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Vaskerender til ethvert behov.
Intra har et bredt udvalg af vaskerender, der inkluderer alt
fra enkle projektmodeller til fleksible modeller i længder fra
600-3000 mm, der kan bestilles efter ønsket længde.
Elegante, robuste og hygiejniske – velegnet til både industrien,
det offentlige rum og børneinstitutioner.

Skandinavisk Design
Toiletrummet er en vigtig del af dagligdagen. Ikke kun fordi mange
af os er henvist til et offentligt toiletrum store dele af
døgnet, men lige så meget fordi det på mange måder er en
bygnings signatur. Det er et af de rum, hvor man kan skabe et
særpræg og en oplevelse ud over det normale.
I tillæg er det det rum, hvor der stilles helt specielle krav til
funktionalitet, brugervenlighed, udformning og æstetik.
Toiletrummet skal møde komplekse behov, og samtidig kunne
tåle kraftig og intensiv brug uden at kvalitetsoplevelsen forringes.
Derfor er rustfri stål et velegnet materiale. Et unikt materiale med
specielle egenskaber og fordele, som er en vigtig del af Intras
signatur.
Vi skal hæve standarden i det offentlige toiletrum. Det er vores
ambition – og altid udgangspunktet, når vi udvikler produkter og
løsninger for et af bygningens vigtigste rum.
Denne ambition deler vi med vore kunder og det gør at vi ofte
bliver valgt som leverandør til ambitiøse projekter, hvor der stilles
kompromisløse krav til funktionel og æstetisk kvalitet.
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Kvalitet og funktion
Nemt at
holde rent

Har ingen porer
for bakterievækst

Livslang
holdbarhed

Lugter ikke

Brudsikker
Vand og
brandsikker

Genanvendelig

Intra and BIMobject®
BIMobject® er et svensk teknologiselskab, der på globalt plan,
ligger i spidsen når det gælder digitalisering af byggebranchen.
Mere intelligent design og konstruktion fører til bedre
produktvalg og effektiviserer dermed logistikken under
byggeprocessen. Samtidig fører egenskaberne til højere kvalitet,
bedre energianvendelse og lavere driftsomkostninger.
Et BIM-objekt er et objekt i en database der indeholder
information om 2D- og 3D-geometri samt beskrivelse, funktion,
udseende og andre produktdata.
Flere af Intras produkter findes nu som digitale modeller, som
kan indlæses i et hvilken som helst BIM-program og dermed
nemt kan anvendes af både arkitekter og konsulenter i hele
byggeprocessen.

Et kvalitetsstempel
Intra er blevet tildelt udmærkelsen Mærket
for god design flere gange. Udmærkelsen er en
anerkendelse for vellykket brug af design for
at skabe innovative produkter og løsninger. Et
kvalitetsstempel af virksomheden og de produkter
du vælger.
Intra har desuden modtaget flere internationale
designpriser.
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Vaskerender i fleksible længder

Nyhed!

Holdbar og praktisk
Vaskerender i fleksible længder, produceret i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integreret
vægbeslag og bundventil. Den invendig hjørneradius på mere end 90° og presset afløb uden samlinger,
sikrer enkel og nem rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i centrum. De udvendige
hjørner har afrundede kanter der mindsker skader i tilfælde af man rammer ind i vaskerenden.
Fire modeller; to forskellige bredder, med og uden bagplade. Alle fire modeller fås i fleksible længder, såvel
som faste længder: 600, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 3000 mm.
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Fleksible længder fra 600 mm til 3000 mm

Vores sortiment af fleksible vaskerender, tilbyder løsninger
som er skræddersyet til dine behov.
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Vaskerender i fleksible længder

Nyhed!

P3-FLEX
Fleksibel vaskerende med vægpanel
Beskrivelse

De udvendige hjørner har afrundede kanter der mindsker
skader i tilfælde af at man rammer ind i vaskerenden.
De ombukkede kanter, hindre skarpe stålkanter som man
nemt kan komme til skade på.

Fleksibel vaskerende i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integreret
vægbeslag og 1½ ” bundventil. Tilgængelig i fleksible og faste længder.
Indvendig hjørneradius på mere end 90°. Presset afløb uden skruer og pakning
der sikre enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.
Kummen er stor nok til at rumme en rengøringsspand.
Fås også i faste mål, vare nr:
P3-600 VVS nr. 651752106
P3-1200 VVS nr. 651752112
P3-1500 VVS nr. 651752115
P3-1800 VVS nr. 651752118
P3-2100 VVS nr. 651752121
P3-2400 VVS nr. 651752124
P3-2800 VVS nr. 651752128
P3-3000 VVS nr. 651752130

P5-FLEX
Fleksibel vaskerende
Beskrivelse

Kummen på en model P3 og P5 er stor nok til at rumme en
rengøringsspand.
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Fleksibel vaskerende i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integreret
vægbeslag og 1½ ” bundventil. Tilgængelig i fleksible og faste længder.
Indvendig hjørneradius på mere end 90°. Presset afløb uden skruer og pakning
der sikre enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.
Kummen er stor nok til at rumme en rengøringsspand.
Fås også i faste mål, vare nr:
P5-600 VVS nr. 651752006
P5-1200 VVS nr. 651752012
P5-1500 VVS nr. 651752015
P5-1800 VVS nr. 651752018
P5-2100 VVS nr. 651752021
P5-2400 VVS nr. 651752024
P5-2800 VVS nr. 651752028
P5-3000 VVS nr. 651752030

P7-FLEX
Fleksibel vaskerende med vægpanel
Beskrivelse
Fleksibel vaskerende i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integreret
vægbeslag og 1½ ” bundventil. Tilgængelig i fleksible og faste længder.
Indvendig hjørneradius på mere end 90°. Presset afløb uden skruer og pakning der
sikre enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.
Fås også i faste mål, vare nr:
P7-600 VVS nr. 651752406
P7-1200 VVS nr. 651752412
P7-1500 VVS nr. 651752415
P7-1800 VVS nr. 651752418
P7-2100 VVS nr. 651752421
P7-2400 VVS nr. 651752424
P7-2800 VVS nr. 651752428
P7-3000 VVS nr. 651752430

Indvendig hjørneradius på mere end 90°.

P9-FLEX
Fleksibel vaskerende
Beskrivelse
Fleksibel vaskerende i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integreret
vægbeslag og 1½ ” bundventil. Tilgængelig i fleksible og faste længder.
Indvendig hjørneradius på mere end 90°. Presset afløb uden skruer og pakning der
sikre enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.
Fås også i faste mål, vare nr:
P9-600 VVS nr. 651752306
P9-1200 VVS nr. 651752312
P9-1500 VVS nr. 651752315
P9-1800 VVS nr. 651752318
P9-2100 VVS nr. 651752321
P9-2400 VVS nr. 651752324
P9-2800 VVS nr. 651752328
P9-3000 VVS nr. 651752330

Med presset afløb undgår man samlinger og får en overflade
der er mere rengøringsvenlig.
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Vaskerender
Små børn bruger deres omgivelser på en helt anden måde end voksne, og derfor er det vigtigt at produkter til børnehaver og skoler
tåler en hård behandling, og vanskeliggør bakteriernes levevilkår.

Helpresset vaskerende uden indvendige svejsninger.

Vores vaskrender kan leveres med sandfang som forhindrer rør
og afløb i at tilstoppe.

Vaskerender der er produceret så de kan tåle dagligt brug på skoler, banegårde, idrætsanlæg og i industrien.
Vores populære vaskerender har påmonteret hjørnebeskyttelse, ”Bumpers”, der afdækker de skarper kanter
og gør den til en naturlig løsning i børnehaver og skoler. Har man ikke behov for ”Bumpers”, findes modellen
også med svejste hjørner.
Alle vores modeller har centreret afløb og er lavet i helpresset rusfrit stål.
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P121
Vaskerende i rustfrit stål 18/10
VVS-nr: 651760012
Beskrivelse
Helpresset med afløb i midten og med hjørnebeskyttelse ”bumpers” på begge de
forreste hjørner. Leveres med indbyggede konsoller og 1 ¼ - 1 ½ ” bundventil med
kuppelrist. Forberedt for bagplade (højde bagkant: 150 mm). Kan tilkøbes.
Kan leveres med 2 hanehuller. P121 med bumpers, P121SV uden bumpers.
Armaturer er ikke medregnet.

600

P12VP
Bagplade til vaskerende P121.

VVS-nr: 651765012

P181
Vaskerende i rustfrit stål 18/10
VVS-nr: 651760018
Beskrivelse
Helpresset med afløb i midten og med hjørnebeskyttelse ”bumpers” på begge de
forreste hjørner. Leveres med indbyggede konsoller og 1 ¼ - 1 ½ ” bundventil med
kuppelrist. Forberedt for bagplade (højde bagkant: 150 mm). Kan tilkøbes.
Kan leveres med 3 hanehuller. P181 med bumpers, P181SV uden bumpers.
Armaturer er ikke medregnet.

P18VP
Bagplade til vaskerende P181.

VVS-nr: 651765018

SAND-02
Sandfang
VVS-nr: 651766111

P12–18STBR
Støtteben

Beskrivelse
Kapacitet 3,5 l, til filtrering og opsamling af sandpartikler
fra afløbsvandet. Nem montering under vask og vaskerende.
Leveres med fleksibelt tilslutningsrør for lodret eller vandret
afløb. Leveres med fleksibelt tilslutningsrør for lodret eller
vandret afløb.

Beskrivelse
Støtteben til P121 og P181.
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Projekt model
Rene linier, slidstærkt og enkelt at vedligeholde. Det er vigtige
ting at tænke på når toiletrummet skal benyttes af mange
mennesker, som f.eks. i træningscentre, spa-anlæg eller
svømmehaller.

Fuldpresset vaskerende uden indvendige svejsninger er
hygiejnisk og nem at rengøre. Fremstillet i 18/10 rustfri stål som
er velegnet til produkter der har høje krav til hygiejnen.
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140

P12NFOL

300

300

Helpresset til nedfældning i bordplade. Vasken er udviklet til montering på skabe,
for at udnytte pladsen under vaskerenden. Leveres med overløb og 1 ¼ - 1 ½ ”
afløbsventil med kuppelrist. Skabsløsning medfølger ikke.

430

Beskrivelse

300

Vaskerende i rustfri stål 18/10
VVS-nr: 651770012

1130
1200

P120V
Vaskerende i rustfrit stål 18/10
VVS-nr: 651750012
Beskrivelse
Helpresset med bagplade og afløb i midten. Leveres med bagplade, vægkonsoller
og 1 ¼ - 1 ½ ” bundventil med kuppelrist. Kan leveres med 2 hanehuller.

P180V
Vaskerende i rustfrit stål 18/10
VVS-nr: 651750018
Beskrivelse
Helpresset med bagplade og afløb i midten.
Leveres med bagplade, vægkonsoller og 1 ¼ - 1 ½ ” bundventil med kuppelrist.
Kan leveres med 3 hanehuller.
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Vores skandinaviske arv er en del af vores natur.
Den definerer vores holdninger og de værdier vi
bærer. Vi tror på at placere mennesket i centrum
af vores design og lægger meget vægt på kvaliteten
af det, vi leverer.
Vi tror på at være åben og ligetil, samtidig med
at rykke grænserne for innovative teknologier og
tjenester.
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Intra er ledende i Skandinavien inden for køkkenvaske,
minikøkkener og sanitetsprodukter til det offentlige rum i
rustfrit stål. Intra er en del af Teka Industrial S.A. som er en
af verdens største producenter af køkkenvaske og hvidevarer
med fabrikker og salgskontorer over hele verden.
Besøg www.intra-teka.com for mere information om vore
øvrige produkter.

Intra Juvél, Juvél A/S

Københavnsvej 222, 4600 Køge

tel: 45 36 34 02 80

mail: juvel.salg@intra-teka.com

www.intra-teka.com

