®

Tvättrännor
Publika miljöer

Tvättränna 00
Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

Serie 00 är utvecklade för publika miljöer där hygien, användarvänlighet och motståndskraft mot slitage är ledord. Produkterna
är tillverkade i Corian®. Dess mjuka och följsamma intryck passar
väl in i de flesta miljöer, från förskolor och skolor till publika
toaletter och tvättinrättningar.
Ett flertal möjligheter till anpassning finns.
Tvättränna 00 är utan bakkant, 00B med bakkant.
Alla modeller är anpassade för standard blandare och bottenventiler. Förborrning för blandare enligt tabell.

Egenskaper
•

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

•

Runda mjuka former, inga vassa hörn

TR1600GW-00B

TR1000GW-00

TR1000GW-00

TR1300GW-00

TR1600GW-00

RSK nummer

755 08 06 (07)

755 08 10 (11)

755 08 13 (14)

Bredd

1000 mm

1300 mm

1600 mm

Djup (Horisont)

510 mm

Höjd (ink bakkant)

150 mm (230 mm, TRXX00B)

Djup (Vask)

~135 mm

Material

DuPont™ Corian® Glacier White

Vikt

~1,70g/cm3

Statisk belastning

150kg

# Hål för blandare

2

2

3

# Hål för b. vent

1

1

2

Konsoler ingår. Blandare, bottenventiler och vattenlås som visas på bilder är tillval.
Hål för blandare är standard. Önskas annan fördelning eller oborrat är det tillval.
RSK nummer inom parentes = ränna med bakkant (00B)

TR1600GW-00

Tvättränna 02
Beställningsvara. Serie 02 är mindre utrymmeskrävande då djupet är 430 mm istället för 510 mm.

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

Serie 02 är även lämplig i förskoleverksamhet för de minsta
barnen då blandaren kommer närmre händerna.
Tvättränna 02 är utan bakkant.
Alla modeller är anpassade för standard blandare och bottenventiler.

Egenskaper
•

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

•

Runda mjuka former, inga vassa hörn

TR1000GW-02

TR1300GW-02

TR1000GW-02

TR1300GW-02

TR1600GW-02

RSK nummer

755 08 08

755 08 12

755 08 15

Bredd

1000 mm

1300 mm

1600 mm

Djup (Horisont)

430 mm

Höjd

150 mm

Djup (Vask)

~135 mm

Material

DuPont™ Corian® Glacier White

Vikt

~1,70g/cm3

Statisk belastning

150kg

# Hål för blandare

2

3

4

# Hål för b. vent

1

1

2

Konsoler ingår. Blandare, bottenventiler och vattenlås som visas på bilder är tillval.

TR1600GW-02

Mått

Material

TR1000GW-02

TRXXXX-02 (Beställningsvara)

BREDD

MÅTTSKISS HÅL FÖR ARMATURER

DuPont™ Corian®

150 mm

TRXXXX-00 med standard håltagning för blandare

300 mm
300
mm

300 mm
mm
300

För skola och förskola är viktiga egenskaper; lätt att städa och underhålla/reparera,
hygien och minimering av skaderisk. De ytor som ni specificerar har en viktig funktion i att skapa säkrare och mer givande miljöer.

250 mm

Materialet är porfritt och byggs utan synliga skarvar. Noas Swedens tvättrännor har
utöver detta en vask som är thermoformad vilket ger en yta helt utan skarvar.

1300 mm

TR1600GW-02
250 mm

400 mm

250 mm

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

350 mm

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

430 mm

350 mm

400 mm

Dupont™ Corian® solid surface möter alla krav och förväntningar från de mest
krävande skol och förskolemiljöer. Med tätt på obegränsad potential besitter materialet bland annat följande egenskaper:

430 mm

150 mm

250 mm

400 mm
mm
400

430 mm
430
mm

TR1300GW-02

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

430 mm

1000 mm
mm
1000

150 mm

Ett porfritt material med en mjuk och skarvlös yta.

1600 mm
250 mm

250 mm

367 mm

366 mm

367 mm

DJUP
150 mm

HÖJD

TR1X00GW-00B

230 mm

TR1X00GW-00

150 mm

TR1X00GW-02

Kan enkelt förnyas och repareras.
GREENGUARD Certified® som lågt VOC-strålande material

250 mm

Högt motstånd mot fläckar
430 mm

250 mm

430 mm

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

Noas Sweden är del av DuPont™ Corian® Quality Network vilket ger kunder och
användare en garanti att produkterna är producerade enligt DuPont™ högt ställda
krav.

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

Se även Noas Operationsvaskar

Huvudkontor och fabrik i Tibro
Noas Sweden
Fabriksgatan 2
543 50 Tibro
Växel: 0504-49 51 00

TR 201901

info@noassweden.se
www.noassweden.se

