VARIUScare
Uusi pesuallassarja esteettömiin saniteettitiloihin

MUOTO JA TOIMIVUUS
--Pehmeästi pyöristetyn reunan sisällä on nykyaikainen
matala allas.
--Pesualtaan muoto huomio liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet.
--Pesualtaan laidan reunaan integroidun tartunta laidan
avulla käyttäjä voi vetää itsensä joka puolelta pesupöydän luokse sekä käyttää pöytää tukena.
--“Kahden aistin periaatteen” mukaisesti (ts. kaluste
antaa käyttäjälle mahdollisuuden tukeutua sekä
tunto- että näköhavaintoon) VARIUScare on saatavissa
myös värillisellä reunuksella, joka sulautuu saumattomasti pesualtaan muotoon.
--Umbranharmaa väri (RAL 7022) muodostaa voimakkaan
kontrastin pesualtaan Alpine white -värisävyn kanssa.
--Myös muut RAL-värit ovat pyynnöstä mahdollisia.
--Pesualtaiden tuotevalikoima täyttää seuraavien
standardien vaatimukset DIN 18040 (Saksa), ÖNORM
B1600/1601 (Itävalta) ja SIA 500 (Sveitsi).
--Kun F5L-Mix - yksiotesekoittaja ergonomisella pidennetyllä vivulla on yhdistetty pesualtaaseen käsienpesu on
mielyttävää ja turvallista.

VARIUScare allas värillisellä tartuntareunalla

MATERIAALI
--Keinohartsilla sidottu mineraalimateriaali, pinta
huokoseton ja täyskiiltävä
--Miellyttävän lämmin ja pehmeä koskettaa
--Erinomaiset puhdistusominaisuudet
--Kestää raskaintakin käyttöä ja on murtulujuudeltaan
selvästi parempi keraamisiin saniteettimateriaaleihin
verrattuna.
--Pintavauriot on mahdollista paikata erityisten
korjaussarjojen avulla

Pesualtaan tartuntareunan
avulla voi käyttäjä vetää itsensä
joka puolelta pesupöydän
luokse samoin kuin käyttää
pöytää tukena.

Pesuallas VARIUScare
Valmistettu keinohartsilla sidotusta mineraalimateriaalista MIRANIT,
jonka pinta on huokoseton ja sileä (kestää enimmillään 80 °C:n
lämpötiloja). Värisävy Alpine white.
Altaan alle voi esteettä ajaa pyörätuolilla, suunniteltu ergonomiseksi “kahden aistin periaatetta” noudattaen (mahdollistaa tukeutumisen sekä tunto- että näköhavaintoon), integroitu värillinen tartuntareuna (RAL 7022). Saumattomasti muovattu allas ilman
ylijuoksua. Muotoon valettu takaseinä integroidulla kannattimilla ja
kiinitysreillä. Takanosto. Sisältää asennusmateriaalin (ankkuripultit
ja kiinnitystulpat).
TYYPPI

TUOTENUMERO

ANMW502

VASTAA STANDARDIA

Mitat (l ×k × s): 650 × 120 × 550 mm
Altaan mitat (l ×k × s): 600 × 80 × 420 mm
ANMW500
2030020956

DIN 18040
ÖNORM B1600/1601

Mitat (l ×k × s): 550 × 120 × 450 mm
Altaan mitat (l ×k × s): 500 × 80 × 325 mm
ANMW502
2030020959

DIN 18040
((koskee käsienpesualtaita)
ÖNORM B1600/1601

Mitat (l ×k × s): 450 × 100 × 350 mm
Altaan mitat (l ×k × s): 400 × 60 × 230 mm
ANMW504
2030020962

ÖNORM B1600/1601
((koskee käsienpesualtaita)
SIA 500

Pesuallas VARIUScare
Valmistettu keinohartsilla sidotusta mineraalimateriaalista MIRANIT,
jonka pinta on huokoseton ja sileä (kestää enimmillään 80 °C:n
lämpötiloja). Värisävy Alpine white.
Allas siirrettävissä alas ja suunniteltu ergonomiseksi, kädensija
integroitu altaan reunukseen. Saumattomasti muovattu allas ilman
ylijuoksua. Reikä sekoittajalle. Muotoon valettu takaseinä integroidulla kannattimilla ja kiinitysreillä. Takanosto. Sisältää asennusmateriaalin (ankkuripultit ja kiinnitystulpat).
TYYPPI

TUOTENUMERO

ANMW503

VASTAA STANDARDIA

Mitat (l ×k × s): 650 × 120 × 550 mm
Altaan mitat (l ×k × s):600 × 80 × 420 mm
ANMW501
2030020958

DIN 18040
ÖNORM B1600/1601

Mitat (l ×k × s): 550 × 120 × 450 mm
Altaan mitat (l ×k × s): 500 × 80 × 325 mm
ANMW503
2030020961

DIN 18040
((koskee käsienpesualtaita)
ÖNORM B1600/1601

Mitat (l ×k × s): 450 × 100 × 350 mm
Altaan mitat (l ×k × s): 400 × 60 × 230 mm
ANMW505
2030020963

ÖNORM B1600/1601
((koskee käsienpesualtaita)
SIA 500

VALINNAISET VARUSTEET

Pohjaventtiili G 1 1/4 B
Z-ANMW901
2000100854
Kuvullinen tyhjennysventtiili G 1 1/4 B
Z-ANMW900
2000100861
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