Eligo – en vask til dit reelle behov
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Dette er Eligo

En vask til dit
reelle behov
For mange er valget af en vask blevet et valg mellem form og funktion.
Og fremfor alt et uinteressant valg.
Eligo er noget helt andet: en vask som er udformet til det reelle behov
og køkken, og som gør at hele kategorien bliver mere interessant. Det
prisbelønnede design er i sig selv et tilskud til køkkenets indretning,
med blandingen af bløde og hårde linjer, diskrete knapper og foranderlige
former. Funktioner og tilbehør bemærkes ikke ved første øjekast,
men indebærer at vasken kan ændres, tilpasses
og anvendes på en række forskellige måder.
Den er helt enkelt designet til at passe ind i dit
personlige køkken. Læs mere om Eligo, om
design og funktioner på de næste sider.

Innovative funktioner
Innovation fra en lang
håndværkstradition
Vores mål med udviklingsarbejdet var at skabe
et nyt koncept for køkkenvaske, med helt nye
funktioner og egenskaber. Resultatet blev
præcis det: Eligo – udformet med udgangspunkt i idéen om fleksibilitet, både ud fra
hvilken type køkken den monteres i, og
situationen den anvendes i.
Eligo har hentet inspirationen fra en lang
skandinavisk industritradition, og en håndværksmæssig formåen, der har gjort Intra
fremsynet og innovativ. Det er blandt andet
derfor at Eligo har fået en innovationspris fra
German Design Council. Eligo producures på
vores fabrik i Mölntorp, Sverige.

Funktionerne

Den smarte afløbsrist, der åbnes med touchknapperne, kan anvendes som
skraber. Skraberen er beskyttet af et tyndt lag silikone, som også gør den
mere effektiv. Diskrete touchknapper styrer funktionerne og gør det enkelt at
gøre rent. Smart elektronisk opvaskeafluk med automatisk funktion findes
som tilvalg. LED-belysning i overløbet indikerer at opvaskeaflukket er aktiveret.

Den fleksible skillevæg – Eligo Wall –
slutter helt tæt i vaskens sider og bund,
og kan opdele vasken i to kummer ud
fra det aktuelle behov.

Foldbart skærebræt, der kan give mere arbejdsplads
omkring vasken, eller dække vasken helt.

Skyllekurv, der kan placeres hvor som helst i vasken. Skyllekurven
er dækket med en skridsikker overflade, der holder den på plads.
Bestikkurven passer perfekt til at have stående i skylleskålen.

Den smart afløbsrist åbnes let
med touchknapperne.

Design og stil
Prisvindende
design
Eligo er tildelt en innovationspris
fra German Design Council.

Diskret og klassisk form
Blød og hård, diskret og synlig, foranderlig og
intelligent. Eligo er designet til at passe ind i
ethvert køkken, næsten uanset indretningsstilen.
De mange funktioner gemmes diskret i touchknapperne, og tilbehøret bliver i den sammenhæng en naturlig del. Med dit valg af armatur
sætter du dit eget præg på en vask, der er lavet
til at passe ind i dit personlige køkken. Du kan
også vælge et Eligo armatur, i stilrent design,
med eller uden berøringsfri funktion.

Eligo har større, men ikke dybere kummer, hvilket gør det lettere
at håndtere bageplader og større køkkenudstyr. De koniske hjørner
og de bløde linjer gør samtidig Eligo mere rengøringsvenlig.
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ELX114SXRF
ELX114SXLF

Vask højre, VVS 681703180 – GTIN 7393069019131
Vask venstre, VVS 681703130 – GTIN 7393069019148

Mål

Montering

Inkluderet

Tillæg

Udvendige mål 1140 x 510 mm
Udskæringsmål, nedfældning
1120 x 490 mm, R47
Kumme 680 x 360 x 180 mm
Underskab fra 80 cm

Nedfældning
Underlimning
Planlimning

Touchknapper for løft-op-ventil og
skraber
Fleksibel skillevæg
Skyllekurv
Bestikkurv
Skærebræt
Vandlås
Poleringsklud

Ekstra touchknap
for elektronisk
opvaskeafluk

ELX78SXF

ELX78SXF, VVS 681344130 – GTIN 7393069019124

Mål

Montering

Inkluderet

Tillæg

Udvendige mål 783 x 510 mm
Udskæringsmål, nedfældning
763 x 490 mm, R47
Kumme 680 x 360 x 180 mm
Underskab fra 80 cm

Nedfældning
Underlimning
Planlimning

Touchknapper for løft-op-ventil og
skraber
Fleksibel skillevæg
Skyllekurv
Bestikkurv
Skærebræt
Vandlås
Poleringsklud

Ekstra touchknap
for elektronisk
opvaskeafluk

ELX94SRF
ELX94SLF

Vask højre, VVS 681702180 – GTIN 7393069019100
Vask venstre, VVS 681702130 – GTIN 7393069019117

Mål

Montering

Inkluderet

Tillæg

Udvendige mål 940 x 510 mm
Udskæringsmål, nedfældning
920 x 490 mm, R47
Kumme 480 x 360 x 180 mm
Underskab fra 60 cm

Nedfældning
Underlimning
Planlimning

Touchknapper for løft-op-ventil og
skraber
Skyllekurv
Bestikkurv
Skærebræt
Vandlås
Poleringsklud

Ekstra touchknap
for elektronisk
opvaskeafluk
Fleksibel skillevæg

ELX58SF

ELX58SF, VVS 681343130 – GTIN 7393069019094

Mål

Montering

Inkluderet

Tillæg

Udvendige mål 583 x 510 mm
Udskæringsmål, nedfældning
563 x 490 mm, R47
Kumme 480 x 360 x 180 mm
Underskab fra 60 cm

Nedfældning
Underlimning
Planlimning

Touchknapper for løft-op-ventil og
skraber
Skyllekurv
Bestikkurv
Skærebræt
Vandlås
Poleringsklud

Ekstra touchknap
for elektronisk
opvaskeafluk
Fleksibel skillevæg

QUA

Eligo findes i fire forskellige modeller og med Intra Kant
som gør at den kan anvendes til både nedfældning,
under- og planlimning. Vasken kan også leveres i en
variant eksklusive alt tilbehør.
Vil du vide mere om Eligo eller bestille, så kontakt
din lokale sælger, eller besøg intraeligo.com.
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Fire modeller

Om Intra
og hvidevarer. Vi har dermed en solid basis til at
gøre det, vi er bedst til: udvikling og produktion
af innovative designprodukter.
Læs gerne mere om Intra og vores produkter
på intra-teka.com

Med forbehold for trykfejl

Intra er en designorienteret virksomhed med
store kompetencer når det gælder rustfrit stål.
Vi udvikler produkter til køkken og offentlige
toilet- og baderum, som del af den internationale
industrikoncern Teka Industrial S.A, der globalt set
er en af de ledende producenter af vaske, armaturer
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