NYHET! FLEX vaskerenner – Standard- og spesialmål
November - 2019

Nye vaskerenner fra Intra -Tilgjengelig i
faste lengder samt på spesialmål mellom
600mm og 3000mm
Vaskerennene er i polert rustfritt stål AISI304
med eller uten veggpanel
Fire modeller; to dybder og med eller uten
veggpanel.
Leveres med integrerte veggbraketter og ventil
underdel.

De nye vaskerennene tilfredsstiller alle krav ihht. EN 14296
Produktegenskaper:
• Innvendige hjørner med 90° vinkel, og presset avløp uten

skruer og pakning sikrer optimal hygiene og enkel
rengjøring.

• Vaskerennene har fall mot avløp i senter og leveres med
Innvendige hjørner, presset avløp og fall mot senter

batterihull.

• Myke overganger på alle utvendige vinkler motvirker skade

ved eventuelle fall mot vaskerennene.

• Plass til oppvaskbøtte i bunnen av vaskerennene.

Myke overganger på alle utvendige vinkler

Plass til oppvaskbøtte

Utvendige mål:
• Faste lengder 600, 1200, 1500,1800, 2100, 2400,
3000mm
• Bredde 474mm
• Høyde bak 186mm
• Høyde med veggpanel 436mm
• Høyde front 142mm
• Batterihull Senter per 600mm
• Avløpdimensjon 1 1/2”
• Plassering avløpshull Senter

Priser på de ulike lengder oppgis ved forespørsel. Ta kontakt med en av våre selgere eller kundeservice på telefon: 73 98 01 00
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P121 - Helpresset vaskerenne
• I rustfritt stål 18/10 med konsoller og 1½” avløpsventil med
kuppelrist.
• Påsatt ”bumpers” på begge hjørnene foran.
• Forberedt for veggpanel. P121 med bumpers, P121SV uten.

P181 - Helpresset vaskerenne
• I rustfritt stål 18/10 med konsoller og 1½” avløpsventil med kuppelrist.
• Påsatt ”bumpers” på begge hjørnene foran. Forberedt for veggpanel. P181 med bumpers, P181SV uten.

P181 - Helpresset vaskerenne
• Helpresset vaskerenne i rustfritt stål for
nedfelling i plate.
• Utviklet for å kunne monteres over skap
som utnytter plassen under vaskerenna.

P120V - Helpresset vaskerenne
• I rustfritt stål 18/10 med konsoller, veggpanel
og 1½” avløpsventil med kuppelrist

• Leveres med overløp og 1½” avløpsventil
med kuppelrist.

P180V - Helpresset vaskerenne

• I rustfritt stål 18/10 med konsoller, veggpanel
og 1½” avløpsventil med kuppelrist.

En helpresset vaskerennel er sømløs, noe som sikrer et svært
hygienisk og lett rengjørbart produkt på det offentlige badet.
18/10 rustfritt stål er utpreget enkel å holde ren og derfor
spesielt tilpasset produkter hvor kravene til hygiene er strenge.
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