Catalogus

Januari 2021

500 jaar innovatie en design

Op een prachtige locatie in Zweden, Västmanland is onze
fabriek gevestigd. De herkomst van de fabriek kan herleid
worden tot de jaren 1500.
De afgelopen 500 jaar is onze fabriek uitgegroeid van een
lokale smederij tot een internationale groep, waarin we rvsproducten creëren voor keukens en sanitaire ruimtes.
Daarbij houden we altijd in gedachten dat onze producten
het dagelijks leven vereenvoudigen, harmonie en balans
uitdrukken en duurzaam zijn.
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RVS is een materiaal met unieke eigenschappen en heeft
veel voordelen. Eén daarvan is dat het bestand is tegen
jarenlang intensief gebruik. Een ander voordeel is dat RVS
goed herbruikbaar is. We streven er altijd naar om onze
impact op het milieu te verminderen.
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Scandinavisch Design
Geïnspireerd door design
Intra heeft een lange geschiedenis in productontwikkeling en
design. We werken al vele jaren samen met toonaangevende
ontwerpers uit de industrie. We focussen ons bij het ontwikkelen
van nieuwe modellen altijd op kwaliteit en design. We hebben
diverse prijzen gewonnen omdat onze producten geassocieerd
worden met exclusief design en functionaliteit. De ambitie van
Intra is om de standaard van de publieke ruimtes te verhogen.

De sanitaire ruimte is belangrijk. Niet alleen omdat de meeste
van ons er veel momenten van de dag doorbrengen, maar ook
omdat u met de aankleding en uitstraling van de ruimte een
handtekening voor het gebouw waar het zich bevindt kunt

creëren. De ruimte moet aan hoge eisen voldoen, en tegelijkertijd
bestand zijn tegen intensief gebruik. RVS is dan een voor de hand
liggende keuze voor dit doel. Een uniek materiaal met unieke
eigenschappen.
Voor een openbare ruimte waar hoge eisen gesteld worden aan
esthetiek, zoals bijvoorbeeld restaurants, hotels, kantoren,
kinderdagverblijven en scholen hebben wij een range van
natuurlijke materialen. We vertellen u er meer over vanaf pagina
14.
Ons Scandinavisch design staat bekend om zijn prachtige design,
mooi in eenvoud. We bieden hoge kwaliteit en functionaliteit.

Intra and BIMobject®
Intra heeft een selectie aan producten ondergebracht bij
BIMobject®. Deze producten kunnen worden gedownload
met elk BIM-software programma en zijn geschikt voor onder
andere architecten en adviseurs. Dit programma biedt hulp en
ondersteuning gedurende het gehele bouwproces.

Een kwaliteitslabel
Intra heeft de prestigieuze
Award for Design Excellence van de
Norwegian Design Council meerdere
keer mogen ontvangen. Deze
onderscheiding is een erkenning
voor succesvol gebruik van design,
innovatieve producten en oplossingen.
Een kwaliteitslabel voor het bedrijf en
de producten die u kiest.
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BIMobject® is een Zweeds bedrijf op het gebied van digitale
technologie en loopt voorop wat betreft het digitaliseren van
de bouw industrie. Het programma zorgt voor betere product
selecties, wat leidt tot een efficiënter bouwproces.
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.

De voordelen van RVS

RVS is een milieuvriendelijk materiaal met een strakke
uitstraling. Het kan uitstekend gebruikt worden in ruimtes waar
hoge eisen gesteld worden aan hygiëne.

Makkelijk in
onderhoud

Glad oppervlak
tegen
bacteriegroei

Lange
levensduur

Geurvrij

Vandaalproof
Water en
vuurbestendig

Herbruikbaar
materiaal

Onderhoud

Om onze producten in een goede conditie te houden dienen ze
geregeld schoongemaakt te worden. Zo bent u er zeker van dat
het materiaal zijn uitstraling behoudt. U kunt het beste een
milde zeep of reiniger gebruiken, kijk wel even of deze geschikt
is voor RVS. Als u klaar bent met schoonmaken, zorg er dan
voor dat er geen water op het RVS blijft staan, dan voorkomt u
vlekken.
Houd bij het schoonmaken het volgende in gedachten. Laat
geen water of andere vloeistof achter op RVS, zo voorkomt
u vlekken. Let op met het harde materialen. RVS is een heel
stevig materiaal, maar met een hard scherp voorwerp zult u
het oppervlak beschadigen. Schurende schoonmaakmiddelen
en staalwol mogen nooit gebruikt worden op RVS. Als u het
oppervlak desgewenst wil polijsten, raden wij het gebruik van
krijt aan. Dit dient u in te wrijven met een zachte doek.
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Kwaliteitsoplossingen

Onze ambitie.
Onze ambitie is om onze klanten de beste oplossing aan te bieden die
mogelijk is. We willen hierbij innovatieve, gebruikersgerichte producten
leveren. Om deze missie te realiseren richten we ons in eerste instantie
op de ervaringen van de eindgebruiker, in plaat van op technologie. We
willen voor onze klanten een vertrouwd partner zijn, in plaats van alleen
een leverancier van producten.
We creëren kwaliteitsoplossingen die zijn ontworpen met mensen in
gedachten.
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Het creëren van de beste oplossing
Een merk met een Scandinavische achtergrond
dat gepassioneerd is over het creëren van de
beste oplossing. Ons Scandinavische erfgoed
maakt deel uit van onze natuur. Het definieert
onze overtuigingen en stimuleert de waarden die
we dragen. We geloven in het centraal stellen van
mensen en we leggen veel nadruk op de kwaliteit
die we leveren. We zijn transparant en rechttoe
rechtaan, terwijl we grenzen verleggen door middel
van vooruitstrevende innovaties en doordachte
diensten.
Op basis van onze uitgebreide ervaring bieden
we holistische oplossingen die waarde toevoegen
aan de oplossing en uiteindelijk zorgen voor
gemoedsrust. Onze passie komt tot uiting in onze
drive en energie om nieuwe manieren te vinden om
de uitdagingen van onze klanten op te lossen en
ze tegemoet te komen in deze behoeften. We zijn
servicegericht en werken samen met onze klanten
om de beste resultaten te leveren.

7

Productoverzicht
Mineral Range

Snow
pagina 14

Aurora
pagina 14

Fjord
pagina 14

Intra Designstudio

Nieuw!

Glace
pagina 14

Flow
pagina 14

Polar Slim
pagina 14
www.intradesignstudio.com, pagina 16

Wastafels

IC-1
pagina 27

Elinda
pagina 27

LVR-32
pagina 28

LVR-32-SCR
pagina 28

LVR-32-SCT
pagina 29

E 217
pagina 29

E 217 VB
pagina 29

LVP-040
pagina 30

LVR-36-NC
pagina 30

LVR-ALPHA
pagina 30

E 215
pagina 31

E 5542
pagina 31

BC 313
pagina 31

BC 380
pagina 31

ED1
pagina 32

ED2-0
pagina 32

FP-005
pagina 35

FP-001
pagina 36

FOTH-001
pagina 37

FOTH-002
pagina 37

P121
pagina 43

P181
pagina 45

P12NFOL
pagina 47

P120V
pagina 47

Drinkfonteinen

ED2-0DF
pagina 35

FP-004
pagina 35

Wasgoten
Nieuw!

Nieuw!

P7
pagina 40

P9
pagina 41

P180V
pagina 47

Dokterswasgoten

P121SV DUP
pagina 48

8

P181SV DUP
pagina 48

E 220
pagina 44

E 255
pagina 44

E 290
pagina 49

E 295
pagina 49

LVM-040
pagina 30

Urinoirs en urinegoten

EDU-1
pagina 53

EDU-1
pagina 53

URC-SEP
pagina 53

URC
pagina 54

INTN02E
pagina 56

INTN03E
pagina 56

INTN04E
pagina 56

INTN05E
pagina 56

INS-535-OVC
pagina 59

INS-535-OVC
pagina 59

INS-700-OVC
pagina 59

URB-A
pagina 55

URB
pagina 55

URB-FF
pagina 55

EDU-1WF
pagina 57

INP-700-OVC
pagina 60

INP-535-OVC
pagina 61

INP-535-OVC
pagina 61

INP-655-OVC
pagina 61

Toiletten

PT
pagina 58

Fecaliënputten

COMP-001
pagina 62

COMP-002
pagina 62

COMPAC-001
pagina 62

COMPAC-00
pagina 62

E 144
pagina 63

E 145
pagina 63

E 147
pagina 63

Urinoir – en Urinoirgootspoeling

INU09K

pagina 64

INU02NPA
pagina 65

INU02NP
pagina 65

INU02N
pagina 65

INU05N
pagina 65

INT01NK
pagina 66

INT02PA
pagina 67

INT03PA
pagina 67

Spoelsystemen Toilet

INT01P
pagina 66

INT01PA
pagina 66

INT04PA
pagina 67

9

Productoverzicht
Millinox

Handdoekdispenser
MXPMMINI
pagina 69

Toiletrolhouder
MXT2-140
pagina 70

Handdoekdispenser
MXPM
pagina 69

Toiletrolhouder
MXT2-100
pagina 70

Elektronische
handendroger
MXHD-ECO
pagina 69

Zeep dispenser
MXS1M
pagina 69

Touch free zeep
dispenser
MXSE
pagina 69

Toiletbordjes
MXSKILT
pagina 70

Papier dispenser
MXT1
pagina 70

Toiletrolhouder
MXT4
pagina 71

Prullenbak
MXA1
pagina 71

Prullenbak
MXA3
pagina 71

Prullenbak
MXA5
pagina 71

Toiletborstelhouder
MXTB
pagina 71

Prullenbak
ICA3
pagina 73

Toiletborstelhouder
ICTB
pagina 73

Inbouw
zeepdispenser
EA132
pagina 77

Papieren handdoek dispenser
EA106
pagina 78

Icon

Handdoekdispenser
ICPMM
pagina 72

Zeep dispenser
ICS1M
pagina 72

Touch free zeep
dispenser
ICSE
pagina 72

Toiletrolhouder
ICT2
pagina 73

Toiletborstel
EA602
pagina 76

Jumbo
toiletrolhouder
EA102
pagina 76

Zeep dispenser
EA130
pagina 77

Zeep dispenser
EA131
pagina 77

Prullenbak
EA202
pagina 78

Prullenbak
EA203
pagina 79

Kledinghaak
EA403
pagina 79

Dweilhouder
EA604
pagina 79

Toiletrolhouder
ICT4
pagina 73

Basic

Handendrogers

TRI-Umph
pagina 80

10

TURBO-DRI HS
pagina 81

Zeep dispenser
EA146
pagina 77

Spiegels

TURBO-DRI-JR
pagina 81

TURBO-MIVA
pagina 81

E6040VM
E5040VM
E6050VM
pagina 82

E6040ZO
E5040ZO
E6050ZO
pagina 83

Hygiënezakjes
dispenser
EA107
pagina 78

Douchepaneel
Nieuw!

ELD 01 P
ELD 01 PB
pagina 87

Nieuw!

ELD 02 P
ELD 02 PB
pagina 87

INDN01E
pagina 88

INDN02E
pagina 88

INDN01P
pagina 89

PDN 800
pagina 91

PDS
pagina 91

IND01PA
pagina 93

IND02
pagina 93

IND02P
pagina 93

INK45
pagina 97

WOLGA

INDN02P
pagina 89

Bad en douche

E 380
pagina 90

E 390
pagina 91

Douchebedieningen

IND01N
pagina 92

IND01NP
pagina 92

Wandkranen en wastafelkranen

INK43B
pagina 96

INK44P
pagina 96

INK01N
pagina 97

pagina 97

Accessoires E-Logic

INZ
pagina 98

IND03
pagina 98

IND04
pagina 98

Uitstortbakken en Uitstortgootsteen

TEMPRA 50 S1
pagina 101

TEMPRA 60 S1
pagina 101

VK 60 LB
pagina 101

Nieuw!

Nieuw!

VK 50
pagina 101

UVK 44 S1
pagina 102

L1
pagina 102

UME
pagina 102

UXL
pagina 102

Slophopper

E 318
pagina 103

11

12

Kwaliteit wordt onthuld in kleine details. Deze kleine
details, die van groot belang zijn, vindt u terug in de
producten van Intra.
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Nieuw! Intra Mineral

Verkrijgbaar
met anti
bacteriële
coating!

Intra Mineral
De Intra Mineral range is een lijn van functionele en kwalitatief hoogwaardige wastafels. De uit één stuk gegoten wastafels
van onze Intra Mineral range zijn gemaakt van 80% gemalen marmer en 20% synthetisch materiaal. Deze combinatie
maakt de wastafels extra sterk en duurzaam. Het oppervlak heeft een satin finish en een hygienische coating, waardoor het
gemakkelijk schoon te maken is. Doordat de wastafels uit een stuk gegoten zijn, zijn er geen hoekjes waar het vuil zich op
kan hopen.
Het is ook mogelijk om de wastafels te voorzien van een anti bacteriële coating. Deze coating is een mooie aanvulling op de
hygiënische coating die standaard op de wasbakken aangebracht is. De coating beschermt tegen de meest voorkomende
bacteriën. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
De Intra Mineral range biedt een prachtige aanvulling op onze wastafels. De wastafels hebben geïntegreerde beugels die in
hetzelfde materiaal zijn gegoten, maar kunnen ook met wit gecoate beugels gemonteerd worden. De wastafels kunnen ook
met front- en zijpanelen geleverd worden.
De wastafels worden standaard geleverd in het wit, andere kleuren zijn op aanvraag beschikbaar. Wij kunnen maatwerk
leveren, denk aan wastafels in afwijkende maten.
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Design, kwaliteit en duurzaamheid
Duurzaamheid
De nieuwe wastafels van Intra zijn voor 80% uit natuurlijk materiaal geproduceerd.
Het uitgangspunt bij het ontwerp van de wastafels was een lange levensduur, om zo de
impact op het milieu te verminderen. De focus van Intra ligt actief op het verminderen
van de impact van de productie op het milieu. Nauwkeurigheid, moderne technologie en
vakmanschap zijn een onderdeel van het productieproces, zodat we het beste product
kunnen bieden. Met als resultaat een duurzaam product met een lange levensduur.

Duurzaamheid
Intra Mineral bestaat voor 80% uit natuurlijk materiaal. Met het oog op het milieu en
duurzaamheid is dit een verantwoorde keuze.
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Ontwerp uw eigen Mineral wastafel

Intra Mineral

Wellicht kent u Intra van het brede scala RVS sanitair. RVS is een materiaal met een zeer lange levensduur. Het is makkelijk
te onderhouden en heeft een strakke uitstraling.
Maar wat als u een ruimte heeft waar RVS niet tot haar recht komt, wat zijn dan de opties? Intra heeft de oplossing.
We hebben een range ontwikkeld die robuust, makkelijk te onderhouden is en een strakke uitstraling heeft. En dat in
combinatie met het gebruik van natuurlijke materialen. Maak kennis met onze Mineral Range!
Onze nieuwe Mineral Range is een range wastafels die gemaakt is van 80% marmer en 20% synthetisch materiaal. Dit
zorgt ervoor dat de wastafels een hele sterke basis hebben.
Marmer op zichzelf is lastig te bewerken. Vandaar dat wij gekozen hebben voor de bovenstaande combinatie. Hierdoor is
het materiaal beter te bewerken, maar behoudt het de sterke eigenschappen van marmer.
Intra heeft een brede range ontwikkeld met verschillende modellen wastafels. U kunt tevens kiezen voor meerdere
wastafels in 1 werkblad. Kunt u niet vinden wat u zoekt in onze uitgebreide range? Wij kunnen u ook helpen aan maatwerk.
Wilt u graag een wastafel op maat hebben? Met het programma op onze website nemen wij u stap voor stap mee door het
proces, met als eindresultaat de perfecte wastafel. Als u liever persoonlijk contact heeft, lopen wij het programma graag
met u door.
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www.intradesignstudio.com
Wilt u graag een wastafel op maat hebben? Met het programma op onze website nemen
wij u stap voor stap mee door het proces, met als eindresultaat de perfecte wastafel. Als
u liever persoonlijk contact heeft, lopen wij het programma graag met u door.

1. Lengte, breedte en hoogte

Wij kunnen de wastafels met of zonder steunen leveren. U kunt de wastafels aan de
muur bevestigen, of op een onderkast bevestigen.
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

2. Wasbakken
Fjord

Polar Slim

Flow

Aurora

6. Eindresultaat!
Sanitair

3. Beugels
4. Panelen
L2000 D550 H22

876.03 EUR
Achterrand:

Back panel

100.00 EUR

Linkerrand:

Geen paneel

0.00 EUR

Rechterrand:

Geen paneel

0.00 EUR

Voorrand:

Front panel

180.00 EUR

Wasbakken
Flow

Inclusief

H/H

Links:335, R:1665, B:310, Voorzijde:240

Buitenkant

Links:80, R:1410, B:150, Voorzijde:80

Accessoires
Kraangat Diameter35

H/H Links: 335 R: 1665 B: 50 Voorzijde:
500

Flow

5. Accessoires

0.00 EUR
223.67 EUR

H/H

Links:1000, R:1000, B:310, Voorzijde:240

Buitenkant

Links:745, R:745, B:150, Voorzijde:80

Accessoires
Kraangat Diameter35

H/H Links: 1000 R: 1000 B: 50 Voorzijde:
500

Flow

0.00 EUR
223.67 EUR

H/H

Links:1664, R:336, B:310, Voorzijde:240

Buitenkant

Links:1409, R:80, B:150, Voorzijde:80

Accessoires
Kraangat Diameter35
Prijs
Verpakking/Verzend

Totaalprijs excl. BTW

H/H Links: 1664 R: 335 B: 50 Voorzijde:
500

0.00 EUR
1,401.41 EUR
0.00 EUR

1,401.41 EUR
www.intra-benelux.com
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Fjord

Nieuw!
Fjord FJ 06 1WB
Wastafel in marble
white satin
Omschrijving

Variant

FJ06-1WB-INT Mineral Fjord,
lengte 620 mm, uitgevoerd
in marble white satin met
1 rechthoekige wastafel.
Met overloop, kraangat en
geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

FJ06-1WB zonder
beugels.

Fjord FJ 12 2WB
Wastafel in marble
white satin
Omschrijving

Variant

FJ12-2WB-INT Mineral Fjord,
lengte 1220 mm, uitgevoerd
in marble white satin met 1
rechthoekige wastafel. Met
overloop, kraangaten en
geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

FJ12-2WB zonder
beugels.

Fjord FJ 18 3WB
Wastafel in marble
white satin
Omschrijving

Variant

FJ18-3WB-INT Mineral Fjord,
lengte 1820 mm, uitgevoerd
in marble white satin met 1
rechthoekige wastafel. Met
overloop, kraangat(en) en
geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

FJ18-3WB zonder
beugels.

Fjord FJ 24 3WB
Wastafel in marble
white satin
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Omschrijving

Variant

FJ24-3WB-INT Mineral Fjord,
lengte 2420 mm, uitgevoerd
in marble white satin met 1
rechthoekige wastafel. Met
overloop, kraangat(en) en
geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

FJ24-3WB zonder
beugels.

Aurora

Nieuw!
Aurora AU 07 1WB
Wastafel in marble
white satin
Omschrijving

Variant

AU07-1WB-INT Mineral Aurora,
lengte 720 mm in marble
white satin met 1 wastafel
in gestroomlijnd ontwerp.
Met overloop, kraangat en
geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

AU07-1WB zonder
beugels.

Aurora AU 13 2WB
Wastafel in marble
white satin
Omschrijving

Variant

AU13-2WB-INT Mineral Aurora,
lengte 1320 mm in marble
white satin met 2 wastafels
in gestroomlijnd ontwerp.
Met overloop, kraangaten en
geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

AU13-2WB zonder
beugels.

Aurora AU 19 3WB
Wastafel in marble
white satin
Omschrijving

Variant

AU19-3WB-INT Mineral Aurora,
lengte 1920 mm in marble
white satin met 3 wastafels
in gestroomlijnd ontwerp.
Met overloop, kraangaten en
geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

AU19-3WB zonder
beugels.

Aurora AU 25 4WB
Wastafel in marble
white satin
Omschrijving

Variant

AU25-4WB-INT Mineral Aurora,
lengte 2520 mm in marble
white satin met 4 wastafels
in gestroomlijnd ontwerp.
Met overloop, kraangaten en
geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

AU25-4WB zonder
beugels.
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Snow

Nieuw!
Snow
SN 06 1WB INT
Wastafel in marble
white satin
Omschrijving

Variant

SN06-1WB-INT Mineral Snow,
lengte 604 mm in marble
white satin met 1 wastafel met
zachte lijnen. Zonder overloop,
met kraangat en beugels
voor wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

SN06-1WB zonder
beugels.

Snow
SN 08 1 WB INT
Wastafel in marble
white satin
Omschrijving

Variant

SN08-1WB-INT Mineral Snow,
lengte 804 mm in marble
white satin met 1 wastafel met
zachte lijnen. Zonder overloop,
met kraangaten en beugels
voor wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

SN08-1WB zonder
beugels.

Snow
SN 10 1WB INT
Wastafel in marble
white satin
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Omschrijving

Variant

SN10-1WB-INT Mineral Snow
lengte 1006 mm in marble
white satin met 1 wastafel met
zachte lijnen. Zonder overloop,
met kraangaten en beugels
voor wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

SN10-1WB zonder
beugels.

Glace

Nieuw!
Glace GL 06 1WB
Wastafel in marble white
satin
Omschrijving

Variant

GL06-1WB-INT Mineral Glace,
GL06-1WB zonder
lengte 610 mm in marble white
beugels.
satin met 1 wastafel met speelse,
schuin aflopende zijkanten.
Zonder overloop, met kraangat
en geïntegreerde beugels
voor wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

Glace GL 09 1WB
Wastafel in marble white
satin
Omschrijving

Variant

GL09-1WB-INT Mineral Glace,
GL09-1WB zonder
lengte 910 mm in marble white
beugels.
satin met 1 wastafel met speelse,
schuin aflopende zijkanten.
Zonder overloop, met kraangaten
en geïntegreerde beugels
voor wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

Glace GL12-D-2WB
Wastafel in marble white
satin
Omschrijving

Variant

GL12-D-2WB-INT Mineral
GL12-D-2WB zonder
Glace, lengte1210 mm in marble beugels.
white satin met 2 spoelbakken
met speelse, schuin aflopende
zijkanten. Zonder overloop, met
kraangaten en geïntegreerde
beugels voor wandmontage.
Exclusief afvoerplug. De 1 ¼ ”
afvoerplug uitgevoerd in chroom
of marble white satin is los
verkrijgbaar.

Glace GL 12 1WB
Wastafel in marble white
satin
Omschrijving

Variant

GL12-1WB-INT Mineral Glace,
lengte 1210 mm in marble
white satin met 1 spoelbak
met speelse, schuin aflopende
zijkanten. Zonder overloop, met
kraangaten en geïntegreerde
beugels voor wandmontage.
Exclusief afvoerplug. De 1 ¼ ”
afvoerplug uitgevoerd in chroom
of marble white satin is los
verkrijgbaar.

GL12-1WB zonder
beugels.

21

Flow

Nieuw!
Flow FL 06 1WB
Wastafel in marble white
satin
Omschrijving

Variant

FL06-1WB-INT Mineral Flow,
FL06-1WB zonder
lengte 620 mm in marble white
beugels.
satin met 1 gestroomlijnde
wastafel. Met overloop, kraangat
en geïntegreerde beugels
voor wandmontage. Exclusief
afvoerplug. De 1 ¼ ” afvoerplug
uitgevoerd in chroom of marble
white satin is los verkrijgbaar.

Flow FL 12 2WB
Wastafel in marble white
satin
Omschrijving

Variant

FL12-2WB-INT Mineral Flow,
lengte 1220 mm in marble white
satin met 2 gestroomlijnde
wastafels. Met overloop,
kraangaten en geïntegreerde
beugels voor wandmontage.
Exclusief afvoerplug. De 1 ¼ ”
afvoerplug uitgevoerd in chroom
of marble white satin is los
verkrijgbaar.

FL12-2WB zonder
beugels.

Flow FL 18 3WB
Wastafel in marble white
satin
Omschrijving

Variant

FL18-3WB-INT Mineral Flow,
FL18-3WB zonder
lengte 1820 mm in marble white beugels.
satin met 3 gestroomlijnde
wastafels. Met overloop,
kraangaten en geïntegreerde
beugels voor wandmontage.
De 1 ¼ ” afvoerplug uitgevoerd in
chroom of marble white satin is
los verkrijgbaar.

Flow FL 24 4WB
Wastafel in marble white
satin
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Omschrijving

Variant

FL24-4WB-INT Mineral Flow,
lengte 2420 mm in marble white
satin met 4 gestroomlijnde
wastafels. Met overloop,
kraangaten Met overloop,
kraangaten en geïntegreerde
beugels voor wandmontage.
Exclusief afvoerplug. De 1 ¼ ”
afvoerplug uitgevoerd in chroom
of marble white satin is los
verkrijgbaar.

FL24-4WB zonder
beugels.

Polar Slim

Nieuw!
Polar Slim
PS 06 1WB
Wastafel in marble white
satin
Omschrijving

Variant

PS06-1WB-INT Mineral
Polar Slim, lengte 620 mm
in marble white satin met 1
wastafel in stijlvol design. Met
1 ¼ ” afvoerplug, kraangat en
geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Zonder overloop.

PS06-1WB zonder
beugels.

Polar Slim
PS 12 2WB
Wastafel in marble white
satin
Omschrijving

Variant

PS12-2WB-INT Mineral
Polar Slim, lengte 1220 mm
in marble white satin met 1
wastafel in stijlvol design. Met
1 ¼ ” afvoerplug, kraangat en
geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Zonder overloop.

PS12-2WB zonder
beugels.

Polar Slim
PS 18 3WB
Wastafel in marble white
satin
Omschrijving

Variant

PS18-3WB-INT Mineral
Polar Slim, lengte 1820 mm
in marble white satin met 3
wastafels in stijlvol design Met
1 ¼ ” afvoerplug, kraangaten
en geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Zonder overloop.

PS18-3WB zonder
beugels.

Polar Slim
PS 24 4WB
Wastafel in marble white
satin
Omschrijving

Variant

PS24-4WB-INT Mineral Polar
Slim, lengte 2420 mm in marble
white satin met 4 wastafels
in stijlvol design. Met 1 ¼ ”
afvoerplug, kraangaten en
geïntegreerde beugels voor
wandmontage. Zonder overloop.

PS24-4WB zonder
beugels.
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IntraMineral | Accessoires

Nieuw!
792005
Pop-up Afvoerplug met afdekkap in marble white
satin
Omschrijving
1 ¼” afvoerplug in marble white satin, passend bij de
IntraMineral range.

792003
Pop-up Afvoerplug met afdekkap in chroom
Omschrijving
1 ¼” afvoerplug in chroom, passend bij de
IntraMineral range.

792004
Open afvoerplug met afdekkap in marble white
satin
Omschrijving
1 ¼” afvoerplug in marble white satin, passend bij de
IntraMineral range.

792002
Open afvoerplug met afdekkap in chroom
Omschrijving
1 ¼” afvoerplug in chroom, passend bij de
IntraMineral range.
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IntraMineral | Opties

Nieuw!

Flexibele lengtes
Buiten de standaard maten kunnen wij ook flexibele lengtes
aanbieden. De maximale lengte is 425 cm.

Front- en zijpanelen
Daarnaast kunnen we front- en zijpanelen leveren, met een
hoogte van 15 cm. Deze sluiten naadloos aan op het blad en zijn
uiteraard van hetzelfde materiaal.

391005
Zijpaneel, links, in marble white satin
Omschrijving
Zijpaneel, hoogte 15 cm. Bij plaatsing van een zijpaneel
zal de lengte van het blad met 20mm toenemen.

391007
Zijpaneel, rechts, in marble white satin
Omschrijving
Zijpaneel, hoogte 15 cm. Bij plaatsing van een zijpaneel
zal de lengte van het blad met 20mm toenemen.

391006
Frontpaneel, in marble white satin
Omschrijving
Frontpaneel, hoogte 15 cm.
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RVS Wastafels

Voor elke toepassing een wastafel
Intra heeft een ruim assortiment wastafels die zijn uitgevoerd in RVS. Dit materiaal staat bekend om zijn kracht,
duurzaamheid en het feit dat het makkelijk te onderhouden is.
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Kwaliteit en design

Wastafel, Icon 1
De RVS Icon 1 wastafel heeft een luxe uitstraling, is voorzien
van een overloop en is geschikt voor zowel inleg als onderbouw.
Voorzien van een 1¼” afvoer.
ARTIKELNUMMER:
IC1-32 - 1080481

Elinda
100

100
236

111

89

De ELINDA (opvolger van de E213) is een RVS wastafel geschikt voor kleinere ruimtes. U kunt kiezen om de wastafel op
een meubel te plaatsen of de bijgeleverde montagebeugels
gebruiken, zodat deze aan de muur gemonteerd kan worden.
ARTIKELNUMMER
ELINDA ZKG
ELINDA MKG

318,5

1080673
1080672

208,1

Ă 35

Ă 35

318,5

230

306,5

208,1

306,5

236 134

230

89

111

400

134

400
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RVS Wastafels

Elegant, robuust en hygienisch. Onze producten zijn vandaalproof,
geurvrij en blijven hun mooie glans houden.

Wastafel LVR-32
De LVR-32-SCR-1B-F is een RVS wastafel gemaakt van
1,5 mm dik RVS AISI-304 (1.4301), De wastafel is voorzien van een afvoer, spatscherm van 140 mm, service
paneel aan de onderkant en een vandaalbestendige
uitloop voor koud of voorgemengd water. Geleverd met 1
drukknop. (LVR32-SCR-1B) of 2 drukknoppen (LVR-32SCR-2B)
ARTIKELNUMMER
LVR-32-SCR-1-PIEZO 6V - 1085122
LVR-32-SCR-1-PIEZO 24V - 1085124

Wastafel, E LVR-32
De LVR-32-SCR-1B-F is een RVS wastafel
gemaakt van 1,5 mm dik RVS AISI-304 (1.4301), De
wastafel is voorzien van een afvoer, spatscherm
van 140 mm, service paneel aan de onderkant
en een vandaalbestendige uitloop voor koud of
voorgemengd water. Geleverd met 1 drukknop. (LVR32-SCR-1B) of 2 drukknoppen (LVR-32-SCR-2B)
ARTIKELNUMMER:
LVR-32-SCR-1B-F
LVR-32-SCR-2B-F
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1085438
1085439

Wastafel LVR-32-SCT
LVR-32-SCR-1B-F is een RVS wastafel gemaakt van 1,5
mm dik RVS AISI-304 (1.4301), De wastafel is voorzien
van een afvoer, spatscherm van 140 mm, service
paneel en een vandaalbestendige uitloop voor koud of
voorgemengd water. Geleverd met 1 drukknop. Deze
variant is tevens te verkrijgen met een Piëzo knop.
ARTIKELNUMMER
LVR-32-SCT-M10 - 1085517

Wastafel, E 217
Een solide, volledig gesloten vandaalbestendige RVS
wastafel, geschikt voor de kleinste ruimtes. Voorzien
van een 1¼” afvoer, antidiefstalschroeven en uitgevoerd zonder overloop. Deze wastafel is ook verkrijgbaar met schuimvulling (SV).
ARTIKELNUMMER:
E217 ZKG
E217 MKG R
E217 ZKG SV

1080654
1085515
1085319

Wastafel, E 217 VB
Een solide, volledig gesloten vandaalbestendige RVS
wastafel, met verborgen bevestiging, geschikt voor de
kleinste ruimtes. Deze variant heeft geen zichtbare
montagepunten en wordt gemonteerd met draadeinden door de muur. Voorzien van een 1¼” afvoer en
uitgevoerd zonder overloop. Dit model is ook leverbaar
met schuimvulling (SV).
ARTIKELNUMMER:
E217 VB ZKG M10
E217 VB ZKG M10 SV

Sifon t.b.v. E217

Sifon t.b.v. E217

De Sifon t.b.v. E217 wastafel Ø32 mm.

De Sifon t.b.v. E217 wastafel Ø40 mm.

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

S217-32 - 1085516

S217-40 - 1085521

1080667
1085320
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Wastafel, LVM
De LVM-040 is een RVS hangende wastafel met
kniebediening gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301).
De wastafel is voorzien van een geperste kom en een
overloop. Wordt geleverd inclusief uitloop.
ARTIKELNUMMER:
LVM-040 - 1085441

Wastafel, LVP
De LVP-040 is een RVS staande wastafel met
voetbediening gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301).
De wastafel is voorzien van een geperste kom en een
overloop. Wordt geleverd inclusief uitloop.
ARTIKELNUMMER:
LVP-040 - 1085442

Wastafel, LVC-36
De LVC-36-NC is een RVS wastafel gemaakt van
AISI-304 (1.4301). De wastafel is voorzien van een
geperste kom met afmeting Ø360 x 145mm. Geleverd
in geborstelde uitvoering en met afvoerplug.
ARTIKELNUMMERS:
LVR-36-NC - 1085437

Wastafel, E LVR-ALPHA-S
De LVR-ALPHA-S is een RVS hoekwastafel gemaakt
van RVS AISI-304 (1.4301). De wastafel is voorzien
van een geperste kom met afmeting Ø320 x 145mm.
Geleverd in geborstelde uitvoering en met afvoerplug.
ARTIKELNUMMER:
LVR-ALPHA-S
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1085440

MIVA Wastafel, E 215
Een solide, volledig gesloten vandaalbestendige
RVS wastafel zonder overloop, geschikt voor
mindervaliden. Inclusief 1½” afvoerplug en een
demontabele sifonkap. Eventueel met kraangat op
aanvraag.
ARTIKELNUMMER:
E215 ZKG - 1085311
E215 MKG - 1085374

Wastafel, E 55/42
RVS wastafel, inclusief overloop, 1½” afvoer en
kraangat. De wastafel is ook leverbaar zonder kraangat (ZKG).
ARTIKELNUMMERS:
E55/42 MKG - 1080352
E55/42 ZKG - 1080353

Wastafel, BC313
RVS opbouw spoelbak. Geleverd met afvoerplug, overloop en sifon. Ook verkrijgbaar in inleg.
(BC313R31)
ARTIKELNUMMER:
Ø313
Ø380

BC313-R01 opbouw - 1140017
BC313-R31 inleg- 1140018

Wastafel, BC380
RVS opbouw spoelbak. Geleverd met afvoerplug,
overloop en sifon. Ook verkrijgbaar in inleg.
(BC380R52).
ARTIKELNUMMER:
Ø450

BC380-R25 opbouw - 1140022
BC380-R52 inleg - 1140019
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RVS Wastafels – Endura

Intra levert al sinds 1500
vakmanschap. Dit komt terug
in het strakke en simplistisch
design van onze producten.
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600 600
415

415

114

114

Wastafel, ED1

RVS wastafel, met strak design en mooie ronde vormen. In
verschillende modellen leverbaar: uitgevoerd met overloop
en zonder kraangat (ED1), of voorzien van overloop en
kraangat rechts (ED1R) of links (ED1L).
ARTIKELNUMMERS:
ED1 - 1080473
ED1R - 1080475
ED1L - 1080474

331

150 5

350,50

Wastafel, ED2-0

Wastafel Ed2-0. Wastafel van RVS, met
bevestigingsbeugels. Kan met kraangat geleverd worden.
ARTIKELNUMMERS:
ED2-0

133 5

288

68
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Drinkfonteinen

Drinkfonteinen
De RVS drinkfonteinen van Intra kunnen in publieke ruimtes geplaatst worden en zijn uitermate geschikt voor intensief
gebruik.
Denk hierbij aan scholen, treinstations, luchthavens, ziekenhuizen en sportvelden/sportscholen.
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Drinkfontein, ED2-0DF
133 ±5

175 ±5

331

ø6

68
288
350,50

RVS Drinkfontein uitgevoerd in roestvaststaal,
geschikt voor de kleinste ruimten. Geleverd met
bevestigingsmaterialen en voorzien van meegeperst
afvoerrooster. Verkrijgbaar met zelfsluitende
fonteinkraan (ED2-01DF) of zonder kraangat (ED201)
ARTIKELNUMMERS:
ED2-01DF - 1080470

Drinkfontein, FP-004
De FP-004-S is een hangende RVS drinkfontein
gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301), 1 mm dik. De
wastafel is voorzien van een service paneel en
uitloop. Geleverd in geborstelde uitvoering.
ARTIKELNUMMERS:
FP-004

1085446

Drinkfontein, FP-005
De FP-005-S is een hangende RVS drinkfontein met
koelunit gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301), 1 mm
dik. De wastafel is voorzien van een service paneel,
uitloop en flessenvuller. Geleverd in geborstelde
uitvoering.
ARTIKELNUMMERS:
FP-005

1085447
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Drinkfontein, FP-001
De FP-001 is een RVS staande drinkfontein die vrij in de
ruimte kan worden geplaatst gemaakt van RVS AISI-304
(1.4301), 1 mm dik. De fontein is voorzien van een uitloop
met drukknop. Geleverd in geborstelde uitvoering.
ARTIKELNUMMERS:
FP-001
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1085448

Drinkfontein, FOTH-001
De FO-TH-001 is een RVS staande drinkfontein met
koelunit gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301), 1 mm dik. De
fontein is voorzien van gekoeld water en uitloop.
ARTIKELNUMMERS:
FOTH-001 1085449

Drinkfontein, FOTH-002
De FO-TH-002 is een RVS staande drinkfontein met
koelunit gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301), 1 mm dik.
De fontein is voorzien van gekoeld water, flessenvuller en
uitloop.
ARTIKELNUMMERS:
FOTH-002 1085450
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Wasgoten

Duurzaam en praktisch
Onze wasgoten zijn in diverse standard maten verkrijgbaar. Tevens leveren wij op verzoek wasgoten op
maat. De wasgoten worden geleverd met geintegreerde beugels voor bevetiging en zijn door de vormgeving
erg hygienisch en makkelijk schoon te maken. De wasgoten zijn verkrijgbaar in lengtes van 600mm tm
3000mm en leverbaar met of zonder spatscherm.
Onze range flexibele wasgoten biedt een oplossing voor elke aanvraag. De wasgoten kunnen aan uw
wensen aangepast worden.

38

Flexibele lengtes van 600 mm tot 3000 mm.

Onze range flexibele wasgoten biedt u opplossingen die
geheel aan uw wensen aangepast kunnen worden.
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Flexibele lengte wasgoten P7 en P9

P7-FLEX

Nieuw!

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
1085605

P7-600INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

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

Flexibele wasgoot met spatscherm P7
GTIN 8719585005363
Omschrijving

De hoeken van de bak zijn afgerond in verband met veiligheid.
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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

Nieuw!

P9-FLEX

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
1085653

P9-600INFRA24V

INFRAR. (infraroodkranen 24V)

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

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.

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
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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 zijn gemaakt voor dagelijks gebruik in scholen en kinderdagverblijven, sport faciliteiten
en industriële gebouwen. We leveren pasklare oplossingen. Denk bijvoorbeeld 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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Model

Omschrijving

Art nr.

Wasgoot P121 met stootbescherming
P121

ZKG (zonder kraangaten)

1080460

P121

MKG (met kraangaten)

1080461

Wasgoot P121SV met spatscherm
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

Wasgoot P121S zonder spatscherm
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

Wasgoot P121V met spatscherm en stootbescherming
600

P121

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 P121 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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Zandvanger, E 220

Gipsvanger, E 255

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.

ARTIKELNUMMER:

ARTIKELNUMMER:

E220 SC - 1080148

E255 - 1080010

Model

Omschrijving

Art nr.

Wasgoot P181 met stootbescherming
P181

ZKG (zonder kraangaten)

1080464

P181

MKG (met kraangaten)

1080465

Wasgoot P181SV met spatscherm
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

Wasgoot P181S zonder spatscherm
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

Wasgoot P181V met stootbescherming
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 P181 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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Strakke lijnen, onderhoudsvriendelijk en hygiénisch.

Wasgoten die uit één stuk geperst zijn, zijn makkelijk schoon te
maken. Er zijn geen naden waar vuil zich op kan hopen.

Model

Omschrijving

Art nr.

Wasgoot P120V met spatscherm
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

Wasgoot P180V met spatscherm
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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
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Omschrijving
De P12NFOL INLEG is een RVS inleg wasgoot uit 1 deel geperst. Hierdoor zijn er GEEN
lastig te bereiken hoeken en/ of lasnaden, waardoor de bak makkelijk te reinigen is.
De RVS wasgoot is in te bouwen in een los werkblad of in een meubel. Deze wasgoot
is gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301). De RVS wasgoot wordt geleverd met 1 ½”
afvoerplug in het midden en 2 kraangaten

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
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Wasgoten op frame

Dubbele wasgoten op frame
Dubbele wasgoot op RVS frame. De wasgoot is uit 1 stuk
geperst en daardoor erg hygiënisch. Kan geleverd worden met
kranen en leidingwerk.
ARTIKELNUMMERS:
DUP121SV ZELF - 1082001
DUP121SV MENG - 1082002

Dubbele wasgoten op frame
Dubbele wasgoot op RVS frame. De wasgoot is uit 1 stuk
geperst en daardoor erg hygiënisch. Kan geleverd worden met
kranen en leidingwerk.
ARTIKELNUMMERS:
DUP181SV ZELF - 1082011
DUP181SV MENG - 1082012
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Dokterwasgoten

Dokterwasgoot, E 290
Speciaal ontwikkelde hangende dokterswasgoot voor de
operatiekamer, met afvoer links (E290L) of afvoer rechts
(E290R). Leverbaar in alle lengtes tot maximaal 4 meter, prijzen
op aanvraag.
ARTIKELNUMMERS:
E290 150L
E290 150R

1220008
1220009

Dokterwasgoot, E 295
Speciaal ontwikkelde staande dokterswasgoot voor
de operatiekamer met afneembaar voorpaneel. De
dokterswasgoot is voorzien van een afvoerplug in het midden.
Leverbaar in alle lengtes tot 4 meter, prijzen op aanvraag.
ARTIKELNUMMER:
E295 150

1220010

Ruim assortiment wasgoten, voor elke toepassing een geschikt model
De RVS dokterswasgoten zijn voorzien van een extra diepe bak en grote radiussen in de hoeken. Uitermate geschikt voor
in de zorgsector, met name voor in operatiekamers.
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RVS voor zware omstandigheden
We leveren producten voor alle sanitaire ruimtes, elke omgeving heeft namelijk zijn eigen kenmerken en
vraagt om een aparte benadering.
Neem bijvoorbeeld gevangenissen en detentiecentra. Hier moet sanitair geplaatst worden wat
functioneert onder zware omstandigheden. Ook moet het sanitair veilig zijn, en robuust.
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We bieden vrijwel ons hele assortiment aan
in duurzaam roestvrij staal. De oplossingen
zijn vandaalbestendig en duurzaam, met
boutbevestiging.
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Urinoirs

Onze urinoirs gebruiken zo min
mogelijk water als mogelijk is
en kunnen geleverd worden met
een spoelsysteem.

Duurzaam sanitaire ruimtes in RVS
Door het afdekken van de afvoer aan de voorzijde van onze urinoirs, zorgen we ervoor dat onze urinoirs
vandaalbestendig zijn. We kunnen deze urinoirs ook met het spoelsysteem leveren. Op plekken waar geen water
beschikbaar is, maar waar wel een urinoir geplaatst dient te worden, kunnen we flush free urinoir bieden. Deze zijn
hygiënisch en verminderen het waterverbruik aanzienlijk.
Intra levert stijlvolle toiletten voor vloer- en wandmontage en passen op de meeste inbouwreservoirs. Veel modellen
zijn ook in een mindervaliden versie te krijgen. RVS is hygiënisch, gemakkelijk schoon te maken en duurzaam.
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Wandurinoir, EDU-1
Het rvs randloos urinoir is geschikt voor montage
aan de muur of inbouwreservoir. Het rvs urinoir
is voorzien van een geïntegreerde afvoer (1¼”) en
een flexibele slang (½”) voor de water toevoer. De
EDU-1VB is een vandaalbestendig rvs urinoir en
is voorzien van een verborgen bevestiging. Het rvs
urinoir kan gecombineerd worden met een E-Logic
spoelsysteem.
ARTIKELNUMMERS:
EDU-1 - 1105234

53Ā

Wandurinoir, EDU-1VB

500.0

466.0

363

260.0

700.0

941.0

300.0

Threaded bolt M10 (3X)

A

Het rvs randloos urinoir is geschikt voor montage
aan de muur of inbouwreservoir. Het rvs urinoir
is voorzien van een geïntegreerde afvoer (1¼”) en
een flexibele slang (½”) voor de water toevoer. De
EDU-1VB is een vandaalbestendig rvs urinoir en
is voorzien van een verborgen bevestiging. Het rvs
urinoir kan gecombineerd worden met een E-Logic
spoelsysteem.

330.0

ARTIKELNUMMERS:
EDU-1 M10 - 1105235
413.9

Schaamschot, URC-SEP-S
RVS schaamschot met robuste vorm. Sterk en
tegelijkertijd functioneel vorm gegeven. Voorzien van
verborgen bevestiging.
ARTIKELNUMMERS:
URC-SEP-S - 1105189
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Urinoir, URC
De URC is een hangend RVS urinoir, rond model
gemaakt van AISI-304 (1.4301). Voorzien van ½”
sproeikop en service paneel. Dit urinoir is geschikt
voor boven of achter aansluiting en wordt geleverd
met een afvoerplug en 1 ½” sifon. Optioneel met
thermische spoelsensor (type S).
ARTIKELNUMMERS:
URC - 1100492
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Urinoir, URB-A

De URB- is een hangend RVS hoekurinoir, gemaakt
van RVS AISI-304 (1.4301) 1 mm dik. Voorzien van ½”
sproeikop. Dit urinoir is geschikt voor boven of achter
inlaad ½” en wordt geleverd met een afvoerplug en
sifon 1 ½”(Ø40 mm).
ARTIKELNUMMERS:
URB-A - 1105188

Urinoir, URB
De URB is een hangend RVS urinoir, gemaakt van
RVS AISI-304 (1.4301), 1 mm dik. Voorzien van ½”
sproeikop. Dit urinoir is geschikt voor boven of achter
inlaat ½” en wordt geleverd met een afvoerplug en
sifon 1 ½”(Ø40 mm). Optioneel met thermische
spoelsensor (type S).
ARTIKELNUMMERS:
URB - 1100493

Urinoir, URB-FF
De URB is een hangend RVS urinoir, gemaakt van
RVS AISI-304 (1.4301), 1 mm dik. Voorzien van ½”
sproeikop. Dit urinoir is geschikt voor boven of achter
inlaat ½” en wordt geleverd met een afvoerplug en
sifon 1 ½”(Ø40 mm). Optioneel met thermische
spoelsensor (type S). Ook verkrijbaar in een flush
free versie.
ARTIKELNUMMERS:
URB-FF - 1105183
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Urinegoot, INTN

Hangende RVS urinegoot voor wandmontage, met afvoer in het midden. Voorzien van infrarood
spoeling (24 VDC). Transformator los mee te bestellen.
Standaard geleverd met sifon en rvs afdekkap voor het afdekken van de sifon en de
watertoevoer. Watertoevoer van achter/onder.
Standaard verkrijgbaar in 600, 1.200, 1.800 en 2.400 mm. Andere lengtes op aanvraag.
ARTIKELNUMMERS:
INTN02E - 1105184
INTN03E - 1105185
INTN04E - 1105186
INTN05E - 1105187
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Flush free urinoir
Intra kan u twee verschillende
urinoirsystemen bieden,
waarbij er gespoeld wordt met
of zonder water.

Urinoir, EDU-1WF
Dit rvs randloos urinoir is geschikt voor montage aan
de muur en is voorzien van een geïntegreerde afvoer
(32 of 40mm) die speciaal is ontwikkeld voor dit
waterloze model.
ARTIKELNUMMERS:
EDU-1 WF - 1105236

Voordelen van de flush free urinoirs:
• Kostenbesparend
• Vermindert het waterverbruik aanzienlijk
• Lage installatiekosten
• Vandaalbestendig
• Makkelijk schoon te houden
• Mooi ontwerp
Het gebruik van een Intra spoelvrij urinoir zal, in
vergelijking met een standaard urinoir, op jaarbasis
ongeveer 43 500* liter water besparen!

*Een traditioneel doorspoeltoilet verbruikt ongeveer 1,5–2 liter
water per spoeling. Uitgegaan van 70 spoelingen. Wij raden aan
om het Intra spoelvrije urinoir dagelijks te spoelen met ongeveer 4
liter / dag, d.w.z. een jaarlijks waterverbruik van 1500 liter.
Jaarlijks waterverbruik met traditioneel urinoir:		
45.000 l
Jaarlijks waterverbruik via spoelvrij urinoir:
1.500 l
Jaarlijkse waterbesparing met Intra spoelvrij urinoir: 43.500 l

57

Toiletten

Hurktoilet PT
Uit 1 stuk geperst RVS hurktoilet. Door de persing
van de plaat is het toilet zeer makkelijk schoon
te houden, en daardoor een hygienische optie! De
geribde vloerplaat geeft een goede grip en extra
stabiliteit.
ARTIKELNUMMER:
Hurktoilet PT - 1100478

Intra heeft een breed assortiment toiletten, urinoirs en urinegoten. We hebben ook vandaalbestendige toiletten in ons
assortiment.
Onze toiletten worden zonder toiletbril geleverd.
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Toiletten
Toilet, INS-535
De INS-535-OVC-T-PR-S is een RVS hangend toilet
gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301). Het RVS toilet
is geschikt voor muurmontage, doormiddel van een
montage plaat en is voorzien van schuimvulling.
Dit RVS toilet is geschikt voor montage aan een
inbouwreservoir, maar kan ook direct van de leiding
gespoeld worden i.c.m. een E-Logic spoelsysteem.
ARTIKELNUMMER:
INS-535-OVC-T-S

1100482

Toilet, INS-535-VB
De INS-535-VB is een RVS wandtoilet, hangend
model en heeft een verborgen montage door de
muur, zodat er geen montagepunten zichtbaar zijn.
Dit gebeurt door middel van drie draadeinden zoals
zichtbaar op tekening. De INS-535-VB kan worden
gespoeld i.c.m. een E-Logic spoelsysteem en is voorzien van schuimvulling. Materiaal: RVS 304, volgens
AISI-ASTM2 index.
ARTIKELNUMMER:
INS-535-OVC-M12

1105244

MIVA Toilet, INS-700
De INS-700-OVC-T-PR-S is een RVS hangend toilet
gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301). Het RVS toilet
is geschikt voor muurmontage, doormiddel van een
montage plaat en is voorzien van schuimvulling.
Dit RVS toilet is geschikt voor montage aan een
inbouwreservoir, maar kan ook direct van de leiding
gespoeld worden i.c.m. een E-Logic spoelsysteem.
ARTIKELNUMMER:
INS-700-OVC-T-S

1100483
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MIVA Toilet, INP-700
De INP-700-OVC is een vloerstaand RVS toilet (RVS
304). Het toilet is door middel van een montage plaat
aan de wand te bevestigen en het toilet is voorzien
van schuimvulling.
Dit toilet heeft een langere zitting en is daardoor
zeer geschikt als mindervaliden toilet.
Het RVS toilet is geschikt voor montage op een
inbouwreservoir.
ARTIKELNUMMER:
INP-700-OVC-T-PR-S - 1100481
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Toilet, INP-535
De INP 535 OVC is een hangend RVS toilet (RVS 304).
Het toilet is voorzien van M12 bouten voor een door
de muur montage. In combinatie met de schuimvulling maakt het dit een toilet wat zeer geschikt is voor
openbare ruimtes en instellingen. Omdat dit toilet
met M12 bouten bevestigd wordt, is er een technische ruimte nodig voor de montage.
Dit RVS toilet kan gespoeld worden met een E-Logic
spoelsysteem.
ARTIKELNUMMER:
INP-535-OVC-M12 - 1105243

Toilet, INP-535
De INP 535 OVC T S is een staand RVS toilet (RVS
304). Het toilet is door middel van een montage plaat
aan de wand te bevestigen en het toilet is voorzien
van schuimvulling.
Het RVS toilet is geschikt voor montage op een
inbouwreservoir.
ARTIKELNUMMER:
INP-535-OVC-TS - 1100503

Toilet, INP-655

De INP-655-OVC-T-PR-S is een RVS staand toilet
gemaakt van RVS AISI-304 (1.4301). Het RVS toilet
wordt aan de wand en vloer bevestigd en is gevuld
met schuim. De bevestigingspunten zijn bereikbaar
via het montagepaneel aan de zijkant. Dit RVS toilet
is geschikt voor montage aan een inbouwreservoir,
maar kan ook direct van de leiding gespoeld worden
i.c.m. een ELogic spoelsysteem. Geschikt voor
achter/onder en achter/achter afvoer.
ARTIKELNUMMER:
INP-655-OVC-T-PR-S - 1100480
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Toilet, Compac INP
De toilet/drinkfontein combinatie wordt vaak
toegepast in jeugdinrichtingen, cellencomplexen
en politiebureaus. Het combinatietoilet wordt
met draadeinden door de muur gemonteerd en
is voorzien van een kraan en spoelsysteem met
mechanische bediening.
ARTIKELNUMMER:
CMP-ME-001-M10-INP-L
CMP-ME-001-M10-INP-R
CMP-ME-003-M10-INP-C

1100495
1100496
1100497

Toilet, Compac INS
De toilet/drinkfontein combinatie wordt vaak
toegepast in jeugdinrichtingen, cellencomplexen
en politiebureaus. Het combinatietoilet wordt
met draadeinden door de muur gemonteerd en
is voorzien van een kraan en spoelsysteem met
mechanische bediening.
ARTIKELNUMMER:
CMP-ME-002-M10-INS-L
CMP-ME-002-M10-INS-R
CMP-ME-004-M10-INS-C

1100498
1100499
1100500

Toilet, Compac INP
De toilet/drinkfontein combinatie wordt vaak
toegepast in jeugdinrichtingen, cellencomplexen
en politiebureaus. Het combinatietoilet wordt
met draadeinden door de muur gemonteerd en
is voorzien van een kraan en spoelsysteem met
elektronische piezo bediening.
ARTIKELNUMMER:
CMP-ELC-001-M10-INP-L
CMP-ELC-001-M10-INP-R
CMP-ELC-003-M10-INP-C

1100501
1100502
1100507

Toilet, Compac INS
De toilet/drinkfontein combinatie wordt vaak
toegepast in jeugdinrichtingen, cellencomplexen
en politiebureaus. Het combinatietoilet wordt
met draadeinden door de muur gemonteerd en
is voorzien van een kraan en spoelsysteem met
elektronische piezo bediening.
ARTIKELNUMMER:
CMP-ELC-002-M10-INS-L
CMP-ELC-002-M10-INS-R
CMP-ELC-004-M10-INS-C
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1100504
1100505
1100506

Fecaliënputten

Fecaliënput, E 144
Deze unit bestaat uit een fecaliënput, een hogedrukpomp, een
RVS behuizing en een lucht- en waterdicht deksel. Ten behoeve
van filteren van lichaamsvreemde voorwerpen, is de fecaliënput
uitgerust met een uitneembare zeefkorf. Op het deksel van de put
zijn 4 sproeinozzles geïnstalleerd, die de put reinigen voor deze
geopend wordt voor controle. Het is mogelijk om een desinfectant
aan het spoelwater toe te voegen. Na de spoeling zullen alleen de
lichaamsvreemde voorwerpen in de put achterblijven.
ARTIKELNUMMER:
E144 - 1100452

Fecaliënput, E 145
De fecaliënput van Intra, ten behoeve van het filteren van lichaamsvreemde voorwerpen, is te gebruiken in combinatie met
alle toiletten met een P-sifon. Dit type is voorzien van een enkele
inlaat die onder iedere, door u gewenste hoek gemonteerd kan
worden. De put is alleen te openen met de bijgeleverde speciale,
unieke sleutel.
ARTIKELNUMMER:
E145 - 1100255

Fecaliënput, E 147
De fecaliënput van Intra, ten behoeve van filteren van lichaamsvreemde voorwerpen, is te gebruiken in combinatie met alle
toiletten met een P-sifon. Dit type is voorzien van twee inlaten die
onder de door u gewenste hoeken gemonteerd kunnen worden.
Tevens is het deksel voorzien van een inwendig draaimechanisme.
Hierdoor is deze alleen te openen met de bijgeleverde speciale,
unieke sleutel.
ARTIKELNUMMER:
E147 - 1100294

Hygiënisch en doeltreffend
De fecaliënputten van Intra zijn te gebruiken in combinatie met alle toiletten die voorzien zijn van
een P-sifon.
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Urinoir – en Urinoirgootspoeling

Wandspoelunit Urinoir, INU09
Urinoir infra-rood opbouwspoeler 9V
ARTIKELNUMMER:
INU09K - 1135207

Binnen ons assortiment vindt u diverse elektronische spoelunits voor toiletten, urinoirs en douches.
Daarnaast hebben wij een ruim assortiment elektronische kranen.

64

Piezo Spoelunit urinoir, 24V DC
ARTIKELNUMMERS:
INU02NPA - 1135198

Piezo Spoelunit urinoir, 24V DC
ARTIKELNUMMERS:
INU02NP - 1135199

Spoelunit Urinoir, INU02
Urinoir infra-rood spoelsysteem individuele spoeling, 24V
Urinoir infra-rood spoelsysteem individuele spoeling, 230 AC
Urinoir infra-rood spoelsysteem individuele spoeling, 6V
Batterij
ARTIKELNUMMERS:
INU02N - 1135175
INU02NZ - 1135176

Spoelunit Urinoirgoot, INU05
Urinoir infra-rood spoelsysteem voor groepsspoeling, 24V
Urinoir infra-rood spoelsysteem voor groepsspoeling, 230V
ARTIKELNUMMERS:
INU05N - 1135178
INU05NZ - 1135179
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Spoelsystemen Toilet

Spoelunit Toilet, INT01P
Piëzo toilet spoelsysteem individueel gebruik, waterleidingdruk, 24V DC
ARTIKELNUMMER:
INT01P - 1135072

Spoelunit Toilet, INT01PA
Spoelunit toilet, piezo 24V DC
ARTIKELNUMMER:
INT01PA - 1135073

Spoelunit Toilet, INT01NK
Spoelunit toilet, infrarood 24V DC
ARTIKELNUMMER:
INT01NK - 1135074
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Spoelunit Toilet, INT02PA
Spoelunit voor toilet, 24V DC inclusief inbouwreservoir. Bij dit
product dient u de SLZ01Z transformator te gebruiken.
ARTIKELNUMMER:
INT02PA - 1135184

Spoelunit Toilet, INT03PA
Spoelunit toilet, piezo 24V DC
ARTIKELNUMMER:
INT03PA - 1135185

Spoelunit Toilet, INT04PA
Spoelunit voor toilet, 24V DC inclusief inbouwreservoir. Bij dit
product dient u de SLZ01Z transformator te gebruiken.
ARTIKELNUMMER:
INT04PA - 1135186
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Sanitaire accessoires

De Icon range is een prachtige lijn met accessoires voor de sanitaire
ruimtes. Het geborstelde RVS in combinatie met de strakke lijnen geeft
een luxe uitstraling.

Elegantie & doordacht design. De accessoirelijn - Millinox heeft
een zeer luxe uitstraling. Door de elegante ronde lijnen en de
satin afwerking is dit een productgroep met schitterend design.

De Basic lijn is vooral ontworpen voor zijn functionaliteit. Door de
strakke vormgeving heeft het niet alleen een frisse uitstraling, maar is
het ook makkelijk schoon te houden.

Design op de voorgrond
Elegant, stijlvol en kwalitatief hoogwaardig. De Millinox lijn is ontworpen door designer Odd Thorsen. Een
gerenommeerd en bekroond vakman op het gebied van RVS productontwikkeling.
De werkwijze van Thorsen is zo geliefd omdat hij producten optisch optimaliseert, zonder dat deze hun
functionaliteit verliezen.
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Millinox – Doordacht
eleganse ogdesign
god design
Millinox MXPMMINI

300

300

RVS Handdoekdispenser, uitgevoerd in satin finish. Geschikt voor Tork
express plus papierformaten.
ARTIKELNUMMER:

132

MXPMMINI - 1180200

Millinox MXPM

145

RVS Handdoekdispenser, uitgevoerd in satin finish. Geschikt voor Tork
express plus papierformaten.
ARTIKELNUMMER:
MXPM - 1180202

Millinox MXHD ECO
Elektronische handendroger. Door de hoge capaciteit zijn uw handen
binnen 12 sec droog. Uitgevoerd in RVS, satin finish.

267

ARTIKELNUMMER:
MXHD ECO - 1180203
298

117

Millinox MXS1M
RVS zeep dispenser. Voorzien van een 1 liter reservoir voor navulling. Satin
finish.
ARTIKELNUMMERS:
MXS1M - 1180204

Millinox MXSE
Touch free RVS zeep dispenser met een inhoud van 0,9l zeep. Geschikt
voor navulling. Wordt gevoed door 4 AA batterijen. Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXSE - 1180231
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Millinox

Millinox MXSKILT
Toiletbordjes van RVS. Er zijn 3 varianten.
MXSKILTH t.b.v. het mannentoilet, MXSKILTD
t.b.v. het vrouwentoilet en MXSKILTHC t.b.v.
het mindervalide toilet. Satin Finish.
ARTIKELNUMMERS:
MXSKILTH - 1180205
MXSKILTD - 1180206
MXSKILTHC - 1180207
150

Millinox MXT1
RVS papier dispenser, uitgevoerd in satin finish.
ARTIKELNUMMER:
119

MXT1 - 1180208

Millinox MXT2-100
RVS toiletrolhouder. Geschikt voor twee rollen van maximaal Ø100 mm.
Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXT2-100 - 1180209
153

Millinox MXT2-140
RVS toiletrolhouder. Geschikt voor twee rollen van maximaal Ø140 mm.
Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXT2-140 - 1180210
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Millinox MXT4

136

RVS toiletrolhouder. Geschikt voor één grote rol van maximaal Ø270mm.
Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXT4 - 1180211

155

Millinox MXA1

450

RVS prullenbak met deksel voor papieren doekjes. Inhoud 6,5 liter. Satin
finish.
ARTIKELNUMMER:
MXA1 - 1180212

Millinox MXA3
RVS prullenbak zonder deksel, Inhoud 30 liter. Satin finish.
ARTIKELNUMMER:
MXA3 - 1180213

416

285

Millinox MXA5
RVS prullenbak zonder deksel. Inhoud 60 liter. Satin finish.

600

ARTIKELNUMMER:
MXA5 - 1180214

243

120

148

Millinox MXTB
RVS toiletborstelhouder in satin finish, inclusief RVS toiletborstel. Het
deksel en de houder zelf zijn eenvoudig te demonteren zodat het geheel
makkelijk schoon te maken is. Borstel kan vervangen worden.

155

155

155

76

120
76

ARTIKELNUMMER:
MXTB - 1180215

120

155

120

155

120

120

148

148

155

76

71

Icon – Strakke lijnen

Icon ICPMM
RVS handdoekdispenser, in satin finish. Geschikt voor alle standaard
papieren handdoek formaten.
ARTIKELNUMMER:
ICPMM - 1180224

Icon ICS1M
RVS zeep dispenser, in satin finish. Voorzien van een 1 liter reservoir voor
navulling.
ARTIKELNUMMER:

53,5

Icon ICSE
Touch free RVS zeep dispenser met een inhoud van 0,9l zeep. Geschikt om
na te vullen. Wordt gevoed door 4 AA batterijen. Satin finish.

277

135,4

110

21

ICS1M - 1180225

ARTIKELNUMMER:
ICSE - 1180229
72
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Icon ICT2
RVS toiletrolhouder, in satin finish. Geschikt voor twee rollen van
maximaal Ø105mm.
ARTIKELNUMMER:
ICT2 - 1180226

Icon ICT4
RVS toiletrolhouder, in satin finish. Geschikt voor één grote rol van
maximaal Ø270 mm.
ARTIKELNUMMER:
ICT4 - 1180227

Icon ICA3
RVS prullenbak zonder deksel in satin finish. Inhoud 27 liter.
ARTIKELNUMMER:
ICA3 - 1180228

Icon ICTB
RVS toiletborstelhouder in satin finish, inclusief RVS toiletborstel.
De houder is eenvoudig te demonteren, zodat het geheel makkelijk
schoon te maken is. Borstel kan vervangen worden.
ARTIKELNUMMER:
ICTB - 1180230
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Onze producten worden ontworpen met de gedachte dat deze jarenlang mee moeten gaan.
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Als u bedenkt hoeveel mensen er per dag de accessoires in een
sanitaire ruimte aanraken, wilt u een materiaal hebben wat makkelijk
schoon te maken is. RVS is dan precies het juiste materiaal. RVS is zeer
makkelijk te onderhouden.
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Basic – Simpel en functioneel

Toiletborstel rond, EA602
RVS Toiletborstel houder met geborstelde afwerking.
ARTIKELNUMMER:
EA602 - 1180369

Jumbo toiletrolhouder, EA102
RVS Jumbo toiletrolhouder, uitgevoerd met sleutelslot. Geschikt voor een
toiletrol met een maximale diameter van 250 mm en een kern van 40 - 55
mm.
ARTIKELNUMMER:
EA102 - 1180370
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Zeepdispenser, EA130
RVS Zeepdispenser uitgevoerd met een sleutelslot. Capaciteit van
1,2 liter.
ARTIKELNUMMER:
EA130 -1180083

Zeepdispenser, EA131
RVS Zeepdispenser uitgevoerd met een sleutelslot. Voorzien van
een plastic reservoir aan de binnenzijde. Capaciteit van 1 liter.
ARTIKELNUMMER:
EA131 - 1180084

Zeepdispenser, EA146
De Zeepdispenser is messing verchroomd, de fles is geschikt voor
0,6 liter vloeibare zeep. en is met behulp van de speciale sleutel
vanaf de bovenzijde te vullen.
De uitloop heeft een lengte van 152 mm.
ARTIKELNUMMER:
EA 146 - 1180366

Inbouw Zeepdispenser, EA132
Inbouw RVS Zeepdispenser uitgevoerd met een sleutelslot, zodat
de inhoud kan worden bijgevuld. Capaciteit van 1,2 liter.
ARTIKELNUMMER:
EA132 - 1180085
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Papieren handdoek dispenser, EA106
RVS Papieren handdoek dispenser met een capaciteit van 400 stuks
c-fold of 525 stuks multifold papieren handdoeken. Uitgevoerd met
een sleutelslot.
ARTIKELNUMMER:
EA106 - 1180371

Hygiënezakjes dispenser, EA107
RVS Hygiënezakjes dispenser.
ARTIKELNUMMER:
EA107 - 1180082

Prullenbak, EA202
RVS Prullenbak met een capaciteit van 7 liter.
ARTIKELNUMMER:
EA202 - 1180372
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Prullenbak, EA203
RVS Prullenbak met een capaciteit van 23 liter.
ARTIKELNUMMER:
EA203 - 1180373

Kledinghaak (anti-zelfmoord), EA403
RVS kledinghaak met een anti-zelfmoordmechanisme. Montage is
van de voorzijde.
ARTIKELNUMMER:
EA403 - 1180097

Dweilhouder, EA604
Dweilhouder, met eenvoudig mechanisme. Maximale diameter
dweilstok: 25 mm.
ARTIKELNUMMER:
EA604 - 1180096
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Handendrogers

DIMS
INCH [mm]

Handendroger, TRI-Umph
Deze handendroger is met recht uniek te noemen. Doordat de
luchtstromen van drie kanten naar de handen van de gebruiker
gestuwd wordt, zijn de handen binnen 12 seconden droog. De
waterdruppels worden door de sterke luchtstroom richting
het keramische opvangblok geblazen, die het vocht vervolgens
absorbeert. Dit zorgt ervoor dat er geen waterresten achter blijven
die voor vuil en schimmel kunnen zorgen.
ARTIKELNUMMER:
Tri-umph (silver & black)
Tri-umph (white)
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1190020
1190021

Handendroger, TURBO-DRI HS
Een sterke, vandaalbestendige handendroger van RVS waarbij
de handen van de gebruiker binnen 12 seconden droog zijn. De
temperatuur en de luchtcirculatie kan worden aangepast.
ARTIKELNUMMER:
Tur-Dri High speed - 1190023

Handendroger, TURBO-DRI-JR
Deze handendroger blaast binnen 15 seconden de handen van de
gebruiker droog. De afmetingen zijn aanzienlijk kleiner dan van de
Turbo dry, waardoor deze handendroger ideaal is voor in de kleine
ruimte.
ARTIKELNUMMER:
Turbo-Dri Jr - 1190022

Handendroger, TURBO-MIVA
Een sterke, vandaalbestendige handendroger van RVS waarbij
de handen van de gebruiker binnen 15 seconden droog zijn. De
temperatuur en de luchtcirculatie kunnen worden aangepast.
ARTIKELNUMMER:
Turbo (Miva) - 1190024
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Vandaalbestendige spiegel
Spiegel, 6040VM
De E6040VM is een RVS spiegel in
hoogglans uitvoering, met verborgen
montage. Voorzien van een kunststof
achterplaat ten behoeve van de
bevestiging van de spiegel.
ARTIKELNUMMER:
E6040VM - 1085343

Spiegel, 5040VM
De E5040VM is een RVS spiegel in
hoogglans uitvoering, met verborgen
montage. Voorzien van een kunststof
achterplaat ten behoeve van de
bevestiging van de spiegel.
ARTIKELNUMMER:
E5040VM - 1085453

Spiegel, 6050VM
De E6050VM is een RVS spiegel in
hoogglans uitvoering, met verborgen
montage. Voorzien van een kunststof
achterplaat ten behoeve van de
bevestiging van de spiegel.
ARTIKELNUMMER:
E6050VM - 1085455

Spiegels
Intra heeft een breed assortiment spiegels, welke zorgen voor een mooie afwerking in de sanitaire ruimte.
De spiegels zijn vandaalbestendig.
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Spiegel, 6040ZO
De E6040ZO is een RVS spiegel in hoogglans
uitvoering met afgeronde hoeken (Radius R5) voor
gebruiksveiligheid. De spiegel is gemaakt van 1,2 mm
dik RVS en is voorzien van 4 bevestigingsgaten.
ARTIKELNUMMER:
E6040ZO - 1085344

Spiegel, 5040ZO
De E5040ZO is een RVS spiegel in hoogglans
uitvoering met afgeronde hoeken (Radius R5) voor
gebruiksveiligheid. De spiegel is gemaakt van 1,2 mm
dik RVS en is voorzien van 4 bevestigingsgaten.
ARTIKELNUMMER:
E5040ZO - 1085454

Spiegel, 6050ZO
De E6050ZO is een RVS spiegel in hoogglans
uitvoering met afgeronde hoeken (Radius R5) voor
gebruiksveiligheid. De spiegel is gemaakt van 1,2 mm
dik RVS en is voorzien van 4 bevestigingsgaten.
ARTIKELNUMMER:
E6050ZO - 1085456
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Gemaakt voor zware omstandigheden
Onze producten doen het goed in omgevingen waar ze op de proef gesteld worden. Eén van de omgevingen
waar onze producten vaak ingezet worden, is in industriële gebieden. We leveren veel uitstortbakken die
een zware belasting aan moeten kunnen en dus robuust moeten zijn. We houden hierbij wel altijd in het
oog dat onze producten een moderne en stijlvolle indruk houden.
We bieden ook douchepanelen aan, waarbij we wederom zorgen dat functionaliteit hand in hand gaan
met design en duurzaamheid. De douchepanelen hebben een gladde afwerking, waardoor ze hygiënisch
en gemakkelijk schoon te houden zijn en tevens een duurzaam alternatief vormen voor de standaard
waterbesparende douchekop. We kunnen deze douchepanelen leveren met een keuze voor koud /
voorgemengd water of met thermostatische mengkraan.
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De uitstortbakken van Intra zijn een bestseller sinds
1965 en zijn uitgevoerd in een hoge kwaliteit RVS.
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Douchepaneel

Douche in stijl
Onze douchepanelen hebben een elegant design, uitgevoerd in geborsteld RVS. Dit is hygiënisch en makkelijk schoon te
maken. Het paneel wordt geleverd met zelfsluitende of handmatige klep en waterbesparende douchekop.
Onze nieuwe ELD douchepanelen in roestvrij staal hebben verschillende nieuwe eigenschappen op het gebied van
duurzaamheid, veiligheid en installatie.
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Nieuw!

Douchepaneel, ELD 01P

Piëzodouchepaneel voor koud of voorgemengd water, 24V DC. In geborsteld
roestvrij staal AISI304, met geïntegreerde piëzo-elektronica en elektromagnetische klep. Past perfect in openbare doucheruimtes, zoals scholen en zwembaden, sporthallen en gevangenissen. Wateropname: G ½” - Externe schroefdraad
Waterverbruik: 6 l/m Aanbevolen waterdruk: 1 - 6 Bar Opgenomen vermogen:
7W V

40

910
1050

ARTIKELNUMMERS:
ELD01P - 1135301

Douchepaneel op batterijen, ELD 01P B

70

Piëzodouchepaneel voor koud of voorgemengd water, 6V. Het douchepaneel
werkt op batterijen. Stroomtoevoer: 3 W. Batterij: 4 stuks, AA alkaline batterijen,
1,5V Batterijlevensduur: Ca. 2 jaar (Bij een gebruik van gemiddeld 100 keer per
dag)

140
93

220

ARTIKELNUMMERS:
ELD01PB - 1135302

Douchepaneel, ELD 02PT
40

910
1050

ARTIKELNUMMERS:

110

ELD02PT - 1135303

Douchepaneel op batterijen, ELD 02PT B

70
140
220

Piëzodouchepaneel met thermostatische mengkraan, 24V DC. In geborsteld
roestvrij staal AISI304, met geïntegreerde piëzo-elektronica en elektromagnetische kraan. Past perfect in openbare doucheruimtes, zoals. scholen en zwembaden, sporthallen en gevangenissen. Het douchepaneel is bedoeld voor koud
en warm water, waarbij de temperatuur wordt geregeld door een thermostaatkraan. Schaalbescherming is inbegrepen. Watertoevoer: G ½” - Externe draad
Waterverbruik: 6 l/m Aanbevolen waterdruk: 1 - 6 Bar Opgenomen vermogen: 7W
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Piëzodouchepaneel met thermostaatkraan, 6V . Het douchepaneel wordt geactiveerd door de accu. Stroomtoevoer: 3 W Batterij: 4 stuks AA alkaline batterijen,
1,5V levensduur van de batterij: Ca. 2 jaar (Bij een gebruik van gemiddeld 100
keer per dag)
ARTIKELNUMMERS:
ELD02PTB - 1135304
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Douchepaneel

Douchepaneel, INDN01E
Douchepaneel, infrarood koud of voorgemengd 24V DC
Douchepaneel, infrarood koud of voorgemengd 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
INDN01E - 1135188
INDN01EB - 1135189

Douchepaneel, INDN02E
Douchepaneel, infrarood mengkraan 24V DC
Douchepaneel, infrarood mengkraan 6V (B)
Douchepaneel, infrarood mengkraan thermostatisch 24V
Douchepaneel, infrarood mengkraan thermostatisch 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
INDN02E - 1135190
INDN02EB - 1135191
INDN02ET - 1135203
INDN02ETB - 1135204
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Douchepaneel, INDN01P
Douchepaneel, piezo koud of voorgemengd 24V DC
Douchepaneel, piezo koud of voorgemengd 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
INDN01P - 1135192
INDN01PB - 1135193

Douchepaneel, INDN02P
Douchepaneel, piezo mengkraan 24V DC
Douchepaneel, piezo mengkraan 6V (B)
Douchepaneel, piezo mengkraan thermostatisch 24V DC
Douchepaneel, piezo mengkraan thermostatisch 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
INDN02P - 1135194
INDN02PB - 1135195
INDN02PT - 1135205
INDN02PTB - 1135206
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Bad en Douche

Babybad, 380
Geschikt voor vlakke inlegmontage, met zes bevestigingsklemmen. Zonder wandoverloop, met stop en
ketting.
ARTIKELNUMMER:
E380 - 1085180
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Badkuip, 390
Badkuip in speciale solide roestvaststalen uitvoering, voorzien van vier stelpoten. Ook leverbaar met
front en/of zijpanelen.
ARTIKELNUMMER:
E390 - 1080096

Douchebak, PDN
RVS douchebak met anti-slip oppervlakte. De
douchebak is uitgevoerd met ronde hoeken aan de
binnenzijde, voor een betere hygiëne.
ARTIKELNUMMER:
PDN-800 - 1085519

Douchebak, PDS
RVS douchebak met anti-slip oppervlakte. De
douchebak is uitgevoerd met ronde hoeken aan
de binnenzijde, voor een betere hygiëne. Voorzien
van een vandaalbestendige afvoer, en een ø43mm
afvoerbuis.
ARTIKELNUMMER:
PDS - 1085520
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Douchebedieningen

Douchebediening, IND01N
Douchebediening, infrarood koud of voorgemengd 24V DC
Douchebediening, infrarood koud of voorgemengd 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
IND01N - 1135180
IND01NB - 1135181

Douchebediening, IND01NP
Douchebediening, piezo bediening koud of voorgemengd
24V DC
Douchebediening, piezo bediening koud of voorgemengd 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
IND01NP - 1135182
IND01NPB - 1135183
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Douchebediening, IND01PA
Douchebediening, piezo koud of voorgemengd 24V DC
Zeer vandaalbestendig door frontplaat van 3 mm dik RVS.
ARTIKELNUMMER:
IND01PA - 1135108

Douchebediening, IND02
Douchebediening, infrarood mengkraan 24V DC
Douchebediening, infrarood mengkraan 6V (B)
Douchebediening, infrarood mengkraan thermostatisch 24V DC
Douchebediening, infrarood mengkraan thermostatisch
6V DC (B)
ARTIKELNUMMERS:
IND02 - 1135103
IND02B - 1135121
IND02T - 1135104
IND02TB - 1135105

Douchebediening, IND02P
Douchebediening, piezo mengkraan 24V DC
Douchebediening, piezo mengkraan 6V (B)
Douchebediening, piezo mengkraan thermostatisch 24V DC
Douchebediening, piezo mengkraan thermostatisch 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
IND02P - 1135109
IND02PB - 1135110
IND02PT - 1135111
IND02PTB - 1135112
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Wandkranen

Wandkraan, INK43B
RVS wandkraan, infrarood koud of voorgemengd 6V (B)
ARTIKELNUMMER:
INK43B - 1135168

Wandkraan, INK44P
RVS wandkraan, piezo koud of voorgemengd 24V DC
RVS wandkraan, piezo koud of voorgemengd 6V (B)
ARTIKELNUMMERS:
INK44P - 1135169
INK44PB - 1135170
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Wastafelkranen

Wastafelkraan, INK01
Infrarood wastafelkraan voor koud of voorgemengd verkrijgbaar in 24V DC
en 6V (B).
ARTIKELNUMMERS:
INK01N - 1135075
INK01NB - 1135076

Wastafelkraan, INK45
RVS infrarood wastafelkraan voor koud of voorgemengd water. Verkrijgbaar in 24V DC
en 6V (B).
ARTIKELNUMMERS:
INK45 - 1135171
INK45B - 1135172

Uitloopset Wolga
Compleet en zeer vandaalbestendig spoelsysteem voor een wastafel. Voorzien van een RVS
uitloop (Wolga), piëzo knop, besturingssysteem incl. voeding (230V), klep en een doorstroom
beperker. Dit systeem is uitermate geschikt voor in ruimtes waar een hoge mate van
vandaalbestendigheid noodzakelijk is.
ARTIKELNUMMER:
WOLGA - 1130056
WOLGA-P - 1135142
WOLGA-PB - 1135229
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Accessoires E-Logic

Transformators
Deze transformator is geschikt voor E-logic producten met een
24V DC voeding.
Transformator 230/24V DC
ARTIKELNUMMERS:
INZ07 - 1135237
INZ01Y - 1135113
INZ01Z - 1135114

Artikelnummers

Kleppen voor
kranen/douches

Urinoir spoelingen

Toiletspoelingen

IP class

INZ07

2

2

2

IP-20

INZ01Y

5

5

5

IP-55

INZ01Z

9

9

9

IP-55

Afstandsbediening
Afstandbediening infrarood (IND03)
Afstandbediening radar/piezo (IND04)
ARTIKELNUMMERS:
IND03 - 1135116
IND04 - 1135117
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Uitstortbakken

Bestseller since 1965
Intra’s uitstortbakken zijn een bestseller sinds 1965. De tijdloze uitstraling van het RVS maakt dat deze uitstortbakken een
prachtige indruk maken.
Onderhoudsvriendelijk
De modellen in ons assortiment zijn verkrijgbaar met of zonder een spatscherm en met of zonder een emmerrooster. De
uitstortbakken zijn zeer praktisch en makkelijk schoon te maken. Ook zijn ze makkelijk te monteren.

100

550,00

ø6

,5

245,00

245,00

400,00

268,00

0

66,00

Wastrog, TEMPRA50S1

Nieuw!

Uitsortgootsteen voor wandmontage, geleverd met
bevestigingsbeugels en afvoerplug. Met een geribbelde
frontplaat. Geleverd met kraangat en 1½” afvoer met overloop.
Afmetingen: 34 liter.
ARTIKELNUMMER:
Tempra50S1 - 1085535

300

650

300

Wastrog, TEMPRA60S1

Nieuw!

40

20

600

Uitsortgootsteen voor wandmontage, geleverd met
bevestigingsbeugels en afvoerplug. Met een geribbelde
frontplaat. Geleverd met kraangat en 1½” afvoer met overloop.
Afmetingen: 47 liter.
290

450

520

450,00

550,00
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ARTIKELNUMMER:
Tempra60S1 - 1085536

Wastrog, VK60LB
RVS wastrog met geribde voorplaat geschikt voor muurbevestiging. Wordt geleverd inclusief bevestigingsconsole en bevestigingsmaterialen en kogelafsluiter. De 1½” afvoer zit in het
midden. Breedte 600 mm inclusief kogelafsluiter in de afvoer.
ARTIKELNUMMER:
VK60LB - 1080468

Wastrog, VK50PK
RVS wastrog met geribde voorplaat geschikt voor
muurbevestiging. Met wandoverloop.
ARTIKELNUMMER:
VK50PK - 1080489
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Uitstortgootsteen

Uitstortbak, UVK44S1-PK
258 ±5

239 ±5

341

409

485

De UVK44S1-PK is een RVS uitstortbak gemaakt van RVS
AISI-304 (1.4301), geschikt voor muurmontage. De uitstortbak
is voorzien van een wandoverloop, stop en ketting en
emmerrooster.
ARTIKELNUMMER:

150
440

UVK44S1-PK - 1085451

Uitstortbak, L1
De L1 is een RVS uitstortbak gemaakt van RVS AISI-304
(1.4301), geschikt voor muurmontage. Deze uitstortbak is voorzien van een wandoverloop, stop en ketting en emmerrooster.
ARTIKELNUMMER:
L1 - 1085452

RVS Emmerrooster voor L1
337

439

ARTIKELNUMMER:
URIST2-1 - 1085518

22

Uitstortgootsteen, UME

Nieuw!

De UME is een uitstortgootsteen compleet met spatscherm,
opklapbaar en demonteerbaar emmerrooster en 1½” afvoerrooster. De UME is voorzien van een kunststof beugel
ter bevestiging wastrog met geribde voorplaat geschikt voor
muurbevestiging.
ARTIKELNUMMER:
UME - 1080401

Uitstortgootsteen, UXL

Nieuw!

De UXL is een extra grote RVS uitstortgootsteen compleet met
spatscherm, opklapbaar en uitneembaar emmerrooster en 1½”
afvoerrooster.
ARTIKELNUMMER:
UXL - 1080402
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Slophopper

Slophopper, E 318
Model voor wandmontage. Uitgevoerd met een
opklapbaar emmerrooster. Voorzien van een 100
mm afvoer en randspoeling. Standaard geleverd
met consoles voor wandbevestiging. Dit model is
0-40 mm verstelbaar (van voor naar achter), i.v.m.
montage op bijvoorbeeld wandtegelwerk.
ARTIKELNUMMER:
E318 - 1080700

RVS Slophopper
Specialistische uitstortgootstenen, voorzien van emmerrooster en spoelrand. Door de brede uitlaat kan het water goed
afgevoerd worden. Deze twee eigenschappen zorgen ervoor dat de unit gemakkelijk schoon te houden is.
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