fra det tyske
designrådet. Eligo produseres på fabrikken
vår i landsbyen Mölntorp i Sverige.

Funksjonene

Intelligent avløpsrist som åpnes av touch-knappene, og kan brukes som
en skrape. Skrapen er beskyttet av et tynt lag silikon som også gjør den mer
effektiv. Diskrete touch-knapper styrer funksjonene og gjør det enkelt å
holde rent. Smart avstengning for oppvaskmaskin med automatisk funksjon
er et valgfritt tilbehør. LED-belysning ved overløp indikerer at den er på.

Fleksibel delevegg som skaper to vasker
basert på behov. Holder tett for vann og
kan flyttes som du vil, eller taes bort.

Et sammenleggbart skjærebrett, beskyttet av et mykt lag,
som også kan brukes som dekkplate. Endrer størrelsen
på arbeidsflaten eller dekker over vasken.

Skyllekurven plasseres hvor som helst i vasken. Beskyttet av et mykt
materiale som holder den på plass. Bestikkskålen passer perfekt
stående i skyllekurven.

Den intelligente avløpsristen åpnes
enkelt av touch-knapperne.

Design og stiler
Prisvinnende
design
Eligo er blitt tildelt en
innovasjonspris fra det
tyske designrådet, German
Design Council.

Diskret og klassisk form
Myk og hard, diskret og fornuftig, foranderlig
og intelligent. Eligo er utformet for å passe inn
i en rekke ulike kjøkkenmiljø, nesten uansett
innredningsstil. Nøytrale flater og strenge
farger eller lekne materialer og fargerike valg
er mindre viktig.
De ulike funksjonene skjules diskret i touchknappene og tilbehøret blir en naturlig del av
helheten. Med ditt eget valg av blandebatteri,
setter du preg på en vask som er bygd for å passe
inn i ditt personlige kjøkken. Det er også mulighet
til å velge et Eligo blandebatteri med stilig design
og med eller uten berøringsfri funksjon.
Eligo har større, men ikke dypere kummer, noe som gjør det enklere
å vaske store gjenstander. De koniske hjørnene og glatte linjene gjør
den også lettere å rengjøre.
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EL114SXRF
EL114SXLF

Kum høyre, GTIN 7393069019018
Kum venstre, GTIN 7393069019025

Mål

Montering

Inkludert

Tilleggsutstyr

Utvendig mål 1140 x 510 mm
Utskjæringsmål, nedfelling
1120 x 490 mm, R47
Kum 680 x 360 x 180 mm
Underskap fra 80 cm

Nedfelling
Underliming
Planliming

Ventilsett inkl propp, avløpsrist/
skrape og vannlås
Touchpanel for oppløftsventil og
skrape
Microfiberklut
Fleksibel skillevegg

Skyllekurv
Bestikkskål
Skjærebrett
Ekstra touchknapp
for avstengning til
oppvaskmaskin

EL78SXF

EL78SXF, GTIN 7393069019001

Mål

Montering

Inkludert

Tilleggsutstyr

Utvendig mål 783 x 510 mm
Utskjæringsmål, nedfelling
763 x 490 mm, R47
Kum 680 x 360 x 180 mm
Underskap fra 80 cm

Nedfelling
Underliming
Planliming

Ventilsett inkl propp, avløpsrist/
skrape og vannlås
Touchpanel for oppløftsventil og
skrape
Microfiberklut
Fleksibel skillevegg

Skyllekurv
Bestikkskål
Skjærebrett
Ekstra touchknapp
for avstengning til
oppvaskmaskin

EL94SRF
EL94SLF

Kum høyre, GTIN 7393069018981
Kum venstre, GTIN 7393069018998

Mål

Montering

Inkludert

Tilleggsutstyr

Utvendig mål 940 x 510 mm
Utskjæringsmål, nedfelling
920 x 490 mm, R47
Kum 480 x 360 x 180 mm
Underskap fra 60 cm

Nedfelling
Underliming
Planliming

Ventilsett inkl propp, avløpsrist/
skrape og vannlås
Touchpanel for oppløftsventil og
skrape
Microfiberklut

Skyllekurv
Bestikkskål
Skjærebrett
Fleksibel skillevegg
Ekstra touchknapp
for avstengning til
oppvaskmaskin

EL58SF

EL58SF, GTIN 7393069018974

Mål

Montering

Inkludert

Tilleggsutstyr

Utvendig mål 583 x 510 mm
Utskjæringsmål, nedfelling
563 x 490 mm, R47
Kum 480 x 360 x 180 mm
Underskap fra 60 cm

Nedfelling
Underliming
Planliming

Ventilsett inkl propp, avløpsrist/
skrape og vannlås
Touchpanel for oppløftsventil og
skrape
Microfiberklut

Skyllekurv
Bestikkskål
Skjærebrett
Fleksibel skillevegg
Ekstra touchknapp
for avstengning til
oppvaskmaskin

QUA

Eligo finnes i fire ulike modeller og har en universalflens
som gjør at den kan anvendes både til nedfelling, underog planliming. Vasken kan også leveres som en variant
med alt tilbehør inkludert.
Vil du bestille eller vite mer om Eligo, ta kontakt
med din nærmeste forhandler, eller ta ett besøk på
intraeligo.com.
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Fire modeller

Om Intra
for å gjøre det vi kan best: å utvikle og
produsere innovative designprodukter.
Lær mer om oss og våre produkter på
intra-teka.com

Med forbehold om eventuelle trykkfeil

Intra er et designfirma med spesialkompetanse på
rustfritt stål. Vi utvikler produkter for kjøkkenet og
det offentlige sanitærrommet, og er en del av det
internasjonale industrikonsernet Teka Industrial
S.A, - en verdensledende produsent av vasker og
hvitevarer. Dette betyr at vi har en solid plattform
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