Eligo – en diskbänk för verkliga behov
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Det här är Eligo

En diskbänk för
verkliga behov
För många har diskbänken blivit ett val mellan form och funktion.
Och kanske framför allt ett ointressant val.
Eligo är något annat: en diskbänk som är utformad för verkliga
behov och kök, som gör hela kategorin mer intressant. Den
prisbelönta designen är i sig ett tillskott till kökets inredning med
sin blandning av mjuka och hårda linjer, diskreta touchknappar och
föränderliga former. Funktioner och tillbehör märks inte alltid vid
första anblicken men innebär att diskbänken
kan förändras, anpassas och användas på en
mängd olika sätt.
Den är helt enkelt designad för att passa in
i ditt personliga kök. Läs mer om Eligo, om
design och funktioner.

Nyskapande funktioner
Innovation från en lång
hantverkstradition
Målet med vårt utvecklingsarbete var att
skapa ett nytt koncept för diskbänkar, med
helt nya funktioner och egenskaper. Resultatet
blev just det: Eligo – utformad med utgångspunkt i idén om flexibilitet, både utifrån vilken
typ av kök den installeras i och situationen den
används i, och med en rad intelligenta funktioner och innovationer.
Eligo hämtar inspiration ur en lång svensk
industritradition och ur ett hantverkskunnande
som gjort Intra framgångsrikt. Det är också en
av förklaringarna till att den fått en innovationsutmärkelse av German Design Council.
Eligo tillverkas i Sverige, i vår anrika fabrik i
byn Mölntorp.

Funktionerna

Intelligent rensgaller som öppnas genom touchknapparna, och kan användas
som skrapa. Skrapan skyddas av ett tunt lager silikon som också gör den
mer effektiv. Diskreta touchknappar styr funktionerna och gör det enkelt att
hålla rent. Smart diskmaskinsavstängare med automatisk funktion finns som
tillval. LED-belysning vid bräddavloppet indikerar att den är på.

Flexibel mellanvägg som skapar två hoar
utifrån behov. Håller tätt för vatten och
kan flyttas som du vill, eller tas bort.

En vikbar skärbräda, skyddad av ett mjukt lager, som också
kan användas som täckbricka. Förändrar storleken på
arbetsytan eller täcker över disklådan.

Rensskål som placeras var som helst i diskbänken. Skyddad av ett mjukt
material som håller den på plats. Bestickskålen passar perfekt stående
i rensskålen.

Det intelligenta rensgallret öppnas
enkelt med touchknapparna.

Design och stilar
Prisbelönt
design
Eligo belönades direkt med
en innovationsutmärkelse av
German Design Council.

Diskret och klassisk form
Mjukt och hårt, diskret och sansat, föränderligt
och intelligent. Eligo är designad för att passa in i
en mängd olika kök, nästan oavsett inredningsstil.
Avskalade ytor och strama färger, eller lekfulla
material och färgstarka val har mindre betydelse.
De många funktionerna göms diskret i touchknapparna, och tillbehören blir en naturlig del i
sammanhanget. Med ditt eget val av blandare
sätter du prägel på en diskbänk som är byggd för
att passa in i ditt personliga kök. Här finns också
möjlighet att välja till Eligo-blandaren, med stilren
design och med eller utan beröringsfri funktion.
Eligo har större, men inte djupare disklådor, vilket gör det lättare att
handdiska stora föremål. De koniska hörnen och de mjuka linjerna gör
den enkel att rengöra.
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EL114SXRF
EL114SXLF

Disklåda höger, RSK 8020287 – GTIN 7393069019018
Disklåda vänster, RSK 8020288 – GTIN 7393069019025

Mått

Montering

Ingår

Tillval

Utvändigt mått 1140 x 510 mm
Ursågningsmått nedfällning
1120 x 490 mm, R47
Låda 680 x 360 x 180 mm
Underskåp från 80 cm

Nedfällning
Underlimning
Planlimning

Ventilset inkl propp,
rensgaller/skrapa och vattenlås
Touchpanel för upplyftsventil
och skrapa
Microfiberduk
Flexibel mellanvägg

Rensskål
Bestickskål
Skärbräda
Extra touchknapp
för diskmaskinsavstängning

EL78SXF

EL78SXF, RSK 8020286 – GTIN 7393069019001

Mått

Montering

Ingår

Tillval

Utvändigt mått 783 x 510 mm
Ursågningsmått nedfällning
763 x 490 mm, R47
Låda 680 x 360 x 180 mm
Underskåp från 80 cm

Nedfällning
Underlimning
Planlimning

Ventilset inkl propp,
rensgaller/skrapa och vattenlås
Touchpanel för upplyftsventil
och skrapa
Microfiberduk
Flexibel mellanvägg

Rensskål
Bestickskål
Skärbräda
Extra touchknapp
för diskmaskinsavstängning

EL94SRF
EL94SLF

Disklåda höger, RSK 8020284 – GTIN 7393069018981
Disklåda vänster, RSK 8020285 – GTIN 7393069018998

Mått

Montering

Utvändigt mått 940 x 510 mm
Ursågningsmått nedfällning
920 x 490 mm, R47
Låda 480 x 360 x 180 mm
Underskåp från 60 cm

Nedfällning
Underlimning
Planlimning

EL58SF

Ingår
Ventilset inkl propp,
rensgaller/skrapa och vattenlås
Touchpanel för upplyftsventil
och skrapa
Microfiberduk

Tillval
Rensskål
Bestickskål
Skärbräda
Flexibel mellanvägg
Extra touchknapp
för diskmaskinsavstängning

EL58SF, RSK 8020283 – GTIN 7393069018974

Mått

Montering

Utvändigt mått 583 x 510 mm
Ursågningsmått nedfällning
563 x 490 mm, R47
Låda 480 x 360 x 180 mm
Underskåp från 60 cm

Nedfällning
Underlimning
Planlimning

Ingår
Ventilset inkl propp,
rensgaller/skrapa och vattenlås
Touchpanel för upplyftsventil
och skrapa
Microfiberduk

Tillval
Rensskål
Bestickskål
Skärbräda
Flexibel mellanvägg
Extra touchknapp
för diskmaskinsavstängning

QUA

Eligo finns i fyra olika modeller och har en universalfläns
som gör att den kan användas både till nedfällning,
under- och planlimning. Diskbänken kan även levereras
som en variant inklusive alla tillbehör.
Vill du veta mer om Eligo eller beställa, ta kontakt med
din närmaste återförsäljare, eller besök intraeligo.com.
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Fyra modeller

Om Intra
Intra är ett designföretag med specialkompetens
när det gäller rostfritt stål. Vi utvecklar produkter
för kök och offentliga sanitetsutrymmen, och är
en del i den internationella industrikoncernen
Teka Industrial S. A, en världsledande producent
av diskbänkar och vitvaror. Det gör att vi har

en solid plattform för att kunna göra det vi kan
bäst: att utveckla och producera innovativa
designprodukter.
Läs gärna mer om oss och om våra
produkter på intra-teka.com.
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