VARIUSmed
Tvättställ för medicinska anläggningar

SPECIALBYGGDA FÖR ERGONOMI OCH
HYGIEN
--De fogfria tvättställen VARIUSmed är specialbyggda för
bruk i tvättrum för operationssalar.
--Det valfria antalet skålar (1 till 3) och den specialbyggda
konstruktionen gör en helt eget anpassad tvättrumsutrustning möjlig.
--Ergonomiskt utformade, stora skålar med reducerat
c/c-mått på fastsättningen erbjuder doktorer och annan
klinisk personal bekväma möjligheter för rengöring och
desinfektion av händer och armar.
--Tvättställets geometri med en lätt lutning mot väggen
förhindrar droppande vatten.
--Det konsthartsbundna mineraliska materialet blir på alla
sidor belagt av en porfri och slät yta.
--Det alpinvita Geocoatskiktet är resistent mot kemiska
såväl som fysiska angrepp, t.ex. från desinfektionsmedel
samt är mycket lätt att rengöra.
--Skador på ytskiktet kan åtgärdas med en speciell
reparationssats.

VARIUSmed tvättställ är helt
försedd med Gelcoat. Det släta
ytskiktet verkar effektivt mot
ansamlingar av bakterier och
mikroorganismer.

Tvättställ VARIUSmed
av det konsthartsbundna mineraliska materialet
MIRANIT och på alla sidor belagt med en porfri och
slät yta (värmebeständig till 80 °C). Färgnyans
alpinvit.
Med upp till 3 släta ingjutna skålar, utan bräddavlopp. Variabelt skål-avstånd, medelavstånd
mellan skålar på min. 700mm. Ergonomisk skålform
med stor inre radie och med liten lutning för att
undvika droppande vatten.
Formad bakdel med integrerade konsoler och
fastsättningshål. Bakre svallkant. Inklusive monteringsmaterial.
Mått (B x H x D): 700 - 3200 x 230 x 550 mm
Skålmått (B x H x D): 645 x 205 x 440 mm
Tvättställets tjocklek: 25 mm

Objektspecifika versioner
Detaljerade specifikationer såsom typ av installation
och skål-avstånd etc. ges beroende på beställningen
i form av produktionsdatablad (begär av Franke).

Exempel VARIUSmed med 3 skålar

Valbara tillbehör
TYP

ARTIKELNUMMER

Avloppssil G 1 1/4 B
Z-ANMW901

2000100854

F5E-Therm Tvättställning för vägg-montage med svängbart
utlopp, räckvidd 215 mm
F5ET1002
2030032981
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