VARIUSmed
Víceúčelový dřez na míru

snadná údržba, robustní provedení
--Materiál, povrch a tvar dělají z víceúčelového dřezu
VARIUSmed ideální pracovní pomůcku ve zdravotnických
zařízeních.
--Dřezy lze objednat na míru, s 1 nebo 2 místy k mytí, s
uspořádáním odkládacích ploch v závislosti na prostoru
a využití.
--Hladký povrch bez pórů s gelcoatem, který celoplošně
pokrývá minerální materiál pojený syntetickou pryskyřicí,
odpuzuje nečistotu a snadno se udržuje.
--Materiál se vyznačuje vysokou odolností vůči nárazům a
obrušování, vysokou stabilitou barev, značnou odolností
při střídání teploty vody a vůči chemickému namáhání
jako je např. používánídezinfekčních prostředků.
--Zvýšený přední okraj po celé šířce víceúčelového dřezu
zamezuje odkapávání vody na podlahu.
--Poškození povrchu lze odstranit pomocí speciální
opravné sady.

Velkoryse dimenzovaná, beze švu
tvarovaná prohlubeň s velkým
vnitřním zaoblením mimořádně
usnadňuje použití a snadno se
čistí.

Víceúčelový dřez VARIUSmed
z minerálního materiálu MIRANIT pojeného
syntetickou pryskyřicí , celoplošně s hladkým
povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do
80 °C). Barva alpská bílá.
Max. se 2 beze švu tvarovanými prohlubněmi s
velkým vnitřním zaoblením, bez přepadu. Zvýšený
okraj vpředu a vzadu.
Přepadová trubka s ventilem DN 40 x 200 mm.
Včetně upevňovacího materiálu (vruty, hmoždinky,
nástěnné úhelníky, konzoly).
Rozměry prohlubně (š x v x h): 600 x 350 x 500 mm
Při použití konzol z ušlechtilé oceli:
Rozměry (š x v x h): 800 - 3200 x 375 x 600 mm
Středová vzdálenost prohlubně min. 800 mm
Při použití konzol z minerálního materiálu MIRANIT:
Rozměry (š x v x h): 950 - 3200 x 375 x 600 mm
Středová vzdálenost prohlubně min. 950 mm

Příklad víceúčelového dřezu VARIUSmed
s prohlubní umístěnou po straně
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).
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