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500 års innovation og design

Smukt beliggende ved Kolbäck Å ligger vores fabrik. I løbet
af de sidste 500 år har fabrikken udviklet sig fra den lokale
smedje til en international koncern med designprodukter i
rustfrit stål til køkken og sanitære faciliteter som speciale.
En rejse gennem århundreder fyldt med spændende
personligheder og innovative ideer. Design og innovation
har altid været vores nøgleord. Produkter som forenkler
hverdagen og samtidig udtrykker harmoni og balance.
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Vi stræber efter at reducere vores miljøpåvirkning og tænker
bæredygtighed på alle niveauer – fra genanvendelige
materialer til lokal produktion.
Rustfrit stål er et materiale med unikke kvaliteter og fordele,
der kan modstå intens brug i mange år. Derfor er rustfrit stål
et godt materialevalg for miljøet.
Læs mere på www.intra-teka.com!
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Scandinavian Design
Inspired by design
Intra har lang tradition for produktudvikling og design. Gennem
mange år har man samarbejdet med førende industridesignere.
Fra de klassiske modeller til de nyeste modeller har vi
kontinuerligt haft fokus på kvalitet og design. Med innovative
produkter har vi modtaget udmærkelser og vundet priser fordi
vore produkter forener eksklusivt design med god funktionalitet.

Intra vil hæve standarden i det offentlige sanitetsrum
Toiletrummet er en vigtigt 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 gennem tiden 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.

Hverdagsdesign
Hverdagsdesign. Ikke hverdagsagtigt, men design til hverdagen.
Skandinavisk design er kendt for at kombinere ren elegance med
strenge krav til kvalitet og funktion. Enestående og enkle linier.
Materialer i høj kvalietet og med de små afgørende detaljer, som
man lærer at sætte pris på efter mange års brug.
Lige siden starten har Intra været eksponent for skandinavisk
design. Vi etablerede tidligt et samarbejde med designerne og
sammen har vi udviklet profil, koncepter og gennemtænkte
produkter med lang levetid.
Intras produkter er udviklet og produceret i Skandinavien gennem
flere generationer og er tilpasset det skandinaviske marked.

Intra og BIMobject®
BIMobjekt® 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 kvalitetsstempel
Intra er blevet tildelt udmærkelsen 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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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.

Fordele ved rustfri stål

Tips til vedligeholdelse af rustfri stål produkter
Rustfri stål er et elegant og miljøvenligt materiale som på grund
af sine helt specielle egenskaber, kan anvendes i miljøer hvor
der stilles store krav til hygiejne og holdbarhed.

Nemt at
holde rent

Har ingen porer
for bakterievækst

Livslang
holdbarhed

Lugter ikke

Brudsikker
Vand og
brandsikker

Genanvendelig

Ligesom sølv bliver rustfri stål kun smukkere med tiden, men
det betyder ikke at man kan undlade at vedligeholde produktet.
For at dit Intra-produkt i rustfri stål skal beholde sin oprindelige
kvalitet og udseende, anbefaler vi regelmæssig rengøring efter
brug. Anvend almindeligt opvaskemiddel og rent vand, skyl
grundigt og tør produktet efter med en tør klud. Glem ikke at
rengøre løse dele, f.eks. prop eller strainer.

Pas på følgende
For at undgå grå og matte belægninger, tør altid vand eller anden
væske op. Selvom rustfri stål tåler hård behandling, vil det let
få ridser fra skarpe genstande. Når produktet er nyt vil ridser
syne tydeligt, men over tid vil de udlignes uden stålet mister sin
glans. Brug aldrig skurepulver eller ståluld på rustfri stål. Ståluld
ridser og kan efterlade små stålpartikler som kan udvikle sig til
rustmærker og med tiden angribe stålet. Syreholdige væsker og
kloropløsninger må ikke være i kontakt med rustfri stål i længere
tid, da det kan misfarve stålet. Af og til kan det være nødvendigt
at anvende et pudsemiddel til rustfri stål, for at give vasken det
oprindelige udseende tilbage. Her anbefaler vi at bruge Intra
Shining-Kit.
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Produktoversigt
Håndvaske

RS72STD
side 12

Icon IC3
side 11

Icon IC1
side 11

LVR-H-36-NC
side 13

LVR-32-ST
side 13

Elinda
side 13

ED1
side 15

ED2-0
side 15

Drikkefontæner

LVR-32-S-DF
side 17

ED2-0DF
side 17

LVR-32-S-DFB
side 17

Vaskerender

Flex P3
side 21

Flex P7
side 21

Flex P5
side 21

Flex P9
side 21

P121 / P181
side 23

P12NFOL
side 25

P120V / P180V
side 25

Urinaler og toiletter

EDU-1
side 27

URB-EH
side 27

URB-FF
side 28

EDU-1WF
side 28

SKN00001
side 27

WCV4E/
WCV4E-HC
side 30

WCV4E-M12
side 30

WCV4
side 30

WCG4E/
WCG4E-HC
side 31

WCK4/WCK4-HC
side 31

Brusepaneler og vaskekar

602401
side 44

ELD01P
side 45

ELD02PT
side 45

VK44NF/VK50NF/
VK60NF
side 52

VK44STD/VK50STD/ TEMPRA50S1R
TEMPRA60S1R
VK60STD
side 51
side 51

U2EXP
side 55

U4EXP
side 55

UVK44S1-PK
side 51

Udslagsvaske og industrikummer

GUB1
side 55

GUB3
side 55

U1STD
side 55

L1
side 55

Industrikummer
side 46

Oversigt
Isvejsningskummer
Side 47

Tilbehør og støttehåndtag til toiletrummet

TBMIRROR
side 58

TBTOA
side 56

TBHOOK-EK
side 56

TBADP-001
side 56

TBBP001/002
side 57

TBBP-005
side 57

TBBP-006
side 57

TBBP007/008/009
side 57

TBBP-010
side 57

TBBP012/013
side 57

TBBP014/015
side 57

Papirdispenser
MXPM
side 33

Elektrisk
håndtørrer
MXHD-ECO
side 33

Sæbedispenser
MXS1M
side 33

Berøringsfri sæbe og Dørskilt
alkogeldispenser
MXSKILT
MXSE
side 34
side 33

Toiletarkdispenser
MXT1
side 34

Toiletrulleholder
MXT2-140
side 34

Toiletrulleholder
MXT2-100
side 34

Toiletrulleholder
MXT4
side 35

Affaldsbeholder
MXA1
side 35

Papirdispenser
ICPMM
side 36

Elektrisk håndtørrer Sæbedispenser
ICHD-ECO
ICS1M
side 36
side 36

Affaldsbeholder
ICA5
side 37

Toiletbørsteholder
ICTB
side 37

Berøringsfri sæbe og
alkogeldispenser
ASI20364
side 39

Skumsæbedispenser
ASI20365
side 39

Toiletrulleholder
ASI7316
side 40

Toiletrulleholder
ASI0031
side 41

Toiletbørsteholder
ASI7387
side 40

Berøringsfri sæbe og Toiletrulleholder
ICT2
alkogeldispenser
side 36
ICSE
side 36

Easy serien

Millinox serien
Icon serien

Papirdispenser
MXPMMINI
side 33

Affaldsbeholder
MXA3
side 35

Toiletrulleholder
ICT4
side 37

Affaldsbeholder
MXA5
side 35

Toiletbørsteholder
MXTB
side 35

Affaldsbeholder
ICA3
side 37

Affaldsbeholder
ICA3H
side 37
Nyhed!

Papirdispenser
ASI0210
side 38

Berøringsfri
håndtørker
ASI20200
side 38

Toiletrulleholder
ASI0030
side 39

Toiletrulleholder
ASI0042
side 39

Kombineret papir og
affaldsbeholder
ASI9467
side 40

Kombineret papir Baby sikkerhedsstol Puslebord
ASI9018
og affaldsbeholder ASI9020
side 41
side 41
ASI9469
side 40

Affaldsbeholder
ASI0827
side 39

Berøringsfri
Sæbedispenser
ASI0360
side 38

Sæbedispenser
ASI0345
side 38

Affaldsbeholder
ASI0852
side 39

Affaldsbeholder
ASI0828
side 40

Papirdispenser
ASI9452
side 41

Sæbedispenser
EA131
side 38

Affaldsbeholder
ASI0825
side 40

Sæbedispenser
ASI9326
side 41

Affaldsbeholder
ASI9474
side 41

Nedfældning

Planlimning

Gulvmontering

HC

Overløb

Underlimning

Boltmontering

Vægmontering

Bagplade

Vandlås
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IntraMineral håndvaske

Nyhed!

Rene linjer i toiletrummet.
Håndvaske til sanitære faciliteter med høje krav til kvalitet og funktion skal holde i mange år. De skal være tidløse og
samtidig moderne. Intras samling af helstøbte bordplader med vask er lavet af 80% knust marmor og syntetiske materialer
for at gøre dem ekstra stærke og holdbare. Den smukke bordplade i mat finish har en hygiejnisk overflade uden porer og
er let at rengøre. Et alternativ til rustfrit stål i ambitiøse projekter med høje krav til funktionalitet, individualitet og æstetik.
Sanitære faciliteter, som du med glæde vender tilbage til.
Bordpladen har integrerede konsoller støbt i samme materiale, men kan også monteres med separate vægbeslag i
hvidmalet stål. Leveres med eller uden front- og sidepaneler. Leveres som standard i hvid, kan også bestilles i andre farver.
Intra kan også levere skræddersyet løsninger i fleksible længder: www.intradesignstudio.com
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Design, kvalitet og lang holdbarhed.

Marmor
Se vores Mineral range på hjemmesiden: www.intra-teka.com!
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Håndvaske

Håndvaske til alle behov
Intra tilbyder et bredt spekter af håndvaske til nedfældning, plan- og underlimning og montering på væg.
Rustfrit stål giver et moderne og stilrent indtryk, som er vedligeholdelsesfrit og ekstremt holdbart.
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Icon – kvalitet og sans for detaljen

Icon IC1-22 | IC1-32
Håndvask i rustfri stål
IC1-22: VVS-nr: 642257000
IC1-32: VVS-nr: 642257064
Beskrivelse
Håndvask til planlimning og underlimning. Leveres med overløb
og afløbsdæksel 1 ¼” ventil.
IC1-22 poleret overflade, IC1-32 slebet overflade.

Icon IC3-22 | IC3-32
Håndvask i rustfri stål
IC3-22: VVS-nr: 642259100
IC3-32: VVS-nr: 642259164
Beskrivelse
Håndvask til planlimning og underlimning. Leveres med overløb,
hanehul og afløbsdæksel 1 ¼” ventil.
IC3-22 poleret overflade, IC3-32 slebet overflade.
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Håndvaske

Elegant, robust og hygiejnisk. Vores produkter er vandalsikre, har ingen
porer for bakterievækst og nemme at vedligeholde.

RS72STD
Håndvask i rustfri stål
VVS-nr: 639002110
Beskrivelse
Håndvask til vægmontering. Leveres med hanehul, overløb og
5/4” bundventil. Vasken leveres uden vægkonsoller.

Konsoller 91008
Helstøbte ubehandlede aluminiums konsoller til RS 72.

VVS-nr: 639002810

Bagplade ZVBU4
Bagplade til U-4. Passer også RS72STD.
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LVR-32-ST
Håndvask i rustfri stål
Beskrivelse
Håndvask i rustfri stål til vægmontering. Leveres med integreret
bundventil og 1½” afløb.
Aftageligt inspektionspanel med sikkerhedskruer i bunden.
Leveres uden hanehul.

LVR-32-ST-R
Ø 35 mm

Håndvask i rustfri stål
Beskrivelse
Leveres med hanehul. Ø35 mm placeret i højre side.

LVR-32-M10
Håndvask i rustfri stål
Beskrivelse
Nyhed! Vandalsikker håndvask til vægmontering. Boltmontering
i servicerum. Med presset afløb og påsvejst 1” afløbsrør.
Heldækkende frontdæksel for skjult afløb.
Leveres med 4 x M10 gevindstænger til væg montering.

500

Ø360

HC håndvask i rustfri stål
VVS-nr: 639554600

700

850

150

70

LVR-H-36-NC
Beskrivelse

266 5
495

Håndvask til vægmontering. Leveres komplet med integreret
vægkonsoller og 5/4” åben ventil.

500

Elinda
100

100
236

236 134

Beskrivelse

318,5

208,1

Ă 35

Ă 35

318,5

Håndvask i rustfri stål
VVS-nr: 63955100

Håndvask rustfrit stål til vægmontering, velegnet til mindre
toiletrum. Med hanehul, og 5/4” afløb. Bundventil og
vægkonsoller medfølger.

306,5

208,1

306,5

230

89

111

230

89

111

400

134

400

13

Håndvaske – Endura

Runde kanter, enkelt design og
solide materialer.
Intra har leveret professionelt
håndværk i stål siden midten af
forrige århundrede.
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Endura ED1R
Håndvask i rustfri stål
VVS-nr: 639568200

600 600
415

415

114

114

Beskrivelse
Håndvask i satin finish til vægmontering.Leveres komplet med
integrerede vægkonsoller og 5/4” åben ventil. Med overløb.
Leveres med hanehul i højre side. ED1L med hanehul i venstre
side.

Endura ED1
Håndvask i rustfri stål
VVS-nr: 639568000
Beskrivelse
Håndvask i satin finish til vægmontering, med overløb.
Leveres med integrerede vægkonsoller og 5/4” åben ventil.

150 5

350,50

Endura ED2-0
Håndvask i rustfrit stål
VVS-nr: 639557600

331

Beskrivelse

133 5

288

Håndvask i satin finish til vægmontering. Leveres med 5/4 - 1½”
bundventil, kuppelrist og vægbeslag.

68
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Drikkefontæner

Altid friskt vand
Populære drikkefontæner som udmærker sig med et flot design.
Fontænerne er i rustfrit stål som er et holdbart materiale og let at holde rent. Det gør dem meget velegnede til steder
med høj brugerfrekvens som skoler, kontorer, lufthavne, bus- og togterminaler og sygehuse.
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Endura ED2-0DF
Drikkefontæne i rustfrit stål 18/10
VVS-nr: 694835100

331

175 ±5

133 ±5

ø6

68
288

Beskrivelse
Leveres med integreret afløbsventil, vandlås, bæringer,
monteringsbeslag og drikkearmatur.

350,50

Ø 22 mm

LVR-32-S-DF
Drikkefontæne i rustfrit stål 18/10
Beskrivelse
Til vægmontering. Leveres med integreret bundventil
og 1½” afløb. Aftagelig inspektionspanel med
sikkerhedsskruer i bunden.
Inklusiv ventil, vandlås og drikkearmatur.

Ø 22 mm

LVR-32-S-DFB
Drikkefontæne i rustfrit stål 18/10
Beskrivelse
Leveres med integreret bundventil og 1½” afløb. Med
aftagelig inspektionspanel med sikkerhedsskruer
i bunden. Inklusiv ventil, vandlås, drikkearmatur og
flaskepåfyldning.

79099

79090

Drikkearmatur med flaskepåfyldning

Armatur til drikkekumme

Beskrivelse

Beskrivelse

Drikkearmatur i forkromet messing.
Ventil med 3/8” udv. rg..

Drikkearmatur i forkromet messing.
Ventil med 3/8” udv. rg. .
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Vaskerender

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.
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

Afrundede hjørner og ombukkede
kanter mindsker risikoen for at komme
til skade.

Indvendig hjørneradius på mere end 90°.

Kummen på en model P3 og P5 er stor
nok til at rumme en rengøringsspand.

Med presset afløb undgår man samlinger og får en overflade der er mere
rengøringsvenlig.
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P3-FLEX

P7-FLEX

Fleksibel vaskerende med vægpanel

Fleksibel vaskerende med vægpanel

Beskrivelse

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 sikrer enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.
Kummen er stor nok til at rumme en rengøringsspand.

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
sikrer enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.

Fås også i faste mål, vare nr:
P3-600 VVS nr. 651752106
P3-1500 VVS nr. 651752115
P3-2100 VVS nr. 651752121
P3-2800 VVS nr. 651752128

P3-1200 VVS nr. 651752112
P3-1800 VVS nr. 651752118
P3-2400 VVS nr. 651752124
P3-3000 VVS nr. 651752130

Fås også i faste mål, vare nr:
P7-600 VVS nr. 651752406
P7-1500 VVS nr. 651752415
P7-2100 VVS nr. 651752421
P7-2800 VVS nr. 651752428

P7-1200 VVS nr. 651752412
P7-1800 VVS nr. 651752418
P7-2400 VVS nr. 651752424
P7-3000 VVS nr. 651752430

P5-FLEX

P9-FLEX

Fleksibel vaskerende

Fleksibel vaskerende

Beskrivelse

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 sikrer enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.
Kummen er stor nok til at rumme en rengøringsspand.

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
sikrer enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.

Fås også i faste mål, vare nr:
P5-600 VVS nr. 651752006
P5-1500 VVS nr. 651752015
P5-2100 VVS nr. 651752021
P5-2800 VVS nr. 651752028

P5-1200 VVS nr. 651752012
P5-1800 VVS nr. 651752018
P5-2400 VVS nr. 651752024
P5-3000 VVS nr. 651752030

Fås også i faste mål, vare nr:
P9-600 VVS nr. 651752306
P9-1500 VVS nr. 651752315
P9-2100 VVS nr. 651752321
P9-2800 VVS nr. 651752328

P9-1200 VVS nr. 651752312
P9-1800 VVS nr. 651752318
P9-2400 VVS nr. 651752324
P9-3000 VVS nr. 651752330

Nyhed!

P-FLEX-B

P-FLEX-CP

2 stk monteringsbeslag. Anbefales til længder over
2100 mm

Hjørnebeskyttere til eftermontage på fleksible
vaskerender.
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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 vaskerender 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 vægpanel (højde: 150 mm), kan tilkøbes.
Kan leveres med 2 hanehuller. P121 med bumpers, P121SV uden bumpers.
Armaturer er ikke medregnet.

600

P12VP
Vægpanel 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 vægpanel (højde: 150 mm), kan tilkøbes.
Kan leveres med 3 hanehuller. P181 med bumpers, P181SV uden bumpers.
Armaturer er ikke medregnet.

P18VP
Vægpanel til vaskerende P181.

VVS-nr: 651765018

P12–18STBR

SAND-02

GIPS-01

Sandfang
VVS-nr: 651766111

Gipsudskillere
GTIN 8719585001631

Støtteben

Beskrivelse

Beskrivelse

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.

Kapacitet 9 liter, ideel til
filtrering af gipsrester fra
vand. Enkel at montere under
køkkenvasken eller vaskerenden.
Med aftagelig beholder, der
let kan fjernes for tømning og
rengøring. Med 1½” udløb.

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 afløb i midten. Leveres med vægpanel, 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 afløb i midten.
Leveres med vægpanel, vægkonsoller og 1 ¼ - 1 ½ ” bundventil med kuppelrist.
Kan leveres med 3 hanehuller.
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Urinaler og toiletter

Urinalerne med vandskylning
bruger så lidt vand som
overhovedet muligt og leveres
med eller uden skyllefunktion.

Toiletrummet får et rent og lidt råt udtryk med rustfrit stål
Intras urinaler har et heldækkende dæksel, som skjuler afløbet og leveres med eller uden vandskyl. Skyllefrie
urinaler er hygiejniske, omkostningsbesparende og reducerer vandforbruget betydeligt. Den flotte skillevæg til
urinaler forstærker dette stilrene og minimalistiske indtryk.
Intras væghængte toiletter er stilrene og passer til de fleste standard indbygningscisterner. Vore produkter er
hærværkssikre. Rustfrit stål er hygiejnisk, let at rengøre og samtidig meget holdbart.
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Endura EDU-1
Urinal i rustfri stål 18/10
VVS-nr: 618173100
Beskrivelse
Vægmontering med vandalsikret frontdæksel til skjult
montering af vandlås og vandtilførsel. Leveres med
montageskinne, ½” vandtilslutning, 5/4” bundventil
med rist og vandlås.

URB-EH
Urinal i rustfri stål 18/10
Beskrivelse
Væghængt urinal i rustfri stål. Leveres med skylledyse med
½” gevind. Vandret ½” vandindtag fra bagside (DN15).
Leveres med integreret afløb og 1½” bundventil (Ø40 mm).
Med aftageligt inspektionspanel med sikkerhedsskruer i
bunden.

SKN00001
Skillevæg i rustfri stål 18/10
Beskrivelse
Skillevæg i rustfri stål, anvendes mellem urinaler.
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Skyllefrie urinaler
Med eller uden vand?
Rent, minimal lugt og mindst
mulig brug af vand –
af hensyn til både miljøet og
omkostningerne. Det er målet.
Intra tilbyder to forskellige
urinal systemer, med eller
uden vand.

Endura skyllefri urinal EDU-1WF
Urinal i rustfrit stål 18/10
VVS-nr: 618171100
Beskrivelse
Vægmontering med vandalsikret frontdæksel med skjult
ophæng og afløb. Leveres komplet med ophæng og IQ 4D
skyllefri ventil, 32 mm eller 40 mm afløb.

URB-FF
Urinal i rustfrit stål 18/10
Beskrivelse
Væghængt urinal i rustfri stål, vandfri.
Udstyret med membran til skyllefri anvendelse.
1½” bundventil (Ø40 mm).

Hvordan fungerer Intra skyllefri urinal bedst?
Intras skyllefri urinal kræver ingen spærrevæske og kan derfor tåle almindeligt regøringsmiddel.
Der kræves ingen vandlås eller specielt rengøringsmiddel!
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Fordelen ved Intras skyllefrie urinaler:
• Omkostningsbesparende
• Betydelige vandbesparelser
• Lave installationsomkostninger
• Ingen spærrevæske
• Enkel rengøring, vandalsikker og et flot
design
Årlig vandbesparelse ca. 43.500* l
vand ved opsætning af en Intra skyllefri
urinal sammenlignet med et traditionel
vandskyllende urinal!
*et traditionel vandskyllende urinal bruger ca. 1,5–2 l vand pr.
skyld. Ved en gennemsnitlig anvendelse 70 gange/dagligt giver
det et vandforbrug på ca. 45.000 l vand pr. år. Vi anbefaler, at
man gennemskyller urinalen med ca. 4 l vand pr. dag dvs. et
årligt vandforbrug på ca. 1.500 l.
Årligt vandforbrug ved traditionel urinal ca.		

45.000 l

Årligt vandforbrug ved Intra skyllefri urinal ca.		

1.500 l

Årlig vandbesparelse ved anvendelse af
Intra skyllefri urinal ca.		

Genialt! Fungerer som kontraventil –
forhindrer lugt.

43.500 l

For flere detaljer, se www.intra-teka.com

Hvordan sikrer man optimal vandfri funktion?
• Daglig rengøring og gennemskylning med 4 liter vand hindrer
at der opbygges urinsten/kalkaflejringer
• De eksisterende rørføringer skal rengøres før installation.
• Man kan med fordel installere vandførende enheder, som
f. eks. håndvaske foran de skyllefri urinaler på afløbet.
Derved benytter man dette afløbsvand til at gennemskylle
afløbsrørene.
• Man skal undgå, at grenrør fra urinaler monteres således, at
der kan komme kloakvand ind i afløbet og sætte aflejringer.
Forkert montering kan desuden forårsage en grim lugt.
• Det er vigtigt med korrekt udluftning på rørsystemet/
faldstammen.
• Afløbet skal være uafbrudt og frit med godt fald, således at
urin ikke kan ophobe sig.
• Membranen skal hænge frit og der må ikke monteres vandlås
på bundventilen.
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Toiletter

WCV4
Toilet i rustfrit stål
VVS-nr: 613857100
Beskrivelse
Vægmontering. Leveres som standard med P-lås og
vægbeslag i rustfrit stål og med lydisolerende skum.
Beregnet for montering på standardramme eller vægbeslag i
solidt materiale. Uden sæde.
Leveres med med sæde på forespørgsel.

WCV4E
Væghængt toilet i rustfrit stål
VVS-nr: 613858100
Beskrivelse
Leveres som standard med P-lås og vægbeslag i
rustfri stål og med lydisolerende skum. Beregnet for
montering på standardramme eller vægbeslag i solidt
materiale. Uden sæde. Leveres med med sæde på
forespørgsel.

WCV4E-HC
Væghængt toilet i rustfrit stål. Handicap model.
Samme som for WCV4E dog er dybden 700 mm.

WCV4E-M12
Nyhed! Vandalsikkert toilet til vægmontering. For
boltmontering gennem væg. Gevindstænger (M12) medfølger.
Beregnet til montering på rammen eller indbygningscisterne.
Der er ikke forboret for beslag til toiletsæde.
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Toiletter
WCG4E
Gulvstående toilet i rustfrit stål
VVS-nr: 613859100
Beskrivelse
Leveres som standard med P-lås og vægbeslag i rustfri
stål og med lydisolerende skum. Beregnet for montering på
standardramme eller vægbeslag i solidt materiale. Uden
sæde. Leveres med med sæde på forespørgsel.

WCG4E-HC
Gulvstående toilet i rustfrit stål. Handicap model
VVS-nr: 613842100
Beskrivelse
Samme som for WCG4E dog er højden 500 mm og dybden
700 mm. Forlænget udgave af vandtilkobling medfølger ikke.

WCG4E-M12
Gulvstående toilet i rustfri stål for boltmontering
Beskrivelse
Nyhed! Vandalsikkert toilet til gulvmontering. For
boltmontering gennem væg. Gevindstænger (M12) medfølger.
Beregnet til montering på rammen eller indbygningscisterne.
Der er ikke forboret for beslag til toiletsæde.

WCK4
Gulvstående toilet i rustfrit stål
VVS-nr: 613832100
Beskrivelse
Leveres som standard med P-lås og 6 liters cisterne, sort sæde,
inspektionslåge, indbygget vægbeslag i rustfri stål og med
lydisolerende skum. Sædet kan leveres på forespørgsel.

WCK4-HC
Gulvstående toilet i rustfrit stål. Handicap model

VVS-nr: 613831100
Samme som for WCK4 dog er højden 500 mm og dybden 700 mm.
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Tilbehør til toiletrummet

Icon er en serie designet af Odd Thorsen med et enkelt og stramt
formsprog. Slebet overflade som forstærker det rene indtryk.

Eksklusivt, skulpturelt og stilrent – Millinox fremstår som et
eksklusivt og skulpturelt formsprog i satinfinish.

Easy består af dispensere og affaldsbeholdere i god kvalitet til
indbygning og montering på væg.

Design i front
Millinox og Icon er skabt af designer Odd Thorsen, en af Norges bedste og mest vindende
produktdesignere. Thorsens systematiske tilgang til design lader funktion og æstetik spille en væsentlig
rolle i alle projekter.
Alle tilbehørsprodukter er i rustfrit stål. Et holdbart og hygiejniskt materiale der er vedligeholdelsesfrit og
let at holde rent.
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Millinox – elegance
eleganse og godt
god design
design
Millinox MXPMMINI

300

300

Papirdispenser i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777691000
Beskrivelse 		
Satin finish. Dispenseren leveres med justerbar holdere,
der gør produktet ideelt til alle papirstørrelser.

132

Millinox MXPM

145

Papirdispenser i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777691200
Beskrivelse 		
Satin finish. Dispenseren leveres med justerbar holdere,
der gør produktet ideelt til alle papirstørrelser.

Millinox MXHD-ECO
Elektrisk håndtørrer i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776276300

267

Beskrivelse 		

298

Millinox Eco elektrisk håndtørrer i rustfrit stål. Leveres komplet med motor
1150W, 220-240V, 50/60HZ, med en tørretid på 10-12 sekunder.
117

Millinox MXS1M
Sæbedispenser i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 774623100
Beskrivelse 		
Satin finish.
Dispenseren leveres med refil flaske på 1 liter.

Millinox MXSE
Berøringsfri sæbedispenser
VVS-nr: 774620104
Beskrivelse 		
Millinox berøringsfri sæbedispenser i rustfrit stål. Leveres med refil flaske på
0,9 liter. Kræver 4 stk. 1,5V AA batterier.
Anbefalet sæbe viskositet: 100 ~ 3000 Pa s
Sæbeforbrug pr. tryk: ~ 1ml. Også velegnet til alcogel.
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Millinox

Millinox MXSKILTD

Beskrivelse

Dørskilt til damer i rustfrit stål
VVS-nr: 792041100

Satin finish.
Udvendigt mål: 118 X 120 mm
Material AISI 304.

Millinox MXSKILTH
Dørskilt til herrer i rustfrit stål
VVS-nr: 792041200

Millinox MXSKILTHC
Dørskilt til HC i rustfrit stål
VVS-nr: 792041300
150

Millinox MXT1
Toiletarkdispenser i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776440100
Beskrivelse 		
119

Rustfrit stål med satin finish.

Millinox MXT2-100
Toiletrulleholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776440200
Beskrivelse 		
Satin finish.
Til 2 ruller max. Ø100 mm.
153

Millinox MXT2-140
Toiletrulleholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr.: 776440300
Beskrivelse 		
Satin finish.
Til 2 ruller max. Ø140 mm.
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Millinox MXT4

136

Toiletrulleholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776440400
Beskrivelse 		
Satin finish.
Til storrulle max. Ø270 mm.

Millinox MXA1

155

Affaldsbeholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777690100
450

Beskrivelse 		
Satin finish.
Til hygiejnebind.
Volumen: 6,5 liter

Millinox MXA3
Affaldsbeholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777690300
Beskrivelse 		
Satin finish.
Volumen: 30 liter

Millinox MXA5

416

285

Affaldsbeholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777690500
600

Beskrivelse 		
Satin finish.
Volumen: 60 liter

120

148

243

Millinox MXTB

155

Toiletbørsteholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 778511200

155

155

76

120
76

Beskrivelse 		
Satin finish. Holderens låg kan løftes af for enkel rengøring.
Leveres komplet med børste i rustfrit stål.
Børstehovedet kan udskiftes.

120

155

120

155

120

120

148

148

155

76
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Icon – rene linjer

Icon ICPMM
Papirdispenser i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776253106
Beskrivelse 		
Slebet stål.
Passer til alle papirstørrelser.
96

Icon ICHD Eco

290,5

Elektrisk håndtørrer i rustfrit stål AISI 304
VVS.nr: 776274100
Beskrivelse 		
Icon Eco elektrisk håndtørrer i rustfrit stål.
Leveres komplet med motor 1150W, 220-240V, 50/60 HZ; tørretid 10-12
sekunder

308

Icon ICS1M
Sæbedispenser i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 774621206
Beskrivelse 		

53,5

277

135,4

110

21

Slebet stål.
Dispenseren leveres med refil flaske på 1 liter.

Icon ICSE
Berøringsfri sæbedispenser i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 774621506
Beskrivelse 		

72

Icon sæbedispenser, berøringsfri. Leveres med refil flaske på 0,9 liter. Kræver 4
stk. 1,5 V AA batterier.
Anbefalet sæbe viskositet: 100 ~3000 Pa s
Sæbeforbrug pr. tryk: ~ 1ml. Også velegnet til alcogel.

Icon ICT2
Toiletpapirrulleholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776298106
Beskrivelse 		
Slebet stål.
Til 2 ruller max. Ø105 mm.
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Icon ICT4
Toiletpapirrulleholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776298206
Beskrivelse 		
Slebet stål.
Til storrulle max. Ø207 mm.

Icon ICA3
Affaldsbeholder i rustfrit stål AISI 304.
VVS-nr: 777721236
Beskrivelse 		
Slebet stål.
Med lås.
Volumen: 27 liter.

Icon ICA3H
Hygiejnebeholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777721436
Beskrivelse 		
Slebet stål.
Med lås, låg og med indvendig plastbeholder.
Volumen: 27 liter

Icon ICA5
Affaldsbeholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777721246
Beskrivelse 		
Slebet stål.
Volumen: 48 liter.

Icon ICTB
Toiletbørsteholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 778510206
Beskrivelse 		
Slebet stål.
Holderens låg kan løftes af for enkel rengøring.
Leveres komplet med børste i rustfrit stål.
Børstehovedet kan udskiftes.

37

Easy – enkelt og funktionelt

0210
SURFACE MOUNTED PAPER TOWEL DISPENSER

103

281
19

Easy ASI0210

40

243

Papirdispenser i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777694106
371

Beskrivelse 		

324

279

60

Slebet finish. Til vægmontering.
Med lås. Til papirstørrelse max. 90x270 mm

24

Easy ASI20200
Berøringsfri håndtørrer i rustfri stål i AISI304
VVS-nr: 776273106
Beskrivelse 		

0345

Accessory Specialties

SURFACE MOUNTED HORIZONTAL SOAP DISPENSER
AMERICAN DISPENSER
Desert Ray Products

,INC.

Håndtørrer, berøringsfri. Satin finish kabinet i antibakteriel ABS.
Luften blæser fra top og sider. 99% af de luftbårne bakterier elimineres af det
effektive tre-lags filter.
Støjniveau: 65-69,8 dBA

THIS MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES IN DESIGN OR DIMENSIONS WITHOUT FORMAL NOTICE

Easy ASI0345
Horisontal sæbedispenser i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 774622106

208

Beskrivelse 		
112
32
18
76
100

Slebet finish. Til vægmontering. Med lås. Enkel påfyldning og rengøring.
Kan bruges til både sæbe og lotion.
Volumen: 1,2 liter.

Easy EA131
Sæbedispenser i rustfri stål AISI 304
VVS-nr: 774622306

Nyhed!

Beskrivelse 		
Slebet finish. Til vægmontering. Kapacitet 1000 ml sæbe. Velegnet til sæbe og
desinfektionsmidler med maks. 75% alkohol.

Easy ASI0360
Berøringsfri sæbedispenser i rustfri stål AISI 304
VVS-nr: 774622206
Beskrivelse 		
Slebet finish. Berøringsfri og med automatisk dosering.
Kapacitet: 1000 ml sæbe; Viskositet mellem 1 og 3500 cP (MPa•s)

38

Easy ASI20364

5.47
( 139 )

3.98
( 101 )

Berøringsfri sæbedispenser i rustfri stål AISI 304
VVS-nr: 774623206

5.00
( 127 )

Beskrivelse 		
Slebet finish. Automatisk dosering.
Kapacitet: 1000 ml sæbe; viskositet 50 – 3500 cP (MPa•s).
Også velegnet til alcogel.

10.75
( 273 )

Easy ASI20365

[139]
[89]

Berøringsfri skumsæbedispenser i rustfri stål AISI 304
VVS-nr: 774623106

[18]

[101]

[146]

Beskrivelse 		

[273]

Slebet finish. Automatisk dosering.
Kapacitet: 1000 ml flydende skumsæbe

152

Easy ASI0030

165
76

Toiletpapirrulleholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776295306

146

302

178

Beskrivelse 		

305
64
76

38

Slebet finish. Til vægmontering.
Med lås. Til 2 ruller max. Ø135 mm.

Easy ASI0042
Toiletpapirrulleholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776295106
Beskrivelse 		
Slebet finish. Til vægmontering.
Med lås. Til storrulle max. Ø254 mm.

Easy ASI0827
Affaldsbeholder i rustfri stål AISI 304
VVS-nr: 777694406
Beskrivelse 		
Slebet finish. Vægmontering.
Volumen 7,6 L

Easy ASI0852
Affaldsbeholder med låg, i rustfri stål AISI 304
VVS-nr: 777694306
Beskrivelse 		
Slebet finish. Vægmontering.
Volumen 4,6 L
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0825

SURFACE MOUNTED LARGE CAPACITY WASTE RECEPTACLE

Easy ASI0825

54

298

283

Affaldsbeholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776294606
38

Beskrivelse 		
450

556

Slebet finish.
Til vægmontering.
Volumen: 66,3 liter.

0828

SURFACE MOUNTED MEDIUM CAPACITY
WASTE RECEPTACLE
400

Easy ASI0828

54

165

248

Affaldsbeholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776294506

41

Beskrivelse 		
330

432

Slebet finish.
Til vægmontering.
Volumen: 25,4 liter.

356

Easy ASI7316
Toiletrulleholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776631106

[115]

Beskrivelse 		

[Ø49]
[52]

Slebet finish.

[28]

[27]

Easy ASI7387
[200]
[27]

[284]

[59]

Beskrivelse 		

[Ø51]

[248]

Toiletbørsteholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 778508106

[194]
[88]

9467

PROFILE COLLECTION RECESSED MOUNTED PAPER TOWEL DISPENSER AND[Ø76]
WASTE RECEPTACLE

Easy ASI9467

132

330

Slebet finish. Toiletbørste med holder. Vægmonteret. Med løs plastindsats for
nem rengøring.
Børste fremstillet af PVC med polypropylenskaft.

24

Kombineret papirdispenser og affaldsbeholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777695606

495
1346

279

Beskrivelse 		

1397

Slebet finish. Til indbygning i væg.
Volumen i affaldsbeholder: 18,9 liter.
9469
PROFILE COLLECTION RECESSED PAPER TOWEL DISPENSER AND WASTE RECEPTACLE

438
387

25

24

6

102

Easy ASI9469

400

25

Kombineret papirdispenser og affaldsbeholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777695706

254

102
1384

hull i vegg
minimum
dybde
100 mm

660

ferdig gulv

40

for rullestol 1518

38
1422

anbefalt 1663 - 1841

483

Beskrivelse 		
Slebet finish. Til indbygning i væg.
Volumen i affaldsbeholder: 59 liter.

Easy ASI9020

[318]
[216]

Baby sikkerhedsstol
VVS-nr: 777665106

[552]

[308]

[552]

[521]

Beskrivelse 		

[19]

Baby sikkerhedsstol, plast, for montering på dør eller væg i toilet-, bade-og
omklædningsrum. Bæreevne: op til 22 kg

[146]
[64]

Easy ASI9018
Puslebord
VVS-nr: 777665506
Beskrivelse 		
Puslebord til indbygning, opklappeligt. Rustfrit stål. Synlige flader i slebet,
rustfrit stål. Liggeflade i slagfast plast. Justerbar sikkerhedsrem i to dele og
belastning med op til 136 kg garanterer for sikkerheden. Opfylder kravene i ADA
(Amerikanerne med Disabilities Act af 1990

9452

PROFILE COLLECTION RECESSED PAPER TOWEL DISPENSER

362

Easy ASI9452

125
24

Papirdispenser i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777695106
711

660

165

Beskrivelse 		
Slebet finish.
Til indbygning i væg.
Med lås.

9326

PROFILE COLLECTION RECESSED HORIZONTAL LIQUID SOAP DISPENSER

Easy ASI9326

260

Horisontal sæbedispenser i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 774622506

215

152

114

Beskrivelse 		

51
102

Slebet finish. Til indbygning i væg. Med lås.
Rustfri stål sæbebeholder som sidder fast på pladen.
Enkel påfyldning og rengøring. Med refil vindue.
Kan bruges til både sæbe og lotion.
Volumen: 1,5 liter.

24
57

0031

RECESSED MOUNTED TWIN HIDE-A-ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

200
152
90

165
76

29

Easy ASI0031

64
146

Toiletpapirrulleholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 776295506

356
175

305

302

Beskrivelse 		
Slebet finish. Til indbygning i væg.
Med lås. Til 2 ruller max. Ø135 mm

25
73

6

38

9474

RECESSED WASTE RECEPTACLE

438
337

51

Easy ASI9474
Affaldsbeholder i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777695306

183

51

24

Beskrivelse 		

152

1016
Accessory Specialties

AMERICAN

DISPENSER

Desert Ray Products

,INC.

Slebet finish. Til indbygning i væg.
Volumen: 45,4 liter.

THIS MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES IN DESIGN OR DIMENSIONS WITHOUT FORMAL NOTICE
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Sæt os gerne på en hård prøve
Vi trives i miljøer, hvor vi sættes på prøve, hvor man er opmærksom på hvilken holdbarhed og kvalitet vi
leverer. Et sådant miljø er industriområder. Vi leverer vaskekar og udslagsvaske – specielt fremstillet til at
modstå de svære belastninger fra daglig brug. Med vægt på rustfrit stål, er vores løsninger lette at holde
rene og giver et moderne og stilfuldt indtryk - ud over at være af højeste kvalitet.
For at skabe tilgængelige løsninger til alle, tilbyder vi også brusepaneler og tilbehør til sanitære rum. Også
her går funktionalitet hånd i hånd med design og holdbarhed. Brusepanelerne har et glat finish, hvilket gør
dem hygiejniske og lette at holde rene, og desuden være et bæredygtigt alternativ med vandbesparende
brusehoved som standard. For at imødekomme brugernes behov leverer vi panelerne med selvlukkende
lukkeventil og enten til koldt /forblandet vand eller med termostatisk blander.
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Intras vaskekar har været en ”bestseller” siden 1965
– og stadig den dag i dag, får man et solidt indtryk
af vores kompromisløse tilgang til kvaliteten, og
produktion i rustfrit stål af den højeste kvalitet.

Tilbehør og dispenser til det sanitære område
findes i vores Icon serie. Produkterne er lavet i
rustfrit stål og er designet af nogle af de førende
industrielle designere, hvilket giver en
gennemgående eksklusiv fornemmelse af
produkterne.
Icon serien er designet af Odd Thorsen, og har
en designform og udtryk, der sammen med den
børstede overflade, efterlader et rent udtryk.
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Brusepaneler



 








 


  


 








  



602401
Brusepanel
Beskrivelse 		
Elektronisk brusepanel i aluminium med termostat; med håndbruser. Vandalsikkert.
Leveres med IP67 vandtæt batteriboks.

Brusebad med stil
Brusepanel i stilrent design. Med børstet finish som gør panelet hygiejnisk og let at holde rent.
Leveres med selvlukkende eller manuel ventil og vandbesparende bruserhoved.
Vores nye ELD-brusepaneler i rustfrit stål har flere nye funktioner der indebære sikkerhed, bæredygtighed og installation.
Lær mere på: www.intra-teka.com
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ELD01P
Brusepanel
Beskrivelse 		

40

910
1050

Brusepanel i børstet stål. Med integreret elektronisk ventil. Kan kobles samme med
flere. Betjeningssystem kan tilkøbes.
Vandindløb G½” - med udvendigt gevind. Vandforbrug: 6l/m.
Anbefalet vandtryk: 1-6 Bar. Spænding: 24 V / 7W

ELD01PB
Brusepanel, batteri
Beskrivelse 		

70

Brusepanel i børstet stål. Med integreret elektronisk ventil. Kan kobles samme med
flere. Bruger 4 stk. AA batterier. Betjeningssystem kan tilkøbes.
Spænding: 6V / 3W. Batteri: 4 stk. alkaliske batteri, 1,5V.
Batteri levetid: Ca. 2 år (ved brug ca. 100 gange dagligt)

140
93

220

ELD02PT
Brusepanel
Beskrivelse 		

40

910

Brusepanel i børstet stål. Med armatur og integreret elektronisk ventil. Kan kobles
samme med flere. Betjeningssystem kan tilkøbes.
Vandindløb G½” - med udvendigt gevind. Vandforbrug: 9l/m.
Anbefalet vandtryk: 1-6 Bar. Spænding: 24 V/ 7W

1050
110

ELD02PTB
Brusepanel, batteri
Beskrivelse 		

70
140
220

93

Brusepanel i børstet stål. Aktiveres med batteri. Vandindløb G½” - med udvendigt
gevind. Vandforbrug: 9l/m. Spænding: 6V. 3W Batteri: 4 stk. alkaliske batterier 1,5V
Batterilevetid: Ca. 2 år (ved brug ca. 100 gange dagligt)

ELD P01 Y | ELD P01 Z

ELD R04

Ekstern strømforsyning
GTIN 8719585004991 I GTIN 8719585005004

GTIN 8719585005011

Beskrivelse

Betjening til justering af integreret elektronisk ventil.

Strømforsyningen er beregnet til automatisk brusekontrol.
Operating voltage: 24 V DC. Power input: 230 V AC/50Hz
ELDP01Y: Ekstern strømforsyning 230/24DC til maks. 5 Intra
brusepaneler.
ELDP01Z: Ekstern strømforsyning 230/24DC til maks. 9 Intra
brusepaneler.

Beskrivelse

ELD T04
GTIN 8719585005745
Beskrivelse
Termostatventil ¾” (28 l / min).
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Vaskekummer

SK5020NEDF Kumme til bordmontering
Beskrivelse 		
Leveres med monteringsbeslag og 1½” afløb med prop. Leveres med
overløb hvor andet ikke er anført. Se tabel på næste side.
Udv.mål 560x460, dybde 200 mm. Afløbsdimension 52 mm.
Hjørneradius R80.

Kummer til isvejsning
Beskrivelse 		
Kumme er poleret ind- og udvendig.
Leveres uden bundventil og uden overløb.
Se tabel på næste side.

Vaskekummer
Intra tilbyder et stort udvalg i løse kummer til isvejsning, vægmontering og til bordmontage.
Tag kontakt med Intra for nærmere information: www.intra-teka.com
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Vaskekummer til isvejsning

Art nr

Udv. mål
mm

Dybde mm

Materiale

Tykkelse
mm

Afløbsstørrelse

Ventil

Afløbsplacering

Hjørneradius

L16-02

415x160

120

AISI304

0,7 mm

Ø95 mm

Strainer

C

R80

L18M160D-02

380X180

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Prop

C

R60

L18M160D-021

380X180

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Prop

C

R60

L18M160D-97-02

380X180

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Strainer

C

R60

L18M160D-97-021

380X180

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Strainer

C

R60

L34M160D-02

436x339

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Prop

CL

R85

L34M160D-021

436x339

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Prop

CL

R85

L34M160D-97-02

436X339

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Strainer

CL

R85

L34M160D-97-021

436X339

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Strainer

CL

R85

L345-021

415x345

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Strainer

C

R80

BA3013-R31

300X260

135

AISI304

0,9 mm

Ø52 mm

Prop

CK

R50

BA400-R41

400x340

145

AISI304

0,9 mm

Ø52 mm

Prop

CK

R80

BA400-R42

400x340

145

AISI304

0,9 mm

Ø95 mm

Strainer

CK

R80

BA480-R41

480x340

145

AISI304

0,9 mm

Ø52 mm

Prop

CK

R80

BA480-R42

480x340

145

AISI304

0,9 mm

Ø95 mm

Strainer

CK

R80

BC313-R316

Ø313

150

AISI304

0,8 mm

Ø52 mm

Prop

C

BC313-R31

Ø313

150

AISI304

0,8 mm

Ø95 mm

Strainer

C

FR155-10

155x380

120

AISI304

1,25 mm

Ø97 mm

Strainer

CK

R25

FR340-10

340x380

160

AISI304

0,9 mm

Ø97 mm

Strainer

CK

R25

FR520-10

520x380

180

AISI304

0,9 mm

Ø97 mm

Strainer

CL

R25

BALTIC230

230x400

180

AISI304

1,2 mm

Ø97 mm

Korgventil

CK

R10

BALTIC400

400x400

180

AISI304

1,2 mm

Ø97 mm

Korgventil

CK

R10

BALTIC500

500x400

180

AISI304

1,2 mm

Ø97 mm

Korgventil

CL

R10

LINEA2740

270x400

195

AISI304

1,0 mm

Ø97 mm

Strainer

CK

R15

LINEA7140

710x400

195

AISI304

1,0 mm

Ø97 mm

Strainer

CK

R15

LBE50-021

500X400

200

AISI304

0,9 mm

Ø52 mm

Rist

C

R70

LBEX50-021

500x400

200

AISI304

0,9 mm

Ø97 mm

Strainer

C

R70

LSBE50-021

500x400

200

AISI316

0,9 mm

Ø52 mm

Rist

C

R70
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Velkommen hjem

Med ambitionen om at levere brugercentrerede løsninger kan vi tilbyde
produkter for at opnå en industrielt rå, stilfuld fornemmelse for at
skabe miljøer med velvære derhjemme. Vi leverer løsninger til både
badeværelset og vaskerummet samt rengøringsrum og garagen. Vores
vaske passer lige så godt til et industrielt rum som til daglig brug i
hjemmet.
Vaske i rustfrit stål har en velpoleret og skinnende overflade, som er en
dejlig detalje i hjemmemiljøet.
De holdbare vaske passer godt i rum, hvor de udsættes for en tung
belastning. Hvis du vil være sikker på, at dit vaskerum kan klare selv de
sværeste situationer, tilbyder vi glatte løsninger, der skaber lethed og
forbedrer oplevelsen.
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Vores sandfangere er designet til filtrering af
spildevand indeholdende sandrester og kan let
monteres under vaske og vaskebakke. For at gøre
det let, passer produktet perfekt i vaskerummet til
familier med børn, hvor sand fra børnehaven ofte
findes i tøjet eller på sko og støvler efter en dejlig
tur i skoven.

49

Vaskekar

Bestseller siden 1965
Intra vaskekar kan monteres overalt – vaskerum, skoler, hospitaler, garager, værksteder etc. Det er solidt, holdbart og i
rustfrit stål, hvor overfladen er poleret flere gange, så den bliver stærk og skinnende blank.
Intra vaskekar har været bestseller siden 1965, og fås i tre størrelser til montering på væg eller i bordplade, med prop/kæde
eller kugleventil. Model VK 60 fås endvidere en specialudgave med rustfri bæringer.
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550,00

ø6

,5

0

245,00

400,00

268,00

Vaskekar til vægmontering
VVS-nr: 687124110

300

650

Beskrivelse

Variant

Vaskekar til vægmontering, leveres med
vinkelbæringer og bundventil med prop.

TEMPRA50S1R med
vinkelbæringer, 1½”
bundventil med prop
og kæde.

300
40

20

600

TEMPRA50S1R
245,00

66,00

450

520

290

TEMPRA60S1R
75

Vaskekar til vægmontering
VVS-nr: 687126110
Beskrivelse

Variant

Vaskekar til vægmontering, med vinkelbæringer TEMPRA60S1R med
og bundventil med prop.
vinkelbæringer, 1½”
bundventil med prop
og kæde.

VK44PK

Vaskekar til vægmontering
VVS-nr: 687121100
Beskrivelse

Variant

Vaskekar til vægmontering. Leveres med
vægbeslag, og bundventil med prop.

VK44KV
med vægbeslag,
kuppelrist og
5/4” kugleventil,
plast.

VK50PK
Vaskekar til vægmontering
VVS-nr: 687122100
Beskrivelse

Variant

Vaskekar til vægmontering. Leveres med
vægbeslag og bundventil med prop.

VK50KV
med vægbeslag,
kuppelrist og 5/4”
kugleventil, plast.

VK60PK
Vaskekar til vægmontering
VVS-nr: 687125100
Beskrivelse

Variant

Vaskekar til vægmontering. Leveres med
vægbeslag og bundventil med prop.

VK60KV
med vægbeslag,
kuppelrist og 5/4”
kugleventil, plast.

UVK44S1-PK

485

258 ±5

409

239 ±5

Universalvaskekar til vægmontering
VVS-nr: 687127310
341

450,00

550,00

Beskrivelse
150

440

UVK44 til vægmontering. Leveres med bagplade og vægpanel, 1½”
bundventil med prop og kæde, overløb og spanderist.
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Vaskekar

VK44NFPK
Vaskekar til bordmontering
VVS-nr: 687141110
Beskrivelse
Vaskekar til bordmontering. Leveres med montagebeslag, overløb og
bundventil med prop/kæde.

VK50NFPK
Vaskekar til bordmontering
VVS-nr: 687142110
Beskrivelse
Vaskekar til bordmontering. Leveres med montagebeslag, overløb og
bundventil med prop/kæde.

VK60NFPK
Vaskekar til bordmontering
VVS-nr: 687145110
Beskrivelse
Vaskekar til bordmontering. Leveres med montagebeslag, overløb og
bundventil med prop/kæde.
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Uanset om det er i et fritidshus, i bryggerset, i garagen eller i haven
findes der vaskerum som har et vaskekar fra Intra hængende på
væggen eller nedfældet i en bordplade. Vores populære vaskekar
passer udmærket til at vaske cykeldæk, rengøre malingsudstyr, skylle
blomsterpotter eller grøntsager fra haven.
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Udslagsvaske

Enkel at montere
Alle udslagsvaske har et stabilt monteringssæt, som gør dem lette at montere og samtidig sikrer at de
sidder godt fast på væggen. Alle vaske har en bagplade, som beskytter væggen mod snavs.
Produkterne er fremstillet i rustfrit stål 18/10, der er et miljøvenligt og robust materiale.
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GUB3

445
172,50

172,50

170

5,35

375

340±2

290

266 ±5

217 ±5

455 ±2

148

123
400

Udslagsvask i rustfrit stål 18/10
VVS-nr: 692876810
Beskrivelse

Variant

Udslagsvask i rustfrit stål for vægmontering.
Leveres med vægpanel og Ø100mm bundventil
med rist og spanderist. Bundventil og
støttebeslag er færdigmonteret på vasken.

GUB1 leveres med
bagplade, vægbeslag,
spor til spanderist
og 1 1/2” bundventil.
Uden overløb.

VVS-nr: 692874100

U1STD
Udslagsvask i rustfrit stål 18/10
VVS-nr: 692871100
Beskrivelse
Til vægmontering. Leveres med vægpanel, vægebeslag og 1½”
afløbsventil. Uden overløb. Med spor til spanderist.

U2EXP
Udslagsvask i rustfrit stål 18/10
VVS-nr: 692877100
Beskrivelse
Til vægmontering. Leveres med vægpanel, spor til spanderist,
vægebeslag og 2”-1½” afløbsventil. Uden overløb.

URIST2
Spanderist til U2EXP og L1
VVS-nr: 692877800

U4EXP
Udslagsvask i rustfrit stål 18/10
VVS-nr: 692879100
Beskrivelse
Til vægmontering. Leveres med vægpanel, spor til spanderist,
vægebeslag og 2”-5/4” afløbsventil. Uden overløb.

URIST4
Spanderist til U4EXP
VVS-nr: 692879800

L1
Laboratorievask i rustfrit stål 18/10
VVS-nr: 692175100
Beskrivelse
Til vægmontering. Leveres med vægpanel, spor til spanderist,
vægbeslag, 1½” afløbsventil og med overløb.
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Tilbehør til toiletrummet

TBTOA

TBHOOK-EX

TBADP-001

Knage rustfrit stål AISI304
VVS-nr: 776297009

Knage i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 775333009

Sæde i rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777663100

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Toiletrulleholder i mat finish. Til toiletruller med
max bredde 100 mm.

Knage i rustfrit stål, mat finish.
Mål mm:45Ø20

Opklappeligt sæde.
Bredde 380 mm. Dybde 395 mm

Den lille detalje
Gennemført design i toiletrummet skaber stil og harmoni.
Toiletrulleholder, spejl og knager udformet i et elegant og minimalistisk design, i børstet og mat finish. Alle produkter er
vandalsikre.
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Støttehåndtag
TBBP-005
Støttehåndtag rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 615750100
Beskrivelse
Opklappeligt støttehåndtag.
Med toiletrulleholder.
Anvendes ved toilet, bidé og vask.
Længde 795 mm.

TBBP-006
Hjørne støttehåndtag rustfrit stål
AISI 304
VVS-nr: 777664480
Beskrivelse
Hjørnestøttehåndtag.
Anvendes ved bad- og bruserum.
762 mm ud fra hjørne i hver retning.

TBBP-010
TBBP-007
VVS-nr: 777664420

TBBP-008
VVS-nr: 777664440

TBBP-009

Støttehåndtak rustfrit stål AISI 304
VVS-nr: 777664130
Beskrivelse
Støttehåndtag. Anvendes til væggen
ved bad- og bruserum.
Vinkel på 135°.
Mål 306 mm x 459 mm

VVS-nr: 777664460
Støttehåndtag rustfrit stål AISI 304
Beskrivelse
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.
TBBP-007 Længde: 305 mm.
TBBP-008 Længde: 457 mm
TBBP-009 Længde: 760 mm
Kan anvendes både vandret og lodret.
Material AISI 304.

TBBP-014 – venstre
VVS-nr: 615750500

TBBP-015 – højre
VVS-nr: 615750600
Støttehåndtag rustfrit stål AISI 304
Beskrivelse
Støttehåndtag fra væg til gulv.
Mål 825 mm x 900 mm.

TBBP-012 – venstre
VVS-nr: 777664230

TBBP-013 – højre
VVS-nr: 777664330
Støttehåndtag i rustfrit stål AISI 304
Beskrivelse
Støttehåndtag 90°.
Anvendes ved toilet, bidé og vask.
Mål 306 mm x 459 mm.

TBBP-001
Støttehåndtag – venstre, i rustfrit stål
AISI 304
VVS-nr: 615750300

TBBP-002
Støttehåndtag – højre, i rustfrit stål
AISI 304
VVS-nr: 615750400
Beskrivelse
Støttehåndtag. Anvendes ved toilet,
badekar, bidé og vask.
Længde 825 mm. Bredde 135 mm.
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Vandalsikkert spejl
TBMIRROR6040
Vandalsikkert spejl rustfrit stål
AISI 304
VVS-nr: 772003140
Beskrivelse
Vandalsikkert spejl i rustfrit stål.
TBMIRROR6040: 600 x 400 mm med
skjult montage

TBMIRROR 5040
Vandalsikkert spejl rustfrit stål
AISI 304
Beskrivelse
Vandalsikkert spejl i rustfrit stål,
højglans poleret. 1 mm rustfrit stålplade
monteret på en plast bagplade for skjult
montering.

TBMIRROR 6050
Vandalsikkert spejl rustfrit stål
AISI 304
Beskrivelse
Vandalsikkert spejl i rustfrit stål, højglans
poleret. 1 mm rustfrit stålplade monteret
på en plast bagplade for skjult montering.

Spejl finish
Intra vandalsikre spejle har en skinnende, højglanspoleret overflade, der giver en smuk og klar spejling.
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TBMIRROR 6040 VF
Vandalsikkert spejl rustfrit stål
AISI 304
Beskrivelse
Vandalsikkert spejl i rustfrit stål, højglans poleret.
1,2 mm stålplade med rundede hjørner (radius R5).
Synlige monteringsskruer.

TBMIRROR 5040 VF
Vandalsikkert spejl rustfrit stål
AISI 304
Beskrivelse
Vandalsikkert spejl i rustfrit stål, højglans poleret.
1,2 mm stålplade med rundede hjørner (radius R5).
Synlige monteringsskruer.

TBMIRROR 6050 VF
Vandalsikkert spejl rustfrit stål
AISI 304
Beskrivelse
Vandalsikkert spejl i rustfrit stål, højglans poleret.
1,2 mm stålplade med rundede hjørner (radius R5).
Synlige monteringsskruer.
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JULI 2021 | Med forbehold for trykfejl

Intra er ledende i Skandinavien indenfor 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

