PLANOX WASGOTEN
Productie met innovatieve technologie

Naadloos gelast voor buitengewone
hygiënevereisten
Met de nieuwe PLANOX-lijn biedt Franke functionele, eenvoudig te reinigen en
gebruikersvriendelijke wasgoten die nieuwe, nog hogere maatstaven zetten in
situaties waarbij hoge vereisten aan de hygiëne worden gesteld.
De nieuw ontworpen PLANOX-producten zijn met innovatieve robotlasers hygiënisch
en naadloos aan elkaar gelast: vuil en bacteriën krijgen geen kans om zich aan de
vlakke oppervlakken te hechten.
PLANOX garandeert planners en klanten optimale flexibiliteit. Dit wordt mogelijk
gemaakt door de centrale afvoer en de zeven verschillende standaardlengtes in het
portfolio. Bovendien kunnen er zonder problemen maatwerk lengtes tot drie meter
worden geleverd.
Voor de individuele en conforme planning en realisatie van industriële sanitaire
locaties kunnen de PLANOX-wasgoten met de armaturen van Franke Water Systems
worden gecombineerd.
Meer informatie vindt u op www.franke.nl / www.franke.be

Nieuw
Naadloos.
Hygiënisch.
Vormvast.

PLANOX WASGOTEN
Productie met innovatieve technologie

De nieuwe serie PLANOX-wasgoten voor...
- de strengste hygiënevereisten: naadloos vanaf de binnenzijde gelast
- een eenvoudige en flexibele planning: centrale afvoer bij alle standaardlengtes en maatwerk lengtes
- een aantrekkelijk design: moderne vormgeving en een lasnaad van goede kwaliteit - dun en gelijkmatig
dankzij een robotlasertechniek
- een eenvoudige reiniging: binnenhoeken > 90°
- een uitmuntende afwatering: optimale schuinstand en centrale afvoer
- veiligheid: afgeronde hoeken en randen door aanvullende braamvrije lasnaad
- droge vloeren: verlaagd geplaatst kraanvlak om waterspetters te voorkomen
- een eenvoudige montage: montagegaten en geïntegreerde aardingslus
- een hoog gebruiksgemak: verbeterd planchet door breder kraanvlak (80 mm) en verbeterde bodemruimte

PLANOX productportfolio
De PLANOX-wasgoten zijn in zeven
standaardlengtes uit voorraad
leverbaar:

Met kraanvlak (PLT)*

Zonder kraanvlak (PL)

Planchet (BXSV)

Handdoekhouder (TB)

- 600 mm, 800 mm, 1200 mm,
1600 mm, 1800 mm, 2400 mm,
3000 mm
- Maatwerk lengtes zijn op aanvraag
leverbaar.

Optionele accessoires

* ook verkrijgbaar in chroomstaal
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