Designade sanitetsprodukter
i rostfritt stål.

Augusti 2021

500 år av innovation och design

Vackert beläget med Kolbäcksån porlande inpå knuten
ligger vår fabrik, vars anor kan spåras tillbaka till
1500-talet. Under de 500 år som gått sedan dess, har
fabriken utvecklats från lokal spiksmedja till internationell
koncern med designade produkter i rostfritt stål för kök och
sanitetsrum som specialitet.
Vår historia är en resa genom seklerna fylld av spännande
personligheter och nyskapande idéer. Design och innovation
har alltid varit våra viktigaste ledord. Produkter som
förenklar vardagen och samtidigt uttrycker harmoni och
balans.
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Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och tänka
hållbarhet – från återvinningsbart material till lokal
produktion i Mölntorp, Västmanland. Rostfritt stål är
material med unika egenskaper och fördelar som tål
intensiv användning i många år.
Därför är rostfritt stål ett bra materialval för miljön.
Läs mer på www.intra-teka.com!
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Scandinavian Design
Inspired by design
Intra har en lång tradition inom produktutveckling och design.
I många år har vi samarbetat med ledande industridesigners,
från våra klassiska modeller till våra nyaste har vi haft
kontinuerligt fokus på kvalitet och design. Med innovativa
produkter har vi vunnit priser och fått utmärkelser för våra
produkter, som förenar exklusiv design med god funktionalitet.

Intra höjer standarden på det offentliga
sanitetsutrymmet
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.

Vardagsdesign
Inte vardaglig, men designad för vardagen. Skandinavisk design
är känd för att kombinera elegans med höga krav på kvalitet och
funktion. Enastående och enkla linjer, material i hög kvalitet och
de små, avgörande detaljerna, som du lär dig uppskatta efter
många års användning.
Sedan starten har Intra varit exponent för skandinavisk
design. Vi etablerade tidigt samarbete med designers, och
tillsammans har vi utvecklat profil, koncept och genomtänkta
produkter med lång livslängd.
Intras produkter är utvecklade och producerade i
Skandinavien i generationer och är anpassade för den
skandinaviska marknaden.

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.
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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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.

Fördelar med rostfritt stål

Skötselanvisning för produkter i rostfritt stål
Rostfritt stål är ett elegant och miljövänligt material som på
grund av sina speciella egenskaper kan användas i miljöer med
stora krav på hygien och hållbarhet.

Lätt att
hålla rent

Inga porer för
bakteriell tillväxt

Livslång
hållbarhet

Luktfri

Okrossbar
Vatten- och
brandsäker

Återvinningsbar

För att din Intra-produkt i AISI304 rostfritt stål ska behålla sin
ursprungliga kvalitet rekommenderar vi regelbunden rengöring.
Använd mild såpa eller rengöringsmedel speciellt framtagna
för rostfritt stål, och rent vatten. Torka därefter torrt med en torr
trasa.

Tänk på följande
Låt inte vatten eller andra vätskor torka in, för att undvika
att en beläggning bildas på ytan. Även om rostfritt stål tål
hård behandling kan vassa föremål lätt repa materialet. För
produkter med normal polering (borstad) finish, syns repor väl
när produkten är ny, men efter en tids användning utjämnas
dessa repor utan att stålet mister sin glans. För produkter i
satin och slipad finish, kommer reporna alltid att synas. Använd
aldrig skurpulver eller stålull på rostfritt stål – förutom repor
kan även rostangrepp bildas. Rostfritt stål bör inte vara i kontakt
med, eller vistas i miljöer med klorlösningar, under en längre tid.
Silverpolish kan lämna fläckar som inte kan tas bort.
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Design med människor i åtanke

Vår ambition.

Vi tror att de bästa lösningarna är utformade med tanke på människor.
Det är därför vi strävar efter att skapa smarta och tillgängliga lösningar
för alla. Tillsammans arbetar vi med våra kunder för att skapa miljöer för
välbefinnande idag, i morgon och år framöver.
Vår ambition är att leverera de bästa lösningarna till våra kunder genom
att erbjuda innovativa och användarvänliga produkter och tjänster.
För att uppnå detta fokuserar vi aktivt på både användaren och
tekniken. Genom att kombinera styrkorna i ett nätverk av internationell
kunskap tror vi att de bästa användarupplevelserna är förankrade i
grundläggande mänskliga behov.
Vi strävar efter att bilda relationer och vara en betrodd partner för
helhetslösningar snarare än bara en leverantör av produkter. Vi vill skapa
miljöer för välbefinnande för våra intressenter, kunder och användare.
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Helhetslösningar
Ett varumärke med en skandinavisk själ
som brinner för att skapa bra lösningar.

Vårt skandinaviska arv är en del av vår natur och
inspirerar de lösningar vi skapar. Vi tror på att utgå
ifrån människan i vår design och lägger stor vikt vid
kvaliteten på det vi levererar.
Baserat på vår långa erfarenhet erbjuder vi
helhetslösningar som tillför värde. Vår passion
kommer genom vår drivkraft och energi för att hitta
sätt att lösa våra kunders utmaningar och tillgodose
behoven hos våra användare. Vi är serviceinriktade
och samarbetar med våra kunder för att leverera
bästa resultat.

Användarfokuserade valmöjligheter

Nedfällning /
infällning

Planlimning

Golvmontering

HC

Bräddavlopp

Underlimning

Bultmontering/
vandalsäker

Väggmontering

Stänkskydd

Vattenlås
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Produktöversikt
Mineral tvättställ

Intra Designstudio

Nyhet!

Snow
sid 18

Aurora
sid 17

Fjord
sid 16

Flow
sid 20

Glace
sid 19

Polar Slim
sid 21

Rostfria tvättställ

www.intradesignstudio.com, sid 14

Icon IC3
sid 25

Icon IC1
sid 25

RS72STD
sid 26

ED1
sid 29

Beröringsfria armaturer

Dricksfontäner

LVR-32-S-DF
sid 31

ED2-0DF
sid 31

ED2-0
sid 29

Elinda
sid 27

LVR-H-36-NC
sid 27

LVR-32-ST
sid 27

LVR-32-S-DFB
sid 31

sid 34-35

Tvättrännor

Flex P3
sid 39

Flex P7
sid 39

Flex P5
sid 39

Flex P9
sid 39

P12NFOL
sid 43

P121 / P181
sid 41

P120V / P180V
sid 43

Urinaler och toaletter

EDU-1
sid 47

URB-EH
sid 47

URB-FF
sid 48

EDU-1WF
sid 48

SKN00001
sid 47

Fängelseenheter

Duschpaneler

COMBI
sid 52

602401
sid 68

ELD01P
sid 69

WCV4E/
WCV4E-HC
sid 50

WCV4E-M12
sid 50

WCV4
sid 51

WCG4E/
WCG4E-HC
sid 51

Tvättlådor

ELD02PT
sid 69

WCK4/WCK4-HC
sid 51

Tvättbänkar

VK44STD/VK50STD/ UVK44S1-PK
sid 75
VK60STD
sid 75

VK44NF/VK50NF/
VK60NF
sid 76

U4EXP
sid 79

Lådor sid 70

TVB1000/ TVB1200
sid 77

Utslagsbackar och lösa lådor

GUB1
sid 79

GUB3
sid 79

U1STD
sid 79

U2EXP
sid 79

L1
sid 79

Tabellöversikt
isvetsningslådor
sid 71

Tillbehör och stödhandtag

TBTOA
sid 80
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TBHOOK-EK
sid 80

TBADP-001
sid 81

TBBP001/002
sid 81

TBBP-005
sid 81

TBBP-006
sid 81

TBBP007/008/009
sid 81

TBBP-010
sid 81

TBBP012/013
sid 81

TBBP014/015
sid 81

TBMIRROR
sid 82

Millinox tillbehör

Pappersbehållare
MXPMMINI
sid 55

Pappersbehållare
MXPM
sid 55

Toalettarkdispenser Toalettrullehållare
MXT1
MXT2-140
sid 56
sid 56

Elektrisk handtorkare
MXHD-ECO
sid 55

Tvålbehållare
MXS1M
sid 55

Toalettrullehållare Toalettrullehållare
MXT4
MXT2-100
sid 57
sid 56

Beröringsfri tvålDörrskylt
och alkogelbehållare MXSKILT
MXSE
sid 56
sid 55

Avfallsbehållare
MXA1
sid 57

Avfallsbehållare
MXA3
sid 57

Avfallsbehållare
MXA5
sid 57

Toalettborsthållare
MXTB
sid 57

Toalettrullehållare
ASI0030
sid 63

Toalettrullehållare
ASI0042
sid 63

Avfallsbehållare
ASI0825
sid 64

Avfallsbehållare
ASI0827
sid 65

Icon tillbehör

Pappersbehållare
ICPMM
sid 58

Elektrisk handtorkare
ICHD-ECO
sid 58

Avfallsbehållare
ICA3
sid 59

Avfallsbehållare
ICA3H
sid 59

Tvålbehållare
ICS1M
sid 58

Avfallsbehållare
ICA5
sid 59

Toalettrullehållare
Beröringsfri tvåloch alkogelbehållare ICT2
sid 58
ICSE
sid 58

Toalettrullehållare
ICT4
sid 59

Toalettborsthållare
ICTB
sid 59

Easy tillbehör
Nyhet!

Tvålbehållare
ASI9326
sid 62

Pappersbehållare
ASI9452
sid 62

Pappersbehållare
ASI0210
sid 62

Toalettrullehållare
ASI0031
sid 63

Toalettrullehållare Toalettborsthållare
ASI7316
ASI7387
sid 64
sid 64

Avfallsbehållare Avfallsbehållare
ASI0828
ASI0852
sid 65
sid 65

Beröringsfri
handtork
ASI20200
sid 65

Tvålbehållare
EA131
sid 62

Beröringsfri
tvålbehållare
ASI0360
sid 62

Tvålbehållare
ASI0345
sid 63

Kombinerad
pappers- och
avfallsbehållare
ASI9467
sid 64

Kombinerad
pappers- och
avfallsbehållare
ASI9469
sid 64

Avfallsbehållare
ASI9474
sid 64

Baby säkerhetsstol
ASI9020
sid 65

Skötbord
ASI9018
sid 65
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Det är helheten som räknas
Hur vill du att en gäst ska uppleva besöket i din miljö? Oavsett om ditt projekt är en restaurang, ett hotell,
ett gym eller en SPA-anläggning.
Naturligtvis att upplevelsen och servicen hade en förstklassig känsla. Men föreställ dig också när
besökaren upptäcker att allt är genomtänkt in i minsta detalj. Från entréområdet till designen på
tvålbehållaren i sanitetsrummet. När allt är lika viktigt för att bygga både känsla och varumärke.
För så enkelt och samtidigt lika svårt är det – allt hänger ihop och skapar den där viktiga helhetskänslan.
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För att erbjuda lösningar för alla har du stor frihet
i valet av material. I vissa utrymmen skapar det
eleganta marmormaterialet den perfekta miljön,
medan rostfritt stål är det bästa på andra ställen.
För att lösa dina utmaningar samarbetar vi nära och
erbjuder smidiga lösningar.

Vi erbjuder produkter med en design som lyfter
helhetsupplevelsen och en funktion som aldrig
behöver ifrågasättas.
Våra produkter för sanitetsutrymmen som toaletter,
omklädningsrum och relaxavdelningar är av högsta
kvalitet och designade och konstruerade för
användning i offentliga miljöer.

11

IntraMineral

Nyhet!

Sömlösa rena linjer i sanitetsutrymmet med handfat i marmor.
Handfat i sanitetsutrymmen med höga krav på kvalitet och funktion ska hålla i många år utan att falla för tillfälliga trender.
De ska vara tidlösa och samtidigt moderna. Intras kollektion av helgjutna handfat tillverkas av 80% krossad marmor och
syntetiskt material för att göra dem extra starka och hållbara. Den vackra ytan i matt finish har en hygienisk beläggning
utan porer och är lätt att rengöra. Ett alternativ till rostfritt stål i ambitiösa projekt med höga krav på funktionalitet,
individualitet och estetik. Sanitetsutrymmen man gärna återvänder till.
Handfaten har integrerade konsoler gjutna i samma material, men kan också monteras med separata vita väggfästen i
stål. Levereras med eller utan fram- och sidopaneler. Levereras som standard i vitt, andra färger kan fås på begäran.
Intra kan också leverera skräddarsydda lösningar och handfat i flexibla längder: www.intradesignstudio.com
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Design, kvalitet och lång hållbarhet.
Hållbarhet
Handfaten består av en stor andel naturligt material och är designade för att ha en
lång livslängd och därmed minska miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med fokus på
produktion och minskad miljöpåverkan. Precision, modern teknik och skickligt hantverk
är en naturlig del av produktionsprocessen, så att vi kan erbjuda den absolut bästa
produkten, med lång hållbarhet.

Marmor
Intra Mineral består av 80% naturlig marmor, och är en rekommenderad produkt för
Gröna projekt.
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Designa ditt eget Mineral tvättställ

Intra Mineral
Intra har ett stort utbud av sanitetsartiklar i rostfritt stål. Rostfritt stål är ett material med mycket lång livslängd.
Det är vackert och lätt att underhålla.
Men i ett utrymme där rostfritt stål inte kommer till sin rätt, vilka är alternativen? Intra har utvecklat ett sortiment som
är robust, lätt att underhålla och elegant – i kombination med användning av naturliga material – Mineral tvättställ i
marmor vit satin!
Vårt nya Mineral sortiment är tvättställ av 80% marmor och 20% syntetmaterial. Detta säkerställer att tvättställen är
mycket robusta. Marmor i sig är svår att bearbeta, därför har vi valt denna kombination. Materialet är lättare att arbeta
med, men behåller marmorns starka egenskaper.
Vi har ett brett sortiment med olika tvättställsmodeller, och vi erbjuder även flera tvättställ i en bänkskiva.
Vill du designa ett eget tvättställ? Med programmet på vår hemsida tar vi dig steg för steg genom processen, vilket
resulterar i det idealiska handfatet för ditt projekt: www.intradesignstudio.com. Om du föredrar personlig kontakt går vi
gärna igenom programmet med dig.
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www.intradesignstudio.com
1. Längd, bredd och höjd
2. Handfat
Fjord

Polar Slim

Flow

Aurora

6. Slutresultat!
Sanitet

3. Konsoler
4. Paneler
L2000 D530 H22

19 681 SEK
Bakkant:

Ingen panel

0 SEK

Vänsterkant:

Ingen panel

0 SEK

Högerkant:

Ingen panel

0 SEK

Framkant:

Ingen panel

0 SEK

Disklådor
Flow

Inkluderad

C/C

V:335, H:1665, B:290, F:240

Ytterkant

V:80, H:1411, B:130, F:80

Flow

3 090 SEK

C/C

V:1000, H:1000, B:290, F:240

Ytterkant

V:745, H:745, B:130, F:80

Flow

3 090 SEK

C/C

V:1665, H:335, B:290, F:240

Ytterkant

V:1410, H:80, B:130, F:80

Pris

5. Tillbehör

25 862 SEK

Emballage/Frakt

755 SEK

Total pris inkl.moms 25%

33 271 SEK
www.intra-teka.com

1/1
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Fjord

Nyhet!
Fjord FJ 06 1WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

FJ06-1WB-INT Mineral Fjord
620 mm i marmor vit satin
med 1 fyrkantigt handfat
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 1 plats.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

FJ06-1WB utan
konsoler.

Fjord FJ 12 2WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

FJ12-2WB-INT Mineral Fjord
1220 mm i marmor vit satin
med 1 stort fyrkantigt handfat
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 2 platser.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

FJ12-2WB utan
konsoler.

Fjord FJ 18 3WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

FJ18-3WB-INT Mineral Fjord
1820 mm i marmor vit satin
med 1 fyrkantigt handfat
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 3 platser.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

FJ18-3WB utan
konsoler.

Fjord FJ 24 3WB
Tvättställ i marmor vit satin
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Beskrivning

Variant

FJ24-3WB-INT Mineral Fjord
2420 mm i marmor vit satin
med 1 stort fyrkantigt handfat
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 3 platser.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

FJ24-3WB utan
konsoler.

Aurora

Nyhet!
Aurora AU 07 1WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

AU07-1WB-INT Mineral Aurora
720 mm i marmor vit satin
med 1 handfat i välvd design
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 1 plats.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

AU07-1WB utan
konsoler.

Aurora AU 13 2WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

AU07-2WB-INT Mineral Aurora
1320 mm i marmor vit satin
med 2 handfat i välvd design
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 2 platser.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

AU13-2WB utan
konsoler.

Aurora AU 19 3WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

AU19-3WB-INT Mineral Aurora
1920 mm i marmor vit satin
med 3 handfat i välvd design
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 3 platser.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

AU19-3WB utan
konsoler.

Aurora AU 25 4WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

AU25-4WB-INT Mineral Aurora
2520 mm i marmor vit satin
med 4 handfat i välvd design
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 4 platser.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

AU25-4WB utan
konsoler.
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Snow

Nyhet!
Snow
SN 06 1WB INT
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

SN06-1WB-INT Mineral Snow
SN06-1WB utan
604 mm i marmor vit satin med
konsoler.
1 handfat med mjuka linjer
och integrerade konsoler, för
väggmontering. 1 plats. Levereras
utan bräddavlopp, med kranhål.
Finns också utan kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

Snow
SN 08 1 WB INT
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

SN08-1WB-INT Mineral Snow
SN08-1WB utan
804 mm i marmor vit satin med
konsoler.
1 handfat med mjuka linjer
och integrerade konsoler, för
väggmontering. 1 plats. Levereras
utan bräddavlopp, med kranhål.
Finns också utan kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

Snow
SN 10 1WB INT
Tvättställ i marmor vit satin
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Beskrivning

Variant

SN10-1WB-INT Mineral Snow
1006 mm i marmor vit satin
med 1 stort handfat med mjuka
linjer och integrerade konsoler,
för väggmontering. 1 plats. Med
avställningsyta på sidorna.
Levereras utan bräddavlopp,
med kranhål. Finns också utan
kranhål. 1 ¼” ventil i krom eller
marmor vit satin finns som
tillbehör.

SN10-1WB utan
konsoler.

Glace

Nyhet!
Glace GL 06 1WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

GL06-1WB-INT Mineral Glace
GL06-1WB utan
610 mm i marmor vit satin med 1 konsoler.
handfat med sluttande kortsidor
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 1 plats.
Levereras utan bräddavlopp,
med kranhål. Finns också utan
kranhål. 1 ¼” ventil i krom eller
marmor vit satin finns som
tillbehör.

Glace GL 09 1WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

GL09-1WB-INT Mineral Glace
GL09-1WB utan
910 mm i marmor vit satin med 1 konsoler.
handfat med sluttande kortsidor
och integrerade konsoler, för
väggmontering. 1 plats. Med
avställningsyta på sidorna.
Levereras utan bräddavlopp,
med kranhål. Finns också utan
kranhål. 1 ¼” ventil i krom eller
marmor vit satin finns som
tillbehör.

Glace GL12-D-2WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

GL12-D-2WB-INT Mineral Glace GL12-D-2WB utan
1210 mm i marmor vit satin
konsoler.
med 2 handfat med sluttande
kortsidor och integrerade
konsoler, för väggmontering.
2 platser. Levereras utan
bräddavlopp, med kranhål. Finns
också utan kranhål. 1 ¼” ventil i
krom eller marmor vit satin finns
som tillbehör.

Glace GL 12 1WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

GL12-1WB-INT Mineral Glace
GL12-1WB utan
1210 mm i marmor vit satin
konsoler.
med 1 handfat med sluttande
kortsidor och integrerade
konsoler, för väggmontering.
1 plats. Med avställningsyta
på sidorna. Levereras utan
bräddavlopp, med kranhål. Finns
också utan kranhål. 1 ¼” ventil i
krom eller marmor vit satin finns
som tillbehör.
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Flow

Nyhet!
Flow FL 06 1WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

FL06-1WB-INT Mineral Flow
620 mm i marmor vit satin med
1 strömlinjeformat handfat
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 1 plats.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

FL06-1WB utan
konsoler.

Flow FL 12 2WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

FL12-2WB-INT Mineral Flow
FL12-2WB utan
1220 mm i marmor vit satin med konsoler.
2 strömlinjeformade handfat
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 2 platser.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

Flow FL 18 3WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

FL18-3WB-INT Mineral Flow
FL18-3WB utan
1820 mm i marmor vit satin med konsoler.
3 strömlinjeformade handfat
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 3 platser.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.

Flow FL 24 4WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

FL24-4WB-INT Mineral Flow
FL24-4WB utan
2420 mm i marmor vit satin med konsoler.
4 strömlinjeformade handfat
och integrerade konsoler,
för väggmontering. 4 platser.
Levereras med bräddavlopp
och kranhål. Finns också utan
bräddavlopp och kranhål. 1 ¼”
ventil i krom eller marmor vit
satin finns som tillbehör.
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Polar Slim

Nyhet!
Polar Slim
PS 06 1WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

PS06-1WB-INT Mineral Polar
PS06-1WB utan
Slim 620 mm i marmor vit satin konsoler.
med 1 handfat i stilren design
och integrerade konsoler, för
väggmontering. 1 plats. Levereras
med monterad 1 ¼” ventil och
kranhål. Utan bräddavlopp. Finns
också utan kranhål.

Polar Slim
PS 12 2WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

PS12-2WB-INT Mineral Polar
PS12-2WB utan
Slim 1220 mm i marmor vit
konsoler.
satin med 2 handfat i stilren
design och integrerade konsoler,
för väggmontering. 2 platser.
Levereras med monterad
1 ¼” ventil och kranhål. Utan
bräddavlopp. Finns också utan
kranhål.

Polar Slim
PS 18 3WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

PS18-3WB-INT Mineral Polar
PS18-3WB utan
Slim 1820 mm i marmor vit
konsoler.
satin med 3 handfat i stilren
design och integrerade konsoler,
för väggmontering. 3 platser.
Levereras med monterad
1 ¼” ventil och kranhål. Utan
bräddavlopp. Finns också utan
kranhål.

Polar Slim
PS 24 4WB
Tvättställ i marmor vit satin
Beskrivning

Variant

PS24-4WB-INT Mineral Polar
PS24-4WB utan
Slim 2420 mm i marmor vit
konsoler.
satin med 4 handfat i stilren
design och integrerade konsoler,
för väggmontering. 4 platser.
Levereras med monterad
1 ¼” ventil och kranhål. Utan
bräddavlopp. Finns också utan
kranhål.

21

IntraMineral | tillbehör

Nyhet!
792005
Vit pop-up ventil
Beskrivning
1 ¼” ventil i marmor vit satin, tillbehör till Mineral
tvättställ.

792003
Krom pop-up ventil
Beskrivning
1 ¼” ventil i krom, tillbehör till Mineral tvättställ.

792004
Vit öppen ventil
Beskrivning
1 ¼” öppen ventil i marmor vit satin, tillbehör till Mineral
tvättställ.

792002
Krom öppen ventil
Beskrivning
1 ¼” öppen ventil i krom, tillbehör till Mineral tvättställ.
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IntraMineral | tillval

Nyhet!

Front- och sidopaneler

Intra kan leverera skräddarsydda lösningar och tvättställ i
flexibla längder för alla behov. Handfat kan levereras med 15 cm
höga front- och sidopaneler för ett svävande och elegant uttryck.
Panelerna är gjorda av samma material som tvättställen med
satinyta och en stor andel naturmaterial.
Design, kvalitet och funktionalitet.

391005
Sidopanel, vänster.
Beskrivning
Mineral sidopanel, vänster. 15 cm hög. För varje
sidopanel ökar tvättställets längd med 20 mm.

391007
Sidopanel, höger.
Beskrivning
Mineral sidopanel, höger. 15 cm hög. För varje sidopanel
ökar tvättställets längd med 20 mm.

391006
Frontpanel
Beskrivning
Mineral frontpanel. 15 cm hög.
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Tvättställ

Tvättställ för alla behov
Intra erbjuder ett brett sortiment av tvättställ för väggmontering. Dessutom har vi modeller för nedfällning och
underlimning. Rostfritt stål ger ett modernt, stilrent intryck, är väldigt hållbart och lätt att hålla rent.
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Icon – kvalitet och känsla för detaljer

IC1-22 | IC1-32
Tvättställ i rfr. stål
IC1-22: GTIN 7393069022674 RSK: 7631192
IC1-32: GTIN 7393069022698 RSK: 7631197
Beskrivning
Tvättställ Icon, IC1, för plan- och underlimning. Levereras med
bräddavlopp och bottenventil 1 ¼”. IC1-22 polerad finish,
IC1-32 slipad finish.

IC3-22 | IC3-32
Tvättställ i rfr. stål
IC3-22: GTIN 7393069022711 RSK: 7631194
IC3-32: GTIN 7393069022735 RSK: 7631199
Beskrivning
Icon tvättställ, IC3, för nedfällning, plan- och underlimning.
Levereras med våtzon, bräddavlopp, bottenventil 1 ¼” och hål
för armatur. IC3-22 polerad finish, IC3-32 slipad finish.

25

Tvättställ

Estetisk, robust och extremt hygienisk. Våra produkter tål omild
behandling, tar inte till sig lukt och behåller sin glans.

RS72STD
Tvättställ i rfr. stål
GTIN 7055570001011 RSK: 7631203
Beskrivning
Väggmontering. Rostfritt stål 18/10, utan konsoler. Utan ventil.
Med bräddavlopp. Utan armatur.

Konsoller 91008
I gjuten, obehandlat aluminium, till tvättställ RS72STD,
levereras i par.
GTIN 7042283401016 RSK: 7631161
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LVR-32-ST
Tvättställ i rostfritt stål
GTIN 7393069023855
Beskrivning
Tvättställ i rostfritt stål för väggmontering. Levereras med
vandalsäker integrerad bottenventil. 1 ½” avlopp. Med avtagbar
inspektionspanel med säkerhetsskruvar i botten. Utan kranhål.

LVR-32-ST-R
Ø 35 mm

Tvättställ i rostfritt stål
GTIN 7393069023862
Beskrivning
LVR-32-ST-R med Ø35mm kranhål på höger sida.

LVR-32-M10
Tvättställ i rostfritt stål
GTIN 7393069024173
Beskrivning
Vandalsäkert tvättställ Ø 320 mm i rostfritt stål för
bultmontering. Levereras med 4 x M10 för montering genom
vägg. Utan kranhål.

LVR-H-36-NC

500

HC tvättställ i rostfritt stål
GTIN 7393069023619

150

70

Ø360

700

850

Beskrivning

266 5

HC tvättställ för väggmontering.
Levereras med ventil och integrerade konsoler. Rörgänga ventil
G 1/2”.

495

500

100

100
236

Tvättställ i rfr. stål
GTIN 7055570017555 RSK: 7550764

Tvättställ i rostfritt stål som är anpassat för mindre utrymmen.
Levereras komplett med väggfäste.

318,5

208,1

Ă 35

Ă 35

318,5

Elinda

230

Beskrivning

306,5

208,1

306,5

236 134
89

111

230

89

111

400

134

400
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Tvättställ – Endura

Runda kanter, enkla grepp
och solida material. Intra
har levererat professionellt
hantverk inom stål sedan
mitten av förra århundradet.
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600 600
415

415

114

114

Endura ED1
Tvättställ i rfr. stål
GTIN 7393069022537 RSK: 7613230
Beskrivning
Tvättställ för väggmontage i rostfritt stål i satin finish. Levereras
komplett med infällda konsoler och bottenventil 1 ¼”.
Med bräddavlopp. Kan även levereras med hål för armatur.

Endura ED2-0
150 5

350,50

Tvättställ i rostfritt stål
GTIN 7393069022599 RSK: 7613279

331

Beskrivning
Väggmontering. Rostfritt stål med kupad sil och stödkonsol. Kan
levereras med armaturhål på förfrågan.

133 5

288

68
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Dricksfontäner

Alltid friskt vatten
Populära dricksfontäner som utmärker sig med fin design.
Dricksfontänerna är tillverkade i rostfritt stål, ett hållbart material som är lätt att hålla rent. Det gör dem till ett bra
alternativ för platser med högfrekvent användning, som t.ex. skolor, kontor, flygplatser, idrottsarenor, järnvägsstationer
och sjukhus.
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Endura ED2-0DF
Dricksfontän i rfr. stål 18/10
GTIN 7055570015209 RSK: 7691540

331

175 ±5

133 ±5

ø6

Beskrivning

68
288

Väggmontering, rostfritt stål 18/10. Levereras med
armatur, integrerad avloppsventil, vattenlås och
väggfästen. Utan kylning.

350,50

Ø 22 mm

LVR-32-S-DF
Dricksfontän i rfr. stål 18/10
GTIN 7393069023879
Beskrivning
Dricksfontän i rostfritt stål för väggmontering.
Levereras med vandalsäker integrerad bottenventil.
1 ½” avlopp. Med avtagbar inspektionspanel med
säkerhetsskruvar i botten. Inklusive ventil, vattenlås
och armatur.

Ø 22 mm

LVR-32-S-DFB
Dricksfontän i rfr. stål 18/10
GTIN 7393069023886
Beskrivning
Dricksfontän i rostfritt stål för väggmontering.
Levereras med vandalsäker integrerad bottenventil.
1 ½” avlopp. Med avtagbar inspektionspanel med
säkerhetsskruvar i botten. Inklusive ventil, vattenlås
och flaskpåfyllare.

79099

79090

Flaskpåfyllare till dricksfontän
GTIN 3456330014717

Armatur till dricksfontän
GTIN 3456330014748 RSK: 8309173

Beskrivning

Beskrivning

Flaskpåfyllare till dricksfontän i kromad mässing.

Armatur till dricksfontän i kromad mässing.
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Ett hotell eller en restaurang kan ha en praktfull entré, mattor så mjuka
som pälsar och erbjuda en utomordentlig service, men om badrum och
toaletter inte håller måttet förlorar det andra också sitt värde och sin
charm. Kvaliteten avslöjas i de små, men viktiga detaljerna – glansen i
ett tvättställ, skimret i borstat stål eller det eleganta helhetsintrycket.
Bra design är kommersiella konstverk, och toalettutrymmet är en
spegelbild av byggnadens själ.
Hur mycket kan du tjäna på lite högre kvalitet?
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Beröringsfria armaturer

TPEL-TRENDY1
Beröringsfri armatur
GTIN 7393069017021 RSK: 8553607
Tektronic beröringsfri blandare TRENDY 1000LB. Med temperaturreglering. Drivs
med 9V batteri. Filter och backventil. Vattenflödet stoppar vid förbrukat batteri.
6 l/min.

TPEL-TRENDY2
Beröringsfri armatur
GTIN 7393069016802 RSK: 8553533
Tektronic beröringsfri blandare TRENDY LB. För kallt eller förblandat vatten. Drivs
med 9V batteri. Filter. Vattenflödet stoppar vid förbrukat batteri. 6 l/min..

SDEL-TRENDY
Beröringsfri tvåldispenser
GTIN 7393069016871 RSK: 8098023
Trendy beröringsfri tvåldispenser med påfyllningsbar flaska. Drivs med 9V batteri
(extern placering). Kan användas till tvål / lotion / alkogel..

Ă 38

72

104

SDEL-TRENDY FD

0-52 mm

62

160

314

Beröringsfri skumtvåldispenser
GTIN 7393069019834 RSK: 8295311
Trendy beröringsfri skumtvåldispenser med påfyllningsbar flaska. Drivs med
batteri (extern placering).
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Ă 90

Varför välja beröringsfri armatur?
Beröringsfri armatur har stora fördelar när det gäller hygien, komfort, vattenbesparing.
Touch-free teknologi ger en god säkerhet mot överföring av bakterier. Enkel installation och rengöring. Av/på-läge för
att underlätta rengöring. Kan justeras manuellt eller med fjärrkontroll, valfri möjlighet med temperaturreglering, eller
förblandat vatten. Kan användas med en A/C adapter.
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TPEL-EXT1000B

 





Beröringsfri tvättställsblandare
GTIN 7393069018868 RSK: 8553537









  




Extreme 1000 B beröringsfri tvättställsblandare med temperaturreglering.
Levereras med filter och flexibla anslutningsslangar. Blandaren stängs automatiskt
av efter 90 sekunders användning. Levereras för drift med 9V batteri.




Extreme E

TPEL-EXT1000E

146

Beröringsfri tvättställsblandare
GTIN 7393069018875 RSK: 8553538

170



63

90°

Ø44

102

Extreme 1000 E beröringsfri tvättställsblandare med temperaturreglering.
Levereras med filter och flexibla anslutningsslangar. Blandaren stängs automatiskt
av efter 90 sekunders användning. Levereras för drift med strömförsörjning.
P:\Cimatron Users\T-Mix--NYT

Ø50

Y.STERN ENGINEERING LTD.

237920
Beröringsfri tvåldispenser
GTIN 7393069018912 RSK: 8098024
Extreme beröringsfri tvåldispenser med 1000 ml påfyllningsbar flaska. Drivs med
9V batteri. Kan användas till tvål / lotion / alkogel. Ursågningsmått: min 25, max 29
mm Max tjocklek på bänkskiva/diskbänk: 52 mm.

TPEL-SWAN1
Beröringsfri armatur
GTIN 7393069016840 RSK: 8553535
Swan beröringsfri blandare SWAN 100B med temperaturreglering. Drivs med 9V
batteri (extern placering). Filter. Vattenflödet stoppar vid förbrukat batteri. 6 l/min.

TPEL-SWAN1-SS
Beröringsfri armatur
GTIN 7393069016857
Swan beröringsfri blandare SWAN 100B med temperaturreglering. Rostfri finish.
Drivs med 9V batteri (extern placering). Filter. Vattenflödet stoppar vid förbrukat
batteri. 6 l/min.
Easy B
143

82

TPEL-EASY2
Ø28
Ø55

Beröringsfri armatur
GTIN 7393069016864 RSK: 8553536
Easy beröringsfri blandare EASY B för kallt eller förblandat vatten. Drivs med 9V
batteri (extern placering). Filter. Vattenflödet stoppar vid förbrukat batteri. 6 l/min.

Y.STERN ENGINEERING LTD.

Våra beröringsfria armaturer sparar ca 50 % av vattenförbrukningen
jämfört med traditionella tvättställsblandare.
• Rörelse framför blandaren startar vattenflödet.
• Vattenflödet stoppar när sensorn inte längre känner av någon rörelse.
• Blandarna har en perlator som ger ett vattenflöde på 6l /min vid normalt tryck.
• Blandarna är utrustade med en säkerhetsspärr som stoppar vattenflödet efter 90 sek.
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Tvättrännor –
standard- och flexibla längder

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.
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Flexibla tvättrännor

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

Pressat avlopp för maximal hygien och enkel rengöring.

Tillräckligt med utrymme för hink i
botten av tvättrännorna P3 och P5.

Inre svetsning av hög kvalitet.
Inre hörn med mer än 90 o vinkel.
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P3-FLEX

P7-FLEX

Flexibel tvättränna med väggpanel
GTIN 8719585005349 RSK 7550848

Flexibel tvättränna med väggpanel
GTIN 8719585005363 RSK 7550868

Beskrivning

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.

Tvättränna i rostfritt stål 18/10 med integrerade väggfästen. Tillgänglig i flexibla
längder och fasta längder.

P3-600 RSK 7550839
P3-1500 RSK 7550842
P3-2100 RSK 7550844
P3-2800 RSK 7550846

P7-600 RSK 7550859
P7-1500 RSK 7550861
P7-2100 RSK 7550863
P7-2800 RSK 7550865

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

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

P9-FLEX

P5-FLEX
Flexibel tvättränna
GTIN 8719585005356 RSK 7550857

Flexibel tvättränna
GTIN 8719585005370 RSK 7550878

Beskrivning

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.

Tvättränna i rostfritt stål 18/10 med integrerade väggfästen. Tillgänglig i flexibla
längder och fasta längder.

P5-600
P5-1500
P5-2100
P5-2800

P9-600 RSK 7550869
P9-1500 RSK 7550871
P9-2100 RSK 7550873
P9-2800 RSK 7550876

RSK 7550849
RSK 7550851
RSK 7550853
RSK 7550855

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

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

P-FLEX-B

P-FLEX-CP

Fäste
GTIN 8719585007657

Hörnskydd
GTIN 8719585009378

Beskrivning

Beskrivning

Extra fäste till de flexibla tvättrännorna, för enklare montering.

Hörnskydd till de flexibla tvättrännorna

Nyhet!

39

Tvättrännor
Små barn använder sin omgivning på ett helt annat sätt än vuxna, därför är det viktigt att produkter för förskolor och skolor tål tuff
behandling, och att bakterier får svåra levnadsvillkor.

Gipsavskiljare för exempelvis sjukhus- eller skolmiljö, som
samlar in och filtrerar avloppsvatten som innehåller gips och
lera.

Våra tvättrännor 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 förskolor, 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, med bumpers			
P121-H, med bumpers och kranhål
P121SV, utan bumpers		
P121SV-H, utan bumpers, med kranhål

GTIN 7393069021325 RSK 7638202
GTIN 7393069021349
GTIN 7393069021684
GTIN 7393069021707
600

Beskrivning
I rostfritt stål 18/10, med konsoler och 1 ½” avloppsventil med kupad sil.
Förberett för väggpanel (ingår ej). Armatur ingår ej.

P12VP
Väggpanel till P121.

GTIN 7393069021752

P181
Helpressad tvättränna
P181, med bumpers			
P181-H, med bumpers och kranhål
P181SV, utan bumpers		
P181SV-H, utan bumpers, med kranhål

GTIN 7393069021332 RSK 7638203
GTIN 7393069021431
GTIN 7393069021691
GTIN 7393069021714

Beskrivning
I rostfritt stål 18/10, med konsoler och 1 ½” avloppsventil med kupad sil.
Levereras med bumpers. Förberett för väggpanel (ingår ej). Armatur ingår ej.

P18VP
Väggpanel till P181.

GTIN 7393069021769

SAND-02

GIPS-01

P12–18STBR

Sandfångare
GTIN 7055570017456

Gipsavskiljare
GTIN 8719585001631

Stödben
GTIN 7393069021776

Beskrivning

Beskrivning

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.

Avskiljare avsedd för insamling
och filtrering av avloppsvatten
som innehåller gips och lera. Lätt
att montera under en diskbänk
eller tvättränna. 1½” anslutning.
9 liter.

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.
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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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För krävande miljöer
Vi erbjuder produkter för alla sanitetsutrymmen, varje plats har sin särprägel och specifika krav.
I offentliga miljöer – som pubar, resecentrum och idrottsarenor – utsätts toaletterna ofta för stor
belastning. För att inte tala om i fängelser och häkten. Sanitetslösningarna behöver därför tåla slitage
utan försämring i varken kvalitet, fräschör eller funktion. De måste vara designade och byggda för att hålla.
Vi erbjuder därför hela vårt sortiment i slitstarkt, rostfritt stål. Lösningarna är vandalsäkra och hållbara,
med bultmonterade tvättställ med frontkåpa. För oss är design lika viktig som slitstyrka och funktionalitet.
Sanitetsutrymmen ska både ha en elegans och tilltalande estetik och samtidigt tåla den påfrestning som
produkterna utsätts för.
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Vårt sortiment erbjuder tillgängliga lösningar
för alla, såsom kompakta allt-i-ett-enheter,
spolfria och traditionella urinaler, väggmonterade
eller golvmonterade toaletter samt handfat,
dricksfontäner och tvättrännor.
Allt i snygg, skandinavisk design i rostfritt stål för
idag, imorgon och år framöver.

Intra är ofta helhetsleverantör vid ny- och
ombyggnationer av miljöer med puls och hög
besökstäthet. Miljöer som kräver sanitetslösningar
som tål det hårda slitaget som utrymmena utsätts
för.
Vi fokuserar aktivt på att förse sanitetsrum med
hållbara produkter för bästa användarupplevelse.
Kvalitetslösningar med bult- och väggmonterade
toaletter och urinaler samt handfat och tvättrännor.
Sanitetsprodukter i rostfritt stål gör det dessutom
enkelt att upprätthålla renhet och hygien, som
tillsammans med den eleganta skandinaviska
designen ger ett fint helhetsintryck.
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Urinaler och WC

Urinalerna med vattensköljning
förbrukar så lite vatten som
det överhuvudtaget är möjligt
och levereras med eller utan
spolningsfunktion.

EDU-1
kommer Q3, 2021

Sanitetsutrymmet får ett unikt utseende med rostfritt stål
Intras urinaler har en heltäckande kåpa som döljer avloppet, och levereras med eller utan spolning. Spolfria urinaler
är hygieniska och kostnadsbesparande, och reducerar vattenförbrukningen betydligt. En elegant skiljevägg för
urinaler, förstärker den tuffa, minimalistiska prägeln.
Intras vägghängda toaletter är stilrena, och passar till de flesta inbyggnadscisterner. Våra produkter är vandalsäkra,
och rostfritt stål är hygieniskt och lätt att hålla rent.
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Endura EDU-1
Urinal i rfr. stål 18/10
GTIN 7393069022759 RSK: 7990990
Beskrivning
För väggmontering. Med vandalsäkert täckskydd
för dolt fäste, avlopp och vattentillförsel.
Leveras med fästen, ½” anslutning, 1 ¼” ventil
med galler och vattenlås.
Kommer Q3, 2021

URB-EH
Urinal i rfr. stål 18/10
GTIN 7393069023893
Beskrivning
Urinal för väggmontering. Levereras med spoldosa med ½”
gänga. Horisontellt ½” inlopp från baksidan (DN-15).
Leveraras med integrerat avlopp och 1½” ventil (Ø 40mm).
Med avtagbar inspektionspanel med säkerhetsskruvar i
botten.

SKN00001
Skiljevägg för urinal i rfr. stål 18/10
GTIN 7393069023640
Beskrivning
Skiljevägg för urinaler i rostfritt stål. Satin finish.
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Spolfria urinaler
Rent, minsta möjliga lukt och
minimal vattenförbrukning
– med hänsyn både till
miljön och kostnader. Det är
målsättningen. Intra erbjuder
därför två olika urinalsystem,
med eller utan vatten.

Endura spolfri urinal EDU-1WF
Urinal i rostfritt stål 18/10
GTIN 7393069022803 RSK: 7990992
Beskrivning
För väggmontering. Med vandalsäkert täckskydd för dolt
fäste och avlopp. Levereras komplett med fästen, IQ 4 D
spolfri ventilenhet. 32 och 40 mm avloppsdimension.
Kommer Q3, 2021

URB-FF
Urinal i rostfritt stål 18/10
GTIN 7393069023909
Beskrivning
Spolfri urinal för väggmontering. Levereras med
avloppsventil och membran för spolfri funktion. Med
avtagbar inspektionspanel med säkerhetsskruvar i botten.

Hur fungerar Intras spolfria urinal?
Intras spolfria urinal har en rad viktiga fördelar. Den är kostnadsbesparande, ger en betydligt lägre vattenförbrukning och
låga installationskostnader.
Dessutom får du ett mycket enkelt underhåll och en snygg design.
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Fördelar med Intras spolfria urinaler:
• Kostnadsbesparande
• Avsevärt minskad vattenförbrukning
• Låga installationskostnader
• Vandalsäker
• Lätt att rengöra
• Elegant design!
Man kan minska vattenförbrukningen med
upp till 43.500* l genom att installera Intras
spolfria urinal.!
*En traditionell urinal förbrukar 1,5–2 liter vatten per spolning.
En besöksfrekvens på 70 ggr/dag innebär en vattenförbrukning
på c. 45.000 l /år och urinal. Vi rekommenderar att man har
daglig tillsyn av Intras urinaler, och att man vid städning spolar
dem med 4 liter vatten.
Detta innebär en förbrukning på c. 1.500 l /år.
Årlig vattenförbrukning traditionell urinal:		

ca 45.000 l

Årlig vattenförbrukning Intras spolfria urinal:		

ca 1.500 l

Vid installation av Intras spolfria urinal
sparar du:		

ca 43.500 l

För fler detaljer, se www.intra-teka.com

Genialt! EDU-SERV. Fungerar som
backventil – förhindrar lukt.
Hur säkerställer man optimal funktion?
•

Daglig rengöring och genomsköljning med vatten
förhindrar att slagg och restprodukter blockerar rören.

•

Befintliga rörsystem måste rengöras innan montering.

•

Vattenförande produkter, exempelvis tvättställ, kan med
fördel monteras i samband med den spolfria urinalen, så
att vattnet från dem sköljer bort slagg/restprodukter.

•

Undvik att grenrör från urinaler vinklas, så att avlagringar
från avloppet ej kan uppstå. Fel vinkel kan tillföra dålig
lukt.

•

Se till att rörsystemet har korrekt luftning.

•

Avloppet måste vara ett slutet system, med gott fall, så att
det ej kan samlas urin.
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WC

WCV4E
Toalett i rostfritt stål
GTIN 7055570015452 RSK: 7696155
Beskrivning
Väggmontering. Standard med P-lås och väggfäste i rostfritt
stål och ljudisolerande skum, utan sits. Levereras med sits
på förfrågan,

WCV4E-HC
Toalett i rostfritt stål, HC-modell. Djup 700 mm. Standard
P-lås.

GTIN 7055570015469

WCV4E-M12
GTIN 8719585004984
Vandalsäker vägghängd toalett för bultmontering genom
vägg med (M12). Lämplig för mekanisk spolning med tryckknapp. Utan hål för toalettsits.
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WC
WCV4
Toalett i rostfritt stål
GTIN 7055570015445 RSK: 7969154
Beskrivning
Väggmontering. Standard med P-lås och väggfäste i rostfritt
stål och ljudisolerande skum, utan sits. Levereras med sits
på förfrågan.

WCG4E
Toalett i rostfritt stål
GTIN 7055570015414 RSK: 7969157
Beskrivning
Golvstående toalett. Standard med P-lås, väggfäste i rostfritt
stål och ljudisolerande skum. Utan sits. Sits på förfrågan.

WCG4E-HC
Golvstående toalett i rosfritt stål
GTIN 7055570015421 RSK: 7969156
Beskrivning
Golvstående toalett, HC-modell. Standard med P-lås eller
valfri S-lås, väggfäste och ljudisolerande skum. Sits på
förfrågan. Höjd 500 mm, djup 700 mm.

WCG4E-M12
Golvstående toalett i rosfritt stål. För bultmontering
GTIN 8719585004304
Beskrivning
Vandalsäker golvstående toalett för bultmontering genom
vägg med (M12). Servicerum intill krävs. Utan hål för toalettsits.

WCK4
Golvstående toalett i rosfritt stål
GTIN 7055570015438 RSK: 7969158
Beskrivning
Standard med 6-liters cistern och svart sits TBTOSEAT 6.
Inspektionslucka, väggfäste i rostfritt stål och ljudisolerande
skum.

WCK4-HC
Toalett i rostfritt stål. HC-modell. Golvstående toalett med höjd
500 mm och djup 700 mm. Standard med P-lås eller valfri S-lås.
6 liters cistern. Sits på förfrågan.
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Fängelseenheter

COMBI-FRC

165

G1/2"
-M

Kombinationssenhet i rostfritt stål
GTIN 7393069024142

140

50

85
G 3/4"-H

G 1/2"-M
15
35

Beskrivning
300

G1"-M

175

±5

990

950

±5

360
850

INT.Ø56

135

115

224

400

300

622

±5

EXT.
DN-90
101.6

40

420

40

500

380

170

Kombinationstoalett / tvättställ med
golvstående WC. Frontinstallation.
WC i centrum (framifrån sett).
Med tryckknappspolventil för
toalett och tvättställ, samt kran och
toalettpappershållare. Fylld med
polyuretanskum för ljuddämpning och
för att förhindra bucklor.
Elektroniska piezokontroller på
begäran.

85

165

500

100

73

449

430

COMBI-FRL
70

450

140

G1/2-M

1000

15

107

G1/2"-M

35

170

300

219 5

400

850

56

135 5

625 5

990

310
INLET

Beskrivning

300

G 1"M

40

DN-90
101.6

40
422 5

142.5

370 2

142.5

686
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165

60

°

135

Kombinationstoalett / tvättställ med
golvstående WC. Frontinstallation.
WC till vänster (framifrån sett).
Med tryckknappspolventil för
toalett och tvättställ, samt kran och
toalettpappershållare. Fylld med
polyuretanskum för ljuddämpning och
för att förhindra bucklor.
Elektroniska piezokontroller på
begäran.

COMBI-FRR
Kombinationssenhet i rostfritt stål
GTIN 7393069024166
Beskrivning

9

35

686

Kombinationssenhet i rostfritt stål
GTIN 7393069024159

WC till höger (framifrån sett).
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COMBI-M10C
Kombinationssenhet i rostfritt
stål, bultmontering
GTIN 8719585000153
Beskrivning
Kombinationstoalett / tvättställ med
golvstående WC. Bultmontering genom
vägg (6 x M10 gänga). WC i centrum
(framifrån sett).
Med tryckknappspolventil för
toalett och tvättställ, samt kran och
toalettpappershållare. Fylld med
polyuretanskum för ljuddämpning och
för att förhindra bucklor.
Elektroniska piezokontroller på
begäran.

COMBI-M10L
Kombinationssenhet i rostfritt
stål, bultmontering
GTIN 8719585000139
Beskrivning
Kombinationstoalett / tvättställ
med golvstående WC. Bultmontering
genom vägg (6 x M10 gänga). WC
till vänster (framifrån sett). Med
tryckknappspolventil för toalett
och tvättställ, samt kran och
toalettpappershållare. Fylld med
polyuretanskum för ljuddämpning och
för att förhindra bucklor. Elektroniska
piezokontroller på begäran.

COMBI-M10R
Kombinationssenhet i rostfritt
stål, bultmontering
GTIN 8719585000146
Beskrivning
WC till höger (framifrån sett).

53

Tillbehör för sanitetsrummet

Icon är en serie designad av Odd Thorsen, med ett enkelt och stramt
formspråk. Slipade ytor förstärker det rena intrycket.

Exklusivt och stilrent – Millinox har ett elegant formspråk,
i satin finish.

Easy är en serie av produkter för infällning eller montering på vägg.
God kvalitet, till ett rimligt pris.

Design i fokus
Millinox och Icon är skapade av designer Odd Thorsen, en av Norges främsta produktdesigner, som låter
funktion och estetik spela lika stor roll i alla projekt.
Alla tillbehörsprodukter är tillverkade i rostfritt stål, ett hållbart och hygieniskt material, som är
underhållsfritt och lätt att hålla rent.
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Millinox – elegans
eleganseoch
og bra
god design
design
Millinox MXPMMINI

300

300

Pappersbehållare
GTIN 7393069020397 RSK: 8761252
Beskrivning 		
Rostfritt stål med satin finish.
Anpassad till alla standard pappersstorlekar.
Material: AISI304.

132

145

Millinox MXPM
Pappersbehållare
GTIN 7393069020359 RSK: 8761119
Beskrivning 		
Rostfritt stål med satin finish.
Anpassad till alla standard pappersstorlekar.
Material: AISI304.

Millinox MXHD-ECO
267

Elektrisk handtork
GTIN 7393069020311 RSK: 8757568

298

Beskrivning 		

117

Levereras komplett med motor 1150W, 220-240V, 50/60HZ,
med en torktid på 10-12 sekunder.

Millinox MXS1M
Tvålbehållare
GTIN 7393069020458 RSK: 8761257
Beskrivning 		
Rostfritt stål med satin finish.
Levereras med 1-liters plastbehållare för refill av tvål.
Material AISI 304.

Millinox MXSE
Elektrisk tvålpump
GTIN 7393069020496 RSK: 8761127
Beskrivning 		
Millinox elektronisk, beröringsfri tvålpump i rostfritt stål.
Levereras med 0,9 liters tvålbehållare för refill.
Drivs med 4 st 1,5 V AA batterier. Även lämplig för alkogel.
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Millinox

Millinox MXSKILTD

Beskrivning

Dörrskylt för damer
GTIN 7393069020526 RSK: 8761208

Rostfritt stål med satin finish.
Utvändigt mått: 118x112 mm.
Material AISI 304.

Millinox MXSKILTH
Dörrskylt för herrar
GTIN 7393069020540 RSK: 8761209

Millinox MXSKILTHC
150

Dörrskylt för HC
GTIN 7393069020557 RSK: 8761210

Millinox MXT1
Toalettarksbehållare
GTIN 7393069020595 RSK: 8761141
Beskrivning 		
119

Rostfritt stål med satin finish.
Material AISI 304.

Millinox MXT2-100
Toalettrullhållare
GTIN 7393069020632 RSK: 8761122
Beskrivning 		

153

Rostfritt stål med satin finish.
För två rullar max Ø100 mm.
Material: AISI304.

Millinox MXT2-140
Toalettrullhållare
GTIN 7393069020663 RSK: 8761126
Beskrivning 		
Rostfritt stål med satin finish.
För två rullar max Ø140 mm.
Material: AISI304.
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Millinox MXT4

136

Toalettrullhållare
GTIN 7393069020694 RSK: 8761142
Beskrivning 		
Rostfritt stål med satin finish.
För storrulle, max: Ø270 mm.
Material AISI 304.

155

Millinox MXA1

450

Hygienbehållare
GTIN 7393069020205 RSK: 8018051
Beskrivning 		
Rostfritt stål med satin finish. Hygienbehållare med lock.
Volym 6.5 liter.
Material AISI 304.

Millinox MXA3
Avfallsbehållare
GTIN 7393069020243 RSK: 8018059
Beskrivning 		
Rostfritt stål med satin finish.
Volym 30 liter.
Material AISI 304.

416

285

Millinox MXA5
Avfallsbehållare
GTIN 7393069020274 RSK: 8761260

600

Beskrivning 		
Rostfritt stål med satin finish.
Volym 60 liter.
Material AISI 304.
243

155

155

76

120

Toalettborsthållare
GTIN 7393069020724 RSK: 8761123

155

Beskrivning 		
120

76

Rostfritt stål med satin finish. Behållarens lock kan lyftas av
för enkel rengöring. Levereras komplett med borste i rostfritt stål.
Borsthuvudet är utbytbart. Material AISI 304.

120

155

120

155

155

120

120

148

148

148

Millinox MXTB

76
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Icon – rena linjer

Icon ICPMM
Pappersbehållare
RSK: 8761198
Beskrivning 		
Rosfritt slipat stål. Passar för alla pappersstorlekar.
Material AISI 304.
96

Icon ICHD Eco

290,5

Elektrisk handtork
RSK: 8761212
Beskrivning 		
ICON Eco elektrisk handtork i rostfritt stål. Levereras komplett med motor
1150W, 220-240V, 50/60HZ, med en torktid på 10-12 sekunder.

308

Icon ICS1M
Tvålbehållare
RSK: 8761202
Beskrivning 		

53,5

277

135,4

110

21

Rostfritt slipat stål. Tvålbehållaren levereras med 1-liters plastflaska för refill
av tvål.
Material AISI 304.

Icon ICSE
Beröringsfri tvålpump
RSK: 8761211
Beskrivning 		

72

Elektronisk, beröringsfri tvålpump i rostfritt stål. Levereras med 0,9 liters
tvålbehållare för refill. Drivs med 4 st 1,5 V AA batterier. Även lämplig för
alkogel.

Icon ICT2
Toalettrullhållare
RSK: 8761200
Beskrivning 		
Rostfritt slipat stål. För två rullar med max Ø105 mm.
Material AISI 304.
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Icon ICT4
Toalettrullhållare
RSK: 8761201
Beskrivning 		
Rostfritt slipat stål. För storrulle max Ø207 mm.
Material AISI 304.

Icon ICA3
Avfallsbehållare
RSK: 8761205
Beskrivning 		
Rostfritt slipat stål. Volym 27 liter. Avfallsbehållaren är utrustad med lås.
Material AISI 304 .

Icon ICA3H
Hygienbehållare
RSK: 8761207
Beskrivning 		
Rostfritt slipat stål med lock, och invändig plastbehållare.
Volym 12 liter. Material AISI 304.
Hygienbehållaren är utrustad med lås.

Icon ICA5
Avfallsbehållare
RSK: 8761206
Beskrivning 		
Rosfritt slipat stål. Volym 48 liter. Avfallsbehållaren är utrustad med lås.
Material AISI 304.

Icon ICTB
Toalettborsthållare
RSK: 8761203
Beskrivning 		
Rostfritt slipat stål. Levereras komplett med borste och skaft i rostfritt stål.
Borsthuvudet är utbytbart. Behållaren kan tas ur för rengöring.
Material AISI 304.
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Rena linjer, slitstarkt och enkelt att underhålla. Det är viktigt att tänka på när hygienutrymmena
ska användas av många människor, såsom idrottshallar, spa-anläggningar och badhus. Vi levererar
helhetslösningar, skräddarsydda efter dina behov. Och vi garanterar att du får produkter som varar länge.

60

Vi tjatar lite om det där med bakterier, men det är för att vi vet att
rostfritt stål är extremt hygieniskt. Tänk bara på hur många som ska
ha några droppar av samma flytande tvål varje dag – antingen på en
skola, en idrottshall eller en förskola. Papperskorg, pappershållare
och tvålbehållare från Intra är små hjälpmedel som bevarar den rena
helheten i inredningen, och som hjälper dig att hålla bakterienivån på
ett absolut minimum.
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Easy – enkelt och funktionellt

9452

PROFILE COLLECTION RECESSED PAPER TOWEL DISPENSER

362

Easy ASI9452

125
24

Infälld pappersbehållare
GTIN 4005683046631 RSK: 8761235

711

Beskrivning 		

660

Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Material AISI 304

165

0210

Easy ASI0210

SURFACE MOUNTED PAPER TOWEL DISPENSER

19

Pappersbehållare
GTIN 4005683042886 RSK: 8761232

103

281

40

243

Beskrivning 		
371

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
För pappersstorlek max 90x270 mm.
Material AISI 304.

324

279

9326

PROFILE COLLECTION RECESSED HORIZONTAL LIQUID SOAP DISPENSER
60

24

Easy ASI9326
Infälld tvålbehållare
GTIN 4005683048932 RSK: 8761240

260
215

Beskrivning 		
152

114

Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Tvålbehållaren sitter fast i dörren, för enkel påfyllning och rengöring.
Passar till tvål och lotion.
Volym 1,5 liter.
Material AISI 304.
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Accessory Specialties

AMERICAN

DISPENSER

Desert Ray Products

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

,INC.

Easy EA131
Tvålbehållare
GTIN 8719585002652

Nyhet!

Beskrivning		
Tvålbehållare i rostfritt stål med lock och nyckel. Borstad finish.
Kapacitet: 1 liter tvål, påfyllningsbar.
Behållaren är lämplig för flytande tvål samt alcogel med max 75% alkohol.

Easy ASI0360
Elektronisk tvålbehållare
GTIN 5708563018719 RSK: 8507774
Beskrivning 		
Easy elektronisk tvålbehållare i rostfritt slipat stål med en liters behållare för
påfyllning av flytande tvål.
Avståndssensor samt vandalsäker synlig nivåindikering.

62

0345

SURFACE MOUNTED HORIZONTAL SOAP DISPENSER

Easy ASI0345
Horisontell tvålbehållare
GTIN 4005683049311 RSK: 8761239

208

Beskrivning 		

112
32

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
Enkel påfyllning och rengöring. Fönster för vätskenivå. Passar till tvål och
lotion. Volym 1,2 liter. Material AISI304.

18
76
100

5.47
( 139 )

Easy ASI20364

3.98
( 101 )

Automatisk tvålbehållare
GTIN 5708563021078 RSK: 8507773

5.00
( 127 )

Beskrivning 		
10.75
( 273 )

Easy automatisk tvålbehållare. Handsfree, batteridriven dispenser för tvål.
Hölje med slät yta i pressat rostfritt stål 304. Genomskinlig löstagbar behållare
inuti. LEDs (lysdioder) indikerar inställning och funktion.

Easy ASI20365

[139]
[89]

Automatisk skumtvålsbehållare
GTIN 5708563021061 RSK: 8507772

[18]

[101]

[146]

Beskrivning 		

[273]

Easy automatisk skumtvålsbehållare i rostfritt slipat stål. En droppe skum
rinner ur munstycket varje gång den batteridrivna sensorn aktiveras. Kapacitet:
1000 ml flytande skumtvål.
152

76

165

Easy ASI0030

146

302

178

Dubbel toalettrullhållare
GTIN 4005683042848 RSK: 8761233
Beskrivning 		

305
64
38

76

0042

270

114

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
För två toalettrullar max Ø135 mm.
Material AISI304Material: AISI 304.

Easy ASI0042
Stor toalettrullhållare
GTIN 4005683042879 RSK: 8761234

64

270

86

Beskrivning 		
79
13
86

0031

RECESSED MOUNTED TWIN HIDE-A-ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

200
152
90

Easy ASI0031

165
76

29

Infälld dubbel toalettrullhållare
GTIN 4005683042855 RSK: 8761238

64
146
356
175

305

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
För toalettrullar max Ø254 mm.
Material AISI304.

Beskrivning 		

302

Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Material AISI 304
25
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Easy
Easy ASI7316
Toalettrullehållare
GTIN 5708563021115 RSK: 8743955

[115]

Beskrivning 		

[Ø49]
[52]

Easy toalettrullehållare. Rymmer en rulle toalettpapper. Alla exponerade ytor
har en slipad finish.

[28]

[27]

Easy ASI7387
[200]
[27]

[284]

[59]

Beskrivning 		

[Ø51]

[248]

Toalettborsthållare
GTIN 5708563021122 RSK: 8714209

[194]
[88]
9467

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

Easy ASI9467

132

330

24

Infälld kombinerad pappers- och avfallsbehållare
GTIN 4005683046693 RSK: 8761237

495
1346

279

Easy toalettborsthållare. Rörhandtaget, runt stänkskydd och cylindern av
denna väggmonterade enhet är tillverkade i rostfritt slipat stål. Inkluderar en
droppkopp i botten för enkel rengöring. Borsten är tillverkad av PVC med ett
polypropylenfilter skaft.

Beskrivning 		

1397

Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Volym 18, 9 liter.
Material AISI 304.

9469
PROFILE COLLECTION RECESSED PAPER TOWEL DISPENSER AND WASTE RECEPTACLE

438
387

25

24

6

102

Easy ASI9469

400

25

Infälld kombinerad pappers- och avfallsbehållare
GTIN 4005683046792 RSK: 8761236

254

hull i vegg
minimum
dybde
100 mm

102
1384

660

for rullestol 1518

38
1422

anbefalt 1663 - 1841

483

ferdig gulv

Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Volym 59 liter.
Material AISI 304.

9474

RECESSED WASTE RECEPTACLE

51

Beskrivning 		

Easy ASI9474

438
337

51

183

Infälld avfallsbehållare
GTIN 4005683047201 RSK: 8761243

24

152

Beskrivning 		
1016

SURFACE MOUNTED LARGE CAPACITY WASTE RECEPTACLE

54

Rostfritt stål med satin finish, för infällning i vägg.
Volym 45, 4 liter.
Material AISI 304.

0825

Easy ASI0825

298

283

38

450

556

400

64

Avfallsbehållare stor
GTIN 4005683043029 RSK: 8761242
Beskrivning 		
Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
Volym 66.3 liter.
Material AISI 304.

Easy ASI0827
Avfallsbehållare
GTIN 5708563021047 RSK: 8663681
Beskrivning 		
Easy avfallsbehållare i rostfritt slipat stål. Kapacitet 7.6 liter.
SURFACE MOUNTED MEDIUM CAPACITY WASTE RECEPTACLE

54

0828

Easy ASI0828

165

248

Avfallsbehållare medium
GTIN 4005683043036 RSK: 8761241

41

Beskrivning 		

330

432

Rostfritt stål med satin finish, för väggmontering.
Volym 25, 4 liter.
Material AISI 304.

356

Easy ASI0852
Avfallsbehållare med lock
GTIN 5708563021054 RSK: 8663682
Beskrivning 		
Easy avfallsbehållare med lock för sanitetsavfall, i rostfritt slipat stål.

Easy ASI20200
Handtorkare
GTIN 5708563021139 RSK: 8754023
Beskrivning 		
Easy handtorkare med satin lock i ABS-plast, silverutförande. Ergonomiskt utförande vilket ger enkel hantering och funktion. Luften blåses ner och bort från
ventilerna på sidan. Det effektiva filtret avlägsnar 99% av luftburna bakterier.
Decibel Nivå: 65-69,8 dB-A @ 2M

Easy ASI9018
Skötbord
GTIN 5708563021085 RSK: 8663683
Beskrivning 		
Easy skötbord i svetsad konstruktion i rostfritt stål. Synliga ytor slipad finish.
Ytan för blöjbyten är av slagtålig plast och formad för att hålla om ett barns
kropp. Justerbar säkerhetsrem i två delar och en kapacitet på 136 kg garanterar barnsäkerheten.

Easy ASI9020

[318]
[216]

Plastsäte för barn
GTIN 5708563021092 RSK: 8663685

[552]

[308]

[552]

[521]

Beskrivning 		

[19]
[146]
[64]

Easy plastsäte som monteras på insidan av toalettutrymmet, antingen på dörr
eller vägg, så att en person kan ta ett litet barn med sig i utrymmet. Enheten
stödjer en statisk belastning på 22 kg.
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Sätt oss gärna på hårda prov
Vi trivs i miljöer där vi sätts på prov, där vår slitstyrka och kvalitet får lysa. En sådan miljö är inom
industrin. Här levererar vi tvättrännor och utslagsbackar – specialtillverkade för att klara de
tunga belastningarna från den dagliga användningen. Då vi använder oss av rostfritt stål är våra
lösningar lätta att hålla rena och ger ett modernt och stilrent intryck – utöver att de är av högsta
kvalitet.
För att skapa tillgängliga lösningar för alla erbjuder vi förutom tvättrännor och utslagsbackar,
även duschpaneler och tillbehör för sanitetsrum. Även här går funktionalitet hand i hand med
design och hållbarhet. Duschpanelerna levereras med en slipad finish, vilket gör dem hygieniska
och lätta att hålla rena och de levereras med vattenbesparande munstycke som standard. Därtill
finns möjlighet att välja mellan självstängande ventil och antingen för kallt/förblandat vatten
eller med termostatblandare.
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Intras tvättlådor har varit en storsäljare
sedan 1965 – och då som nu levereras de med
högklassigt rostfritt stål.

Tillbehör för sanitetsutrymmet finns inom
produktfamiljen Icon. Produkterna är
tillverkade av rostfritt stål och designade av
ledande industridesigners, vilket skapar en
exklusiv helhetsupplevelse.
Icon har ett enkelt, stramt formspråk som med
slipad finish ger ett rent intryck.
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Duschpaneler



 








 


  


 








  



602401
Duschpanel
GTIN 7393069018899 RSK: 8126257
Beskrivning 		
Elektronisk och termostatisk duschpanel i lackat utförande, med handdusch och
touchfunktion. Vandalsäker. Levereras med IP67 vattensäker batteribox.

Dusch med stil
Duschpaneler i stilren design. Slipad finish gör panelerna hygieniska och lätta att hålla rent. Levereras med självstängande
eller manuell ventil och vattenbesparande munstycke.
Våra nya ELD duschpaneler har flera nya funktioner när det gäller hållbarhet, säkerhet och installation.
Läs mer på www.intra-teka.com
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ELD 01P
Duschpanel
GTIN 8719585004939

40

Beskrivning 		

910
1050

Duschpanel i borstat rostfritt stål AISI304, med integrerad Piezo-elektronik
och elektromagnetisk ventil. Passar perfekt i offentliga duschrum, som till
exempel i skolor, idrottshallar och fängelse. Vattenintag: G ½” - utvändig gänga.
Vattenförbrukning: 9 l/m. Rekommenderat vattentryck: 1 – 6 Bar Spänning: 24 V DC.
Ström: 7W

ELD 01P B
Duschpanel
GTIN 8719585004946

70
140

Beskrivning 		
Batteridrift. Vattenintag: G ½” - utvändig gänga Vattenförbrukning: 9 l/m
Rekommenderat vattentryck: 1 – 6 Bar Spänning: 6 V Ström: 3 W Batteri: 4 stk. AA
alkaliska batterier, 1,5V Batteriets livslängd: Ca. 2 år (100 användningar per dag)

93

220

ELD 02PT
Duschpanel
GTIN 8719585004953

40

Beskrivning 		

910
1050
110

Duschpanel i borstat rostfritt stål AISI304, med integrerad Piezo-elektronik och
elektromagnetisk ventil. Passar perfekt i offentliga duschrum, som till exempel i
skolor, idrottshallar och fängelse. Duschpanelen är avsedd för kallt och varmt vatten,
där temperaturen justeras med en termostatblandare. Skållsäkring är inkluderad.
Vattenintag: G ½” - utvändig gänga Vattenförbrukning: 9 l/m Rekommenderat
vattentryck: 1 – 6 Bar Spänning: 24 V DC Ström: 7W

ELD 02PT B

70
140

Duschpanel
GTIN 8719585004960
Beskrivning 		

220

93

Batteridrift. Vattenintag: G ½” - utvändig gänga Vattenförbrukning: 9 l/m
Rekommenderat vattentryck: 1 – 6 Bar Spänning: 6 V Ström: 3 W Batteri: 4 stk. AA
alkaliska batterier, 1,5V Batteriets livslängd: Ca. 2 år (100 användningar per dag)

ELDP01Y | ELDP01Z

ELDR04

Extern strömtillförsel

Fjärrkontroll

Beskrivning

Beskrivning

ELDP01Y, Extern strömtillförsel 230 / 24DC till max 5
duschpaneler. Strömtillförseln är avsedd för automatisk
styrning. Spänning: 24 V DC Effekt: 230 V AC / 50Hz
ELDP01Z, Extern strömtillförsel 230 / 24DC till max 9
duschpaneler. Strömtillförseln är avsedd för automatisk
styrning. Spänning: 24 V DC Effekt: 230 V AC / 50Hz

Fjärrkontroll för justering av piezostyrda duschpaneler.

ELDT04
Ventil
Beskrivning
Termostatisk ventil ¾” (28 l / min).
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Lådor

SK5020NEDF låda för nedfällning
Beskrivning 		
Låda i rostfritt stål 18/10 för nedfällning i bänkskiva.
Levereras med fästklips, 1 ½” ventil med propp och kedja,
och bräddavlopp.
Utv.mått 560x460, djup 200 mm. Avloppsdimension 52 mm.
Hörnradie R80.

Lådor för isvetsning
Beskrivning 		
Låda i rostfritt stål 18/10 för insvetsning.
In och utvändigt polerade. Utan ventiler. Hål för bräddavlopp på
beställning. Se tabell på nästa sida.

Lådor
Intra kan leverera en mängd olika lådor för insvetsning, väggmontage eller nedfällning.
Ta kontakt med Intra för mer information: www.intra-teka.com
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Lådor för insvetsning

Art nr

Utv. mått
mm

Djup mm

Material

Tjocklek
mm

Avloppsdimension

Ventil

Avloppsplacering

Hörnradie

L16-02

415x160

120

AISI304

0,7 mm

Ø95 mm

Korgventil

C

R80

L18M160D-02

380X180

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Propp

C

R60

L18M160D-021

380X180

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Propp

C

R60

L18M160D-97-02

380X180

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Korgventil

C

R60

L18M160D-97-021

380X180

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Korgventil

C

R60

L34M160D-02

436x339

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Propp

CL

R85

L34M160D-021

436x339

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Propp

CL

R85

L34M160D-97-02

436X339

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Korgventil

CL

R85

L34M160D-97-021

436X339

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Korgventil

CL

R85

L345-021

415x345

160

AISI304

0,7 mm

Ø97 mm

Korgventil

C

R80

BA3013-R31

300X260

135

AISI304

0,9 mm

Ø52 mm

Propp

CK

R50

BA400-R41

400x340

145

AISI304

0,9 mm

Ø52 mm

Propp

CK

R80

BA400-R42

400x340

145

AISI304

0,9 mm

Ø95 mm

Korgventil

CK

R80

BA480-R41

480x340

145

AISI304

0,9 mm

Ø52 mm

Propp

CK

R80

BA480-R42

480x340

145

AISI304

0,9 mm

Ø95 mm

Korgventil

CK

R80

BC313-R316

Ø313

150

AISI304

0,8 mm

Ø52 mm

Propp

C

BC313-R31

Ø313

150

AISI304

0,8 mm

Ø95 mm

Korgventil

C

FR155-10

155x380

120

AISI304

1,25 mm

Ø97 mm

Korgventil

CK

R25

FR340-10

340x380

160

AISI304

0,9 mm

Ø97 mm

Korgventil

CK

R25

FR520-10

520x380

180

AISI304

0,9 mm

Ø97 mm

Korgventil

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

QUADRA180

180x400

180

AISI304

1,6 mm

Ø97 mm

Korgventil

CK

R6

QUADRA340

340x400

180

AISI304

1,6 mm

Ø97 mm

Korgventil

CK

R6

QUADRA400

400x400

180

AISI304

1,6 mm

Ø97 mm

Korgventil

CK

R6

QUADRA500

500x400

180

AISI304

1,6 mm

Ø97 mm

Korgventil

CL

R6

QUADRA700

700x400

180

AISI304

1,6 mm

Ø97 mm

Korgventil

CL

R6

LINEA2740

270x400

195

AISI304

1,0 mm

Ø97 mm

Korgventil

CK

R15

LINEA7140

710x400

195

AISI304

1,0 mm

Ø97 mm

Korgventil

CK

R15

LBE50-021

500X400

200

AISI304

0,9 mm

Ø52 mm

Sil

C

R70

LBEX50-021

500x400

200

AISI304

0,9 mm

Ø97 mm

Korgventil

C

R70

LSBE50-021

500x400

200

AISI316

0,9 mm

Ø52 mm

Sil

C

R70
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Välkommen hem

Med ambitionen att tillhandahålla användarvänliga lösningar
kan vi även erbjuda produkter för att uppnå en industriellt rå och
stilren känsla i hemmet. Vi har lösningar för både badrummet och
tvättstugan såväl som städutrymmet och garaget.
Våra tvättlådor passar lika bra för ett industriellt utrymme som för
vardagsbruk hemma. De rostfria tvättlådorna har en polerad och
skinande yta som blir en fin detalj i hemmiljön. Matcha med en av
våra beröringsfria blandare för att minimera vattenanvändningen
– ett miljövänligt, hygieniskt och elegant alternativ.
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De tåliga tvättlådorna passar bra i utrymmen
där de utsätts för tung belastning. Om du vill
vara säker på att tvättstugan klarar även de
tuffaste situationerna, erbjuder vi smidiga
lösningar som skapar enkelhet och förbättrar
upplevelsen.
Våra sandfångare är avsedda för insamling
och filtrering av avloppsvatten som innehåller
sandrester och kan enkelt monteras under
tvättlådor och tvättrännor. Produkten
passar perfekt i tvättstugor hos exempelvis
barnfamiljer där sand från förskolan ofta finns
i kläderna eller på skor och stövlar efter en
vistelse i skogen.
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Tvättlådor

Bästsäljare sedan 1965
Intras tvättlådor passar lika bra till tvättstugan, stugan eller garaget, som till skolor eller sjukhus. Solid och hållbar i
rostfritt stål, med en yta som poleras flera gånger, så att den får en stark och skinande blank yta.
Intras tvättlådor har varit en storsäljare sedan 1965, och finns i tre storlekar. Vi har även en modell för industri/lantbruk.
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VK44PK
Tvättlåda för väggmontering
GTIN 7055570000496 RSK: 8032054
Beskrivning
Tvättlåda för väggmontering. Levereras med väggbeslag, bottenventil
och propp.

VK50PK
Tvättlåda för väggmontering
GTIN 7055570000625 RSK: 8032055
Beskrivning
Tvättlåda för väggmontering. Levereras med väggbeslag, bottenventil
och propp.

VK60PK
Tvättlåda för väggmontering
GTIN 7055570000755 RSK: 8032056
Beskrivning
Tvättlåda för väggmontering. Levereras med väggbeslag, bottenventil
och propp.

UVK44S1-PK
Universaltvättlåda för väggmontering
GTIN 7055570017531 RSK: 8034109
Beskrivning
258 ±5

239 ±5

341

409

485

150
440

Intra UVK44 Universaltvättlåda är en multifunktions tvättlåda för
väggmontering. Tvättlådan har en förlängd bakfläns samt förhöjt
stänkskydd mot vägg. Universaltvättlådan levereras komplett med 1 ½”
avloppsventil med plugg och kedja samt bräddavlopp och utslagsgaller.
Universaltvättlådan fungerar optimalt både som traditionell tvättlåda
men täcker också alla behov för en utslagsback.
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Tvättlådor

VK44NFPK
Tvättlåda för nedfällning
GTIN 7055570000458 RSK: 8032057
Beskrivning
Tvättlåda i rostfritt stål för nedfällning i bänkskiva. Levereras med
fästclips och 1 ¼” ventil, inkl bräddavlopp samt propp och kedja.

VK50NFPK
Tvättlåda för nedfällning
GTIN 7055570000588 RSK: 8032058
Beskrivning
Tvättlåda i rostfritt stål för nedfällning i bänkskiva. Levereras med
fästclips och 1 ¼” ventil, inkl bräddavlopp samt propp och kedja.

VK60NFPK
Tvättlåda för nedfällning
GTIN 7055570000656 RSK: 8032059
Beskrivning
Tvättlåda i rostfritt stål för nedfällning i bänkskiva. Levereras med
fästclips och 1 ¼” ventil, inkl bräddavlopp samt propp och kedja.
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Tvättbänkar

5300032
Extra dörr höger till tvättbänk
TVB1000L (lucka för trådbackarna)

5300031
Extra dörr vänster till tvättbänk
TVB1000R (lucka för trådbackarna)

TVB1200

TVB1000

Mått

Mått

Låda 400 x 400 x 220 mm
Utvändigt mått 1200 x 600 x 900 mm

Låda 400 x 400 x 220 mm
Utvändigt mått 1000 x 600 x 900 mm

Tvättbänkar för moderna klädvårdsrum
Intra har två olika modeller av tvättbänkar som tål många års dagligt bruk i fuktiga våtrum.
En rymlig halvöppen bänk med tvättho, stor avställningsyta, tre trådbackar och låsbart tvättmedelsskåp, och en halvöppen
bänk med tvättho, stor avställningsyta och utrymme för tvättmaskin. Levereras med låsbart tvättmedelsutrymme med dubbla
förvaringsfack i dörren.
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Utslagbackar

Enkla att montera
Praktiska och hygieniska utslagsbackar, med ett enkelt fästsystem, som säkrar ett stabilt och bra fäste
mot väggen. Ett stänkskydd skyddar väggen mot vattenspill.
Produkterna är i rostfritt stål, ett miljövänligt och robust material.
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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

Utslagsback i rostfritt stål 18/10
GTIN 7393069023114 RSK: 8018094
Beskrivning
Levereras med konsol, galler, stänkskydd och monterad bottenventil
1 ¼” – 1 ½”. Färdig att montera på vägg och med monteringsmall.
Variant:
GUB3OL. Med bräddavlopp.

GTIN 7393069023121 RSK: 8018149

U1STD
Utslagsback i rostfritt stål 18/10
GTIN 7393069022865 RSK: 8017952
Beskrivning
Utslagsback i rostfritt stål med stänkskydd, 1 ½” avloppsventil med
sil.		

U2EXP
Utslagsvask i rustfritt stål 18/10
GTIN 7393069022889 RSK: 8036311
Beskrivning
Utslagsback i rostfritt stål med stänkskydd, 2” avloppsventil med sil.
Extrautrustning: URIST2-1
Bottengaller till U2EXP.

U4EXP
Utslagsback i rostfritt stål 18/10
GTIN 7393069022933 RSK: 8036443
Beskrivning
UUtslagsback i rostfritt stål med stänkskydd, 2” avloppsventil med sil.
Extrautrustning: URIST4
Bottengaller till U4EXP

L1
Utslagsback i rostfritt stål 18/10
GTIN 7393069022902 RSK: 8017801
Beskrivning
Utslagsback i rostfritt stål med stänkskydd,
1 ½” avloppsventil med propp och bräddavlopp.
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Tillbehör för sanitetsrummet

TBTOA

TBHOOK-EX

Exclusive toalettrullhållare
GTIN 2076901300001 RSK: 8761159

Exclusive krok
GTIN 4005683709017 RSK: 8761143

Beskrivning

Beskrivning

Rfr. stål 18/10. Matt finish.
För 1 standard toalettrulle, max bredd 100 mm.
Utvändigt mått mm: 125x155x30.
Material AISI 304

Rfr. stål 18/10. Matt finish. Krok för
väggmontering.
Utvändigt mått mm: 45xØ20.
Material AISI 304.

Det lilla extra
Se till att toalettrullhållare, spegel och krokar går i samma stil som resten av sanitetsrummet. Elegant och minimalistisk
i borstat och matt finish från Intra.
Stilrent, utan bekostnad på hållbarheten. Alla våra produkter är vandalsäkra.
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Stödhandtag för HC
TBADP-001

TBBP-006

Duschsits
GTIN 8421152074589 RSK: 8761422

Hörn stödhandtag
GTIN 8421152074480 RSK: 8761426

Beskrivning

Beskrivning

Rfr. stål 18/10 Ø30 mm.
Material AISI 304.

Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.
Hörnstödhandtag for dusch og badrum.
762 mm från hörnet i varje riktning.
Material AISI 304.

TBBP-005
Upplyftbart stödhandtag
GTIN 8421152074435 RSK: 8761425

TBBP-010
Stödhandtag
GTIN 8421152074497 RSK: 8761430
Beskrivning

Beskrivning
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.
Upplyftbart stödhandtag for WC, bidéer och
tvättställ. Med toalettrullhållare.
Längd: 795 mm.
Material AISI 304.

TBBP-007
GTIN 8421152074558 RSK: 8761427

TBBP-008
GTIN 8421152074565 RSK: 8761428

TBBP-009
GTIN 8421152074572 RSK: 8761429
Horisontellt/vertikalt stödhandtag
Beskrivning
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.
TBBP-007 Längd: 305 mm.
TBBP-008 Längd: 457 mm
TBBP-009 Längd: 760 mm
Material AISI 304.

TBBP-012 – vänster

Stödhandtag i duschen, vinkel 135 °, mot
väggen.
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.
Mått: 306 mm x 459 mm.
Material AISI 304.

TBBP-014 – vänster
GTIN 8421152074466 RSK: 8761433

TBBP-015 – höger
GTIN 8421152074473 RSK: 8761435
Stödhandtag
Beskrivning
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm.
Stödhandtag vägg till våning.
Mått: 825 mm x 900 mm.
Material AISI 304.

TBBP-001
Stödhandtag – vänster
GTIN 8421152074442 RSK: 8761423

GTIN 8421152074534 RSK: 8761431

TBBP-013 – höger
GTIN 8421152074541 RSK: 8761432
Stödhandtag
Beskrivning
Rfr. stål 18/10. Ø30 mm. Stödhandtag 90° for
WC, bidéer och tvättställ. Mått: 306 mm x 459
mm. Material AISI 30

TBBP-002
Stödhandtag – höger
GTIN 8421152074459 RSK: 8761424
Beskrivning
Rfr. stål 18/10.
Stödhandtag for sits, WC, bidéer och
tvättställ.
Längd: 825 mm. Bredd: 153 mm.
Material AISI 304.
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Vandalsäkra speglar
TBMIRROR6040
Vandalsäker spegel
GTIN 2076901400001
RSK: 8879242
Beskrivning
Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
600x400 mm med dolt fäste.

TBMIRROR 5040
Vandalsäker spegel
Beskrivning
Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
500x400 mm med dolt fäste.

TBMIRROR 6050
Vandalsäker spegel
Beskrivning
Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
600x500 mm med dolt fäste.

Spegelfinish
Intras vandalsäkra speglar har en blank, polerad yta som ger en äkta spegelkänsla.
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TBMIRROR 6040 VF
Vandalsäker spegel
Beskrivning
Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
600x400 mm med synligt fäste.

TBMIRROR 5040 VF
Vandalsäker spegel
Beskrivning
Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
500x400 mm med synligt fäste.

TBMIRROR 6050 VF
Vandalsäker spegel
Beskrivning
Vandalsäker spegel i rostfritt stål,
600x500 mm med synligt fäste.
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| 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

