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Operationsvaskar i 
Corian® Solid Surface



Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

Operationsvask 00
Vaskarna är avsedda att användas i opera-
tionssalar och laboratorier där högsta krav 
ställs på hygien och funktion. De finns i 1, 
2 och 3 hoar som sätts direkt mot färdig 
vägg med enkel inkoppling av V/A. Runda 
former gör städningen enkel. Vaskarna är 
tillverkade i Corian® Solid Surface i färgen 
Glacier White. Konsolerna är tillverkade i 
rostfritt stål. OV 00 har ett litet rundat 
uppvik mot vägg för enkel städning.

OV860GW-00

OV1720GW-00OV2580GW-00

OV860GW-00 OV1720GW-00 OV2580GW-00

RSK nummer 755 08 16 755 08 20 755 08 23

Bredd 860 mm 1720 mm 2580 mm

Djup 650 mm

Höjd (vask) 270 mm

Djup (tvättho)  ~140 mm

Material Corian® Solid Surface (Glacier White) och rostfritt stål

Vikt ~1,70g/cm3

Statisk belastning 150kg

Konsoler ingår. Blandare, tvålautomater och annan utrustning som dispensrar är 
extrautrustning. 3 vaskar är beställningsvara.

       1 vask          2 vaskar           3 vaskar

• Enkelt att städa och underhålla.

• LGA certifierad för hygieniska egenskaper

• Ett porfritt material med mjuk och skarvlös yta

• Extremt hållbart och bestående

• Kan enkelt förnyas och repareras

• GREENGUARD Certified®

• Högt motstånd mot fläckar

Egenskaper



Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

Operationsvask 01

OV860GW-01 OV1720GW-01 OV2580GW-01

RSK nummer 755 08 18 755 08 21 755 08 24

Bredd 860 mm 1720 mm 2580 mm

Djup 742 mm

Höjd (vask) 920 mm (270 mm)

Djup (tvättho) ~140 mm

Material Corian® Solid Surface (Glacier White) och rostfritt stål

Vikt ~1,70g/cm3

Statisk belastning 150kg

OV860GW-01

OV1720GW-01OV2580GW-01     

Konsoler ingår. Blandare, tvålautomater och annan utrustning som dispensrar är 
extrautrustning. 3 vaskar är beställningsvara.

Vaskarna är avsedda att användas i opera-
tionssalar och laboratorier där högsta krav 
ställs på hygien och funktion. De finns i 1, 
2 och 3 hoar som sätts direkt mot färdig 
vägg med enkel inkoppling av V/A. Runda 
former gör städningen enkel. Vaskarna är 
tillverkade i Corian® Solid Surface i färgen 
Glacier White. Konsolerna är tillverkade 
i rostfritt stål. OV 01 erbjuder plats för 
VA-anslutning bakom bakre uppvikt vägg-
panel.

       1 vask          2 vaskar           3 vaskar

• Enkelt att städa och underhålla.

• LGA certifierad för hygieniska egenskaper

• Ett porfritt material med mjuk och skarvlös yta

• Extremt hållbart och bestående

• Kan enkelt förnyas och repareras

• GREENGUARD Certified®

• Högt motstånd mot fläckar

Egenskaper



Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

Operationsvask 02

OV860GW-01 OV1720GW-01 OV2580GW-01

RSK nummer 755 08 19 755 08 22 755 08 26

Bredd 860 mm 1720 mm 2580 mm

Djup 650 mm

Höjd (vask) 588 mm (270 mm)

Djup (tvättho) ~140 mm

Material Corian® Solid Surface (Glacier White) och rostfritt stål

Vikt ~1,70g/cm3

Statisk belastning 150kg

OV860GW-02

OV1720GW-02OV2580GW-02     

Konsoler ingår. Blandare, tvålautomater och annan utrustning som dispensrar är 
extrautrustning. 3 vaskar är beställningsvara.

Vaskarna är avsedda att användas i opera-
tionssalar och laboratorier där högsta krav 
ställs på hygien och funktion. De finns i 1, 
2 och 3 hoar som sätts direkt mot färdig 
vägg med enkel inkoppling av V/A. Runda 
former gör städningen enkel. Vaskarna är 
tillverkade i Corian® Solid Surface i färgen 
Glacier White. Konsolerna är tillverkade i 
rostfritt stål. OV 02 har ett enkelt uppvik 
på vägg med hygienisk rundad anslutning 
mot vasken.

       1 vask          2 vaskar           3 vaskar

• Enkelt att städa och underhålla.

• LGA certifierad för hygieniska egenskaper

• Ett porfritt material med mjuk och skarvlös yta

• Extremt hållbart och bestående

• Kan enkelt förnyas och repareras

• GREENGUARD Certified®

• Högt motstånd mot fläckar

Egenskaper



Installation av OV860GW-01 på sjukhus i Götaland. Vaskarna är satta på olika höjd för att passa olika långa personer.

Noas Sweden gör även inklädnader av operationssalar i Corian® Solid Surface samt receptionsdiskar, påkörningsskydd, 
tvättrännor med mera till sjukhusprojekt.

Den unika strukturen i Corian® Solid Surface gör det till ett idealiskt val för utformningen av vårdinrättningar.

Corian® Solid Surface skapar en inbjudande estetik för lobby- och mottagningsområden. På grund av sin höga hållbar-
het klarar Corian® Solid Surface tuff kontakt med patientbäddar, rullstolar och medicinsk utrustning.

I offentliga väntrum och toaletter fungerar Corian® Solid Surface utmärkt, är både lätt att rengöra och förnya.
Corian® Solid Surface kan enkelt termoformas för att skapa en estetisk och funtionell miljö i matavdelningar och kafe-
terier.

Att använda Corian® Solid Surface i patientrum gör det enkelt att uppnå en tilltalande design som ger patienterna 
förtroende för renlighet och uppmärksamhet på vården.

Materialets designflexibilitet gör det enkelt att skapa sjukhusstationer som är specialanpassade och funktionella.

Corian® Solid Surface finns i många roliga och livfulla färger. De är bra att använda i pediatriskt syfte för att stimulera 
barns utveckling samtidigt som de hygieniska fördelarna finns med.

OV860GW-01     

Corian® Solid Surface i sjukhusmiljöer
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Material

Corian® Solid Surface

Corian® Solid Surface fungerar överallt - det är materialet som arkitekter och  
designers väljer som är specialiserade inom hälsovård, skola, restaurang, publika utrymmen och 
kontor.

För sjukvård är designens högsta prioritet att förhindra infektioner. Ytmaterialet och konstruk-
tionen som väljs spelar en viktig roll i att skapa säker sjukvårdsmiljö.

Det porfria materialet och möjligheten till skarvfria konstruktioner tillsammans med de certifi-
erade egenskaperna som Corian® Solid Surface har, hjälper arkitekter som arbetar mot hälsovård 
att uppfylla kraven tillsammans med rätt rengöring.

Noas Swedens operationsvaskar har utöver detta en vask som är termoformad vilket ger en yta 
helt utan skarvar. Konstruktionen gör vaskarna enkla att renhålla och installera.

Corian® Solid Surface möter alla krav och förväntningar från de mest krävande sjukvårds-,  skol- 
och förskolemiljöer. Med tätt på obegränsad potential besitter materialet bland annat följande 
egenskaper:

Enkelt att städa och underhålla. När städning sker enligt föreskrifter kan inte  
bakterier och smuts få fäste på ytan.

LGA certifierad för hygieniska egenskaper (motståndskraft mot bakterier och svamp enligt 
Europeisk standard DIN EN ISO 846).

Ett porfritt material med en mjuk och skarvlös yta.

Extremt hållbart och bestående, tål hårda stötar i trafikerade miljöer som annars lätt hade 
skadat andra material så som porslin, laminat eller rostfritt stål.

Kan enkelt förnyas och repareras.

GREENGUARD Certified® som lågt VOC-strålande material

Högt motstånd mot fläckar

NOAS SWEDEN® är en del av Corian® Quality Network. Det ger slutkunden en garanti att pro-
dukterna uppfyller de hårda krav som ställs av DuPont.
NOAS SWEDEN® är även medlem i Corian® Design Colloborative program med partners som er-
bjuder högspecifika och effektiva lösningar tillverkade av Corian® Solid Surface för kommersiella 
och offentliga utrymmen.

Alla produkter är utvecklade i tätt samarbete med professionell sjukvårdspersonal.

Dimensioner



Vår vision

Vi ska vara Nordens ledande och självklara partner 
inom Solid Surface och specialbyggd inredning

OV
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05

Huvudkontor i Tibro

Noas Sweden
Fabriksgatan 2
543 50 Tibro

Växel: 0504-49 51 00

info@noassweden.se
www.noassweden.se


