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En tvättränna för varje behov.
Intra har ett brett sortiment av tvättrännor som innefattar
allt från enkla projektrännor till flexibla tvättrännor som kan
anpassas efter dina behov. Eleganta, robusta och extremt
hygieniska.
Våra produkter är vandalsäkra, tar inte till sig lukt och förblir
glänsande – oavsett om det är på en flygplats, en fabrik eller en
förskola.

Scandinavian Design
Sanitetsrum är viktigt, inte bara för att de flesta av oss är
hänvisade till det offentliga sanitetsutrymmet stora delar
av dygnet. Lika mycket för att det på många sätt speglar
fastighetens signatur. Det är ett av de rum där man kan skapa
en särprägel, och en upplevelse av något extra.
Dessutom är det ett rum där det ställs speciella krav på
funktionalitet, användarvänlighet, utformning och estetik.
Sanitetsutrymmet skall uppfylla många behov, samtidigt som
det ska kunna tåla intensiv användning i många år, utan att
upplevelsen av kvalitén försämras. Därför är rostfritt stål ett bra
materialval. Rostfritt stål är material med unika egenskaper och
fördelar, som också blivit en viktig del av Intras signatur.
Vi ska höja standarden på det offentliga sanitetsutrymmet.
Det är vår ambition, och alltid utgångspunkten när vi utvecklar
produkter och nya lösningar för byggets viktigaste rum.
Detta är en ambition som vi delar med våra kunder, vilket gör att
vi ofta blir utvalda som leverantör till ambitiösa projekt där det
ställs kompromisslösa krav på funktion och estetisk kvalitet.
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Kvalitet och funktion
Lätt att
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Vatten- och
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Återvinningsbar

Intra och BIMobject®
BIMobject® är ett svenskt teknikföretag med en global
närvaro som ligger i framkant vad gäller digitalisering av
byggbranschen. Mer intelligent design och konstruktion leder till
bättre produktval, minskat avfall och effektivare logistik under
byggprocessen. Samtidigt leder fastighetsförvaltning till högre
kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftskostnader.
Ett BIM-objekt är ett objekt i en databas som innehåller
information om 2D- och 3D-geometri samt beskrivning,
funktioner, ytskikt eller andra produktdata. Länkar till
underhållsdokument, monteringsmanualer mm. finns även i
objektets informationsdel.
Ett flertal av Intras produkter finns nu som digitala modeller,
som kan laddas ner till vilken BIM-programvara som helst och
användas av arkitekter och konsulter i hela byggprocessen.

En kvalitetsstämpel
Intra har blivit tilldelat Merket for God Design ett
flertal gånger. Utmärkelsen är ett erkännande för
lyckad använding av design för att skapa innovativa
produkter och lösningar. En kvalitetsstämpel för
företaget och de produkter du väljer.
Intra har också mottagit flera internationella
designpriser.
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Flexibla tvättrännor

Nyhet!

Hållbara och praktiska
Tvättrännor med möjlighet för skräddarsydda längder, i polerat rostfritt stål AISI 304. Levereras med
integrerade väggfästen. Innerhörn med över 90 graders vinkel och pressat avlopp utan skruvar och
packning för att säkerställa optimal hygien och enkel rengöring. Tvättrännan har ett fall mot avloppet i
mitten. Mjuka övergångar i alla yttre vinklar motverkar skador vid eventuellt fall mot rännan.
Fyra huvudmodeller; två olika bredder och med eller utan väggpanel. Alla fyra modeller är tillgängliga i
flexibla längder såväl som fasta längder: 600, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 3000 mm.
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Flexibla längder från 600 mm till 3000 mm.

Vårt sortiment av flexibla tvättrännor erbjuder
helhetslösningar som kan skräddarsys efter dina behov.

5

Flexibla tvättrännor

Nyhet!

P3-FLEX
Flexibel tvättränna med väggpanel
GTIN 8719585005349 RSK 7550848
Beskrivning

Mjuka yttervinklar motverkar skador vid eventuella fall mot
tvättrännan.
Säkert och bekvämt handtagsstöd nederst på kanterna för att
förhindra skador under montering.

Tvättränna i rostfritt stål 18/10 med integrerade väggfästen. Tillgänglig i flexibla
längder och fasta längder. Rännan är tillräckligt djup för att rymma en hink.
P3-600 RSK 7550839
P3-1500 RSK 7550842
P3-2100 RSK 7550844
P3-2800 RSK 7550846

P3-1200 RSK 7550840
P3-1800 RSK 7550843
P3-2400 RSK 7550845
P3-3000 RSK 7550847

P5-FLEX
Flexibel tvättränna
GTIN 8719585005356 RSK 7550857
Beskrivning
Tvättränna i rostfritt stål 18/10 med integrerade väggfästen. Tillgänglig i flexibla
längder och fasta längder. Rännan är tillräckligt djup för att rymma en hink.

Tillräckligt med utrymme för hink i botten av
tvättrännorna P3 och P5.
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P5-600 RSK 7550849
P5-1500 RSK 7550851
P5-2100 RSK 7550853
P5-2800 RSK 7550855

P5-1200 RSK 7550850
P5-1800 RSK 7550852
P5-2400 RSK 7550854
P5-3000 RSK 7550856

P7-FLEX
Flexibel tvättränna med väggpanel
GTIN 8719585005363 RSK 7550868
Beskrivning
Tvättränna i rostfritt stål 18/10 med integrerade väggfästen. Tillgänglig i flexibla
längder och fasta längder.
P7-600 RSK 7550859
P7-1500 RSK 7550861
P7-2100 RSK 7550863
P7-2800 RSK 7550865

P7-1200 RSK 7550860
P7-1800 RSK 7550862
P7-2400 RSK 7550864
P7-3000 RSK 7550867

Inre svetsning av hög kvalitet.
Inre hörn med mer än 90 o vinkel.

P9-FLEX
Flexibel tvättränna
GTIN 8719585005370 RSK 7550878
Beskrivning
Tvättränna i rostfritt stål 18/10 med integrerade väggfästen. Tillgänglig i flexibla
längder och fasta längder.
P9-600 RSK 7550869
P9-1500 RSK 7550871
P9-2100 RSK 7550873
P9-2800 RSK 7550876

P9-1200 RSK 7550870
P9-1800 RSK 7550872
P9-2400 RSK 7550875
P9-3000 RSK 7550877

Pressat avlopp för maximal hygien och enkel rengöring.
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Tvättrännor
Små barn använder sin omgivning på ett helt annat sätt än vuxna, därför är det viktigt att produkter för dagis och skolor tål tuff
behandling, och att bakterier får svåra levnadsvillkor.

Helpressad tvättränna utan invändig svetsning.

Våra rännor kan levereras med sandfångare, som förhindrar att
det blir stopp i ledningar och golvbrunnar.

Tvättrännor som är tillverkade för att tåla dagligt bruk på skolor och daghem, idrottsanläggningar och
industrimiljöer. Vi levererar helhetslösningar, och våra populära tvättrännor har runda kanter, s.k. ”bumpers”,
så att blåmärkena inte blir fler än nödvändigt. Vi har även enklare varianter med svetsade hörn om bumpers
inte behövs.
Alla våra modeller har centrerat avlopp, och är tillverkade i helpressat rostfritt stål utan skarvar.
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P121
Helpressad tvättränna
P121
GTIN 7393069021325 RSK 7638202
P121SV
GTIN 7393069021684
P121-H
GTIN 7393069021349
600

Beskrivning
I rostfritt stål 18/10, med konsoler och 1 ½” avloppsventil med kupad sil.
Levereras med bumpers. Förberett för väggpanel (ingår ej).
P121 med bumpers, P121SV utan. P121-H levereras med bumpers och två kranhål.
Blandare ingår ej.

P12VP
Väggpanel till P121.

GTIN 7393069021752

P181
Helpressad tvättränna
P181
GTIN 7393069021332 RSK 7638203
P181SV
GTIN 7393069021691
P181-H
GTIN 7393069021431
Beskrivning
I rostfritt stål 18/10, med konsoler och 1 ½” avloppsventil med kupad sil.
Levereras med bumpers. Förberett för väggpanel (ingår ej).
P181 med bumpers, P181SV utan. P181-H levereras med bumpers och två kranhål.
Blandare ingår ej.

P18VP
Väggpanel till P181.

GTIN 7393069021769

SAND-02
Sandfångare
GTIN 7055570017456
Beskrivning
Avsedd för insamling och filtrering av avloppsvatten som
innehåller sandrester. Lätt att montera under en diskbänk
eller tvättränna. Kapacitet på 3,5 liter.
Föravskiljaren levereras med sidoanslutning vilket medgör
rak eller böjd installation av anslutning.

P12–18STBR
Stödben
GTIN 7393069021776
Beskrivning
Stödben till P12 och P18.
Kan levereras på förfrågan.
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Projektmodeller
Rena linjer, slitstarkt och enkelt att underhålla. Det är viktigt
att tänka på när hygienutrymmen ska användas av många
människor, såsom idrottshallar, spa-anläggningar och badhus.

En helpressad tvättränna är sömlös vilket garanterar en
produkt som är hygienisk och lätt att rengöra i offentliga
sanitetsutrymmen. 18/10 rostfritt stål är speciellt användbar
för produkter med höga krav på hygien.

10

140

P12NFOL

300

300

Helpressad tvättränna i rostfritt stål, för nedfällning. Levereras med bräddavlopp och
bottenventil 1 ¼” – 1 ½” med kupad sil samt två kranhål. Skåpslösning under rännan
ingår ej.

430

Beskrivning

300

Helpressad tvättränna
GTIN 7393069021721 RSK: 7643001

1130
1200

P120V
Helpressad tvättränna
GTIN 7393069021370 RSK: 7643000
Beskrivning
I rostfritt stål 18/10, med konsoler, väggpanel och 1 ½” avloppsventil med kupad sil.

P180V
Helpressad tvättränna
GTIN 7393069021387 RSK: 7643018
Beskrivning
I rostfritt stål 18/10, med konsoler, väggpanel och 1 ½” avloppsventil med kupad sil.
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Vårt skandinaviska arv är en del av vår natur.
Det definierar de övertygelser och värderingar vi
har. Vi tror på att designa utifrån människors behov
och lägger stor vikt vid kvaliteten på det vi levererar.
Vi tror på att vara transparenta och okomplicerade
och samtidigt utmana gränserna med innovativ
teknik och tjänster.

OKTOBER 2019 | Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Intra-gruppen är ledande i Skandinavien inom diskbänkar,
minikök och sanitetsprodukter i rostfritt stål. Intra är en
del av Teka Industrial S.A., som är en av världens ledande
producenter av diskbänkar och vitvaror, med fabriker och
säljkontor över hela världen.
Besök www.intra-teka.com för mer information om alla
våra produkter.

Intra Mölntorp AB

SE-734 93 KOLBÄCK

tel: +46 (0)220 403 68

mail: info@intra-teka.com

www.intra-teka.com

