VARIUSmed
Řadová umyvadla pro zdravotnická zařízení

ergonomie a hygiena na míru
--Řadová umyvadla VARIUSmed s bezešvým napojením
jsou navržena speciálně pro použití v umývacích
prostorách operačních sálů.
--Jejich variabilita v počtu prohlubní (1 až 3) a rozměrově
přesná výroba umožňuje zařízení mycích prostor
přizpůsobené příslušnému objektu.
--Ergonomicky tvarované, velké prohlubně s redukovaným
výstupem v oblasti armatur nabízejí lékařům a zaměstnancům klinik komfortní podmínky pro pohodlné mytí a
dezinfekci rukou a paží.
--Geometrie umyvadel s mírným spádem ke zdi zamezuje
odkapávání vody na podlahu.
--Minerální materiál pojený syntetickou pryskyřicí je
kompletně potažen hladkou vrstvou bez pórů.
--Povrchová vrstva gelcoatu v barvě alpská bílá je odolná
vůči chemickému i fyzickému namáhání, např. při
používání dezinfekčních prostředků, a má vynikající
čisticí vlastnosti.
--Poškození povrchu lze odstranit pomocí speciální opravné
sady.

Řadová umyvadla VARIUSmed jsou
celoplošně potažena vrstvou
gelcoatu. Hygienicky hladký povrch
účinně předchází usazování bakterií
a mikroorganizmů.

Řadové umyvadlo VARIUSmed
z minerálního materiálu MIRANIT pojeného
syntetickou pryskyřicí , celoplošně s hladkým
povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C).
Barva alpská bílá.
Až se 3 beze švu tvarovanými prohlubněmi bez
přepadu. Variabilní rozestupy prohlubní, středová
vzdálenost prohlubní min. 700 mm. Ergonomický
tvar prohlubní s velkým vnitřním zaoblením a mírným
spádem pro zamezení odkapávání vody.
Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými
konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní
okraj. Včetně montážního materiálu.
Rozměry (š x v x h): 700 – 3200 x 230 x 550 mm
Rozměry prohlubně (š x v x h):
645 x 205 x 440 mm
Tloušťka umyvadla: 25 mm

Provedení do konkrétních objektů
Podrobné specifikace, jako způsob instalace
a vzdálenost prohlubní apod, se pro konkrétní
zakázku zadávají do výrobních listů (na vyžádání
u společnosti Franke).

Příklad řadového umyvadla
VARIUSmed se 3 prohlubněmi

Volitelné příslušenství
Typ	

Číslo položky

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B
Z-ANMW901
2000100854
Elektronická baterie F5E-Therm k montáži na stěnu s otočným vývodem, výstup 215 mm
F5ET1002
2030032981
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