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Voor elke toepassing een passende wasgoot
Intra heeft een breed aanbod wasgoten. U kunt hierbij denken
aan een standaard project wasgoot, tot op maat gemaakte
flexibele goten. Elegant, robuust en zeer hygiënisch.
Onze producten zijn vandaal proof, houden door het materiaal
geen geur vast en blijven hun originele glans behouden.

Scandinavian Design
De sanitaire ruimte is een belangrijke ruimte waar veel tijd
doorgebracht word. Het is dan ook belangrijk dat deze ruimte een
frisse en verzorgde uitstraling heeft. Het is de ruimte bij uitstek
waar een gevoel van iets extra’s gecreërd kan worden.
Er worden verschillende eisen aan een sanitaire ruimte gesteld.
Hierbij kunt u denken aan functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid
en design. Dit alles zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. RVS is
hier een voor de hand liggende keuze. Een uniek materiaal met
bijzondere eigenschappen en voordelen, waar Intra zijn stempel
op heeft gedrukt!
Wij als Intra hebben als streven de standaard en kwaliteit van
openbare ruimtes te verhogen. Dit is ons uitgangspunt bij het
ontwikkelen van nieuwe producten voor 1 van de belangrijkste
ruimtes in een gebouw.
Maak kennis met onze uitgebreide range wasgoten.
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Kwaliteit en functionaliteit
Makkelijk
schoon te
maken

Geen porien
waar bacteriën in
kunnen groeien

Lange
levensduur

Geurvrij

Vandaalproof

Recycable

Onderhoud
Om onze producten in een topconditie te houden, dienen ze
geregeld schoon gemaakt te worden. Zo kunt u er zeker van zijn
dat het product zijn uitstraling behoudt. U dient een milde zeep
of reiniger te gebruiken welke geschikt is voor RVS. Om vlekken te
voorkomen, dient er geen water op het oppervlak achter te blijven.

Intra and BIMobject®
BIMobject® is een database met informatie zoals 2D en 3D
tekeningen, maar ook omschrijvingen, (materiaal) kenmerken en
andere productgegevens. Daarnaast vind u ook links naar onder
andere onderhoudsdocumenten, installatiehandleidingen en
overige artikelinformatie.
Ga naar www.bimobject.com en zoek op Intra om onze
producten te selecteren.

Kwaliteit
Intra is meerdere malen bekroond met de
prestigieuze Award for Design Excellence van de
Noorse Design Council. Deze prijs is een erkenning
van het succesvolle gebruik van design voor het
creëren van innovatieve producten en oplossingen.
Een kwaliteitsstempel voor het bedrijf, en voor de
producten die u kiest. Intra heeft ook verschillende
internationale designprijzen ontvangen.
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Wasgoten in flexibele lengtes

Nieuw!

Praktisch en duurzaam
Deze wasgoot is beschikbaar in standaard en flexibele lengtes en is uitgevoerd in RVS Aisi 304. De
wasgoot word geleverd met geïntegreerde muurbeugels. Het design van de wasgoot is dusdanig dat deze
makkelijk schoon te maken is. De hoeken van de bak zijn afgerond, in het geval van een botsing zal dit de
schade beperken.
De wasgoot is verkrijgbaar in 2 modellen. Het model P7 is met spatscherm en de P9 is zonder spatscherm.
De wasgoot is in standaard lengtes verkrijgbaar en daarnaast op verzoek in elke gewenste maat tot
3000mm.
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Flexibele lengtes van 600 mm tot 3000 mm.

Wij hebben altijd een passende wasgoot voor uw wensen.
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Flexibele lengte wasgoten P7 en P9
Model

Omschrijving

Art nr.

P7-600

ZKG (zonder kraangaten)

1085600

P7-600MKG

MKG (met kraangaten)

1085601

P7-600MENG

MENG (met mengkranen)

1085602

P7-600ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085604

P7-600FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085603

P7-600INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085605

P7-1200

ZKG (zonder kraangaten)

1085606

P7-1200MKG

MKG (met kraangaten)

1085607

P7-1200MENG

MENG (met mengkranen)

1085608

P7-1200ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085610

P7-1200FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085609

P7-1200INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085611

P7-1500

ZKG (zonder kraangaten)

1085612

P7-1500MKG

MKG (met kraangaten)

1085613

P7-1500MENG

MENG (met mengkranen)

1085614

P7-1500ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085616

P7-1500FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085615

P7-1500INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085617

RVS wasgoot in standaard en flexibele lengtes met spatscherm. Geleverd met
geïntegreerde muurbeugels.

P7-1800

ZKG (zonder kraangaten)

1085618

P7-1800MKG

MKG (met kraangaten)

1085619

Art nr: P7-600, P7-1200, P7-1500, P7-1800, P7-2100, P7-2400, P7-2800, P7-3000

P7-1800MENG

MENG (met mengkranen)

1085620

P7-1800ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085622

P7-1800FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085621

P7-1800INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085623

P7-2100

ZKG (zonder kraangaten)

1085624

P7-2100MKG

MKG (met kraangaten)

1085625

P7-2100MENG

MENG (met mengkranen)

1085626

P7-2100ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085628

P7-2100FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085627

P7-2100INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085629

P7-2400

ZKG (zonder kraangaten)

1085630

P7-2400MKG

MKG (met kraangaten)

1085631

P7-2400MENG

MENG (met mengkranen)

1085632

P7-2400ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085634

P7-2400FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085633

P7-2400INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085635

P7-2800

ZKG (zonder kraangaten)

1085636

P7-2800MKG

MKG (met kraangaten)

1085637

P7-2800MENG

MENG (met mengkranen)

1085638

P7-2800ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085640

P7-2800FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085639

P7-2800INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085641

P7-3000

ZKG (zonder kraangaten)

1085642

P7-3000MKG

MKG (met kraangaten)

1085643

P7-3000MENG

MENG (met mengkranen)

1085644

P7-3000ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085646

P7-3000FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085645

P7-3000INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085647

P7-FLEX
Flexibele wasgoot met spatscherm P7
GTIN 8719585005363
Omschrijving

De hoeken van de bak zijn afgerond, in het geval van een
botsing zal dit de schade beperken.
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Nieuw!

Model

Omschrijving

Art nr.

P9-600

ZKG (zonder kraangaten)

1085648

P9-600MKG

MKG (met kraangaten)

1085649

P9-600MENG

MENG (met mengkranen)

1085650

P9-600ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085652

P9-600FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085651

P9-600INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085653

P9-1200

ZKG (zonder kraangaten)

1085654

P9-1200MKG

MKG (met kraangaten)

1085655

P9-1200MENG

MENG (met mengkranen)

1085656

P9-1200ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085658

P9-1200FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085657

P9-1200INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085659

P9-1500

ZKG (zonder kraangaten)

1085660

P9-1500MKG

MKG (met kraangaten)

1085661

P9-1500MENG

MENG (met mengkranen)

1085662

P9-1500ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085664

P9-1500FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085663

P9-1500INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085665

RVS wasgoot in standaard en flexibele lengtes. Geleverd met geïntegreerde
muurbeugels.

P9-1800

ZKG (zonder kraangaten)

1085666

P9-1800MKG

MKG (met kraangaten)

1085667

Art nr: P9-600, P9-1200, P9-1500, P9-1800, P9-2100, P9-2400, P9-2800, P9-3000

P9-1800MENG

MENG (met mengkranen)

1085668

P9-1800ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085670

P9-1800FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085669

P9-1800INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085671

P9-2100

ZKG (zonder kraangaten)

1085672

P9-2100MKG

MKG (met kraangaten)

1085673

P9-2100MENG

MENG (met mengkranen)

1085674

P9-2100ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085676

P9-2100FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085675

P9-2100INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085677

P9-2400

ZKG (zonder kraangaten)

1085678

P9-2400MKG

MKG (met kraangaten)

1085679

P9-2400MENG

MENG (met mengkranen)

1085680

P9-2400ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085682

P9-2400FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085681

P9-2400INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085683

P9-2800

ZKG (zonder kraangaten)

1085684

P9-2800MKG

MKG (met kraangaten)

1085685

P9-2800MENG

MENG (met mengkranen)

1085686

P9-2800ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085688

P9-2800FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085687

P9-2800INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085689

P9-3000

ZKG (zonder kraangaten)

1085690

P9-3000MKG

MKG (met kraangaten)

1085691

P9-3000MENG

MENG (met mengkranen)

1085692

P9-3000ZELF

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085694

P9-3000FONT

FONT (met fonteinkranen)

1085693

P9-3000INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085695

P9-FLEX
Flexibele wasgoot P9
GTIN 8719585005370
Omschrijving

Hoogwaardige lasverbindingen tussen de panelen.
De binnenhoeken zijn eenvoudig te reinigen door een
hoek van meer dan 90 graden.

De geperste afvoer zorgt voor een optimale hygiëne en een
eenvoudige reiniging.
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Wasgoten

De wasgoot is uit één stuk geperst en heeft door deze persing
geen hoekjes waar het vuil zich kan ophopen.

De wasgoten kunnen voorzien worden van een zandvanger die
voorkomt dat doorgespoeld zand de leidingen verstopt.

Onze wasgoten zjn gemaakt voor dagelijks gebruik in scholen en kinderdagverblijven, sport faciliteiten
en industriële gebouwen. We leveren pasklare oplosingen. Denk bjvoorbeeld aan een wasgoot met
stootbumpers en een zandvanger voor kinderdagverblijven en scholen. Heeft u geen stootbumpers nodig,
dan kan dit uiteraard ook.
De volgende modellen zijn uit 1 stuk geperst en zijn daardoor zeer eenvoudig schoon te maken.
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600

P121

Model

Omschrijving

Art nr.

P121

ZKG (zonder kraangaten)

1080460

P121

MKG (met kraangaten)

1080461

P121SV

ZKG (zonder kraangaten)

1085394

P121SV

MKG (met kraangaten)

1085395

P121SV

MENG (met mengkranen)

1085396

P121SV

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085396

P121SV

FONT (met fonteinkranen)

1085398

P121SV

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085399

P121SV

INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.)

1085474

P121SV

2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1)

1085431

P121S

ZKG (zonder kraangaten)

1085388

P121S

MKG (met kraangaten)

1085389

P121S

MENG (met mengkranen)

1085390

P121S

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085391

P121S

FONT (met fonteinkranen)

1085392

P121S

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085393

P121S

INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.)

1085473

P121S

2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1)

1085430

P121V

ZKG (zonder kraangaten)

1080458

P121V

MKG (met kraangaten)

1080459

P121V

MENG (met mengkranen)

1085360

P121V

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085361

P121V

FONT (met fonteinkranen)

1085362

P121V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085386

P121V

INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.)

1085477

P121V

2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1)

1085435

Wasgoot uit één stuk geperst
P121 GTIN 7393069021325 P121SV GTIN 7393069021684
Omschrijving
De P121SV is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel geperst. Dit zorgt voor
een naadloze bak, die zeer hygiënisch en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is
gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301). Inclusief: spatscherm, montagebeugels en 1 ½”
afvoerplug in het midden.
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E 220

E 255

Zandvanger
GTIN 7055570017456

Gipsvanger
GTIN 8719585001631

Omschrijving

Omschrijving

De zandvanger heeft een capaciteit van 3,5 liter en is bestemd
voor het opvangen en filteren van afvalwater dat zandresten
bevat. Gemakkelijk te monteren onder een spoelbak of
wasgoot. U heeft geen sifon meer nodig. Door de horizontale
uitlaat en de meegeleverde kunststof bocht kunt u zelf kiezen
of u de afvoer in de wand of op de vloer aansluit.

De gipsvanger heeft een inhoud van 9 liter en is bestemd
voor het opvangen en filteren van afvalwater dat gips-of klei
resten bevat.Het onderste deel kan eenvoudig afgekoppeld
worden om deze te legen en schoon te maken. Gemakkelijk te
monteren onder een spoelbak of wasgoot. U heeft geen sifon
meer nodig. Wordt geleverd inclusief RVS ophangbeugels.

Model

Omschrijving

Art nr.

P181

ZKG (zonder kraangaten)

1080464

P181

MKG (met kraangaten)

1080465

P181SV

ZKG (zonder kraangaten)

1085414

P181SV

MKG (met kraangaten)

1085415

P181SV

MENG (met mengkranen)

1085416

P181SV

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085417

P181SV

FONT (met fonteinkranen)

1085418

P181SV

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085419

P181SV

INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.)

1085476

P181SV

2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1)

1085433

P181S

ZKG (zonder kraangaten)

1085408

P181S

MKG (met kraangaten)

1085409

P181S

MENG (met mengkranen)

1085410

P181S

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085411

P181S

FONT (met fonteinkranen)

1085412

P181S

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085413

P181S

INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.)

1085475

P181S

2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1)

1085432

P181V

ZKG (zonder kraangaten)

1080462

P181V

MKG (met kraangaten)

1080463

P181V

MENG (met mengkranen)

1085363

P181V

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085364

P181V

FONT (met fonteinkranen)

1085365

P181V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085385

P181V

INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.)

1085478

P181V

2IN1 (met kraan en zeepdispenser in 1)

1085435

P181
Wasgoot uit één stuk geperst
P181 GTIN 7393069021332 P181SV GTIN 7393069021691
Omschrijving
De P181SV is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel geperst. Dit zorgt voor
een naadloze bak, die zeer hygiënisch en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is
gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301). Inclusief: spatscherm, montagebeugels en 1 ½”
afvoerplug in het midden
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Project models
Strakke lijnen, onderhoudsvriendelijk en hygiénisch.

Volledig uit één stuk geperste wasgoten, Hierdoor is de wasgoot
makkelijk schoon te maken.
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Model

Omschrijving

Art nr.

P120V

ZKG (zonder kraangaten)

1080450

P120V

MKG (met kraangaten)

1080451

P120V

MENG (met mengkranen)

1085354

P120V

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085355

P120V

FONT (met fonteinkranen)

1085356

P120V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085384

P120V

INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.)

1085471

P180V

ZKG (zonder kraangaten)

1080452

P180V

MKG (met kraangaten)

1080453

P180V

MENG (met mengkranen)

1085357

P180V

ZELF (met zelfsl. kranen)

1085358

P180V

FONT (met fonteinkranen)

1085359

P180V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

1085383

P180V

INFRARB. (infraroodkranen 6V Batt.)

1085472

140

P12NFOL

300

300

430

Omschrijving
P12NFOL is a fully pressed stainless steel wash trough for inset. The trough is
designed to be mounted over cabinets which utilise space under the wash trough.
Supplied with overflow, 1½” grated waste and 2 tap holes.
Cabinet solution under the sink not included.

300

Wasgoot uit één stuk geperst, inset model
GTIN 7393069021721

1130
1200

P120V
Wasgoot uit één stuk geperst
GTIN 7393069021370
Omschrijving
De P120V is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel geperst. Dit zorgt voor een
naadloze bak, die zeer hygiënisch en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt
van RVS AISI-304 (1.4301). Inclusief: spatscherm, montagebeugels en 1 ½” afvoerplug
in het midden

P180V
Wasgoot uit één stuk geperst
GTIN 7393069021387
Omschrijving
De P180V is een RVS wasgoot met de wasbak uit 1 deel geperst. Dit zorgt voor een
naadloze bak, die zeer hygiënisch en makkelijk te reinigen is. De wasgoot is gemaakt
van RVS AISI-304 (1.4301). Inclusief: spatscherm, montagebeugels en 1 ½” afvoerplug
in het midden

13

JUNI 2020 | vi tar forbeholdomeventuelle trykkfeil

Intra Benelux BV

Korhoenweg 19, 4791RM, Klundert

tel: +31 168 745 540

mail: info.nl@intra-teka.com

www.intra-benelux.com

