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NOAS Tvättställ CARE
i Corian® Solid Surface

Tvättställ CARE
Egenskaper
•

Ett porfritt och giftfritt material med mjuk och
skarvlös yta

•

Extremt hållbart och har högt motstånd mot
fläckar

•

Bullerfritt och hållbart för stötar

•

Enkelt att städa och underhålla

•

Kan enkelt förnyas och repareras

•

LGA certifierad för hygieniska egenskaper

•

GREENGUARD Certified®

•

Miljöbedömd i Sunda Hus och
Byggvarubedömningen

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

NOAS Tvättställ CARE har mjuk, fin form med skarvlös yta och möter
kraven för tillgänglighet, funktion, hållbarhet och där man tänker
cirkulärt. För användaren är det lätt att komma intill med rullstol och att
tvätta sig utan större ansträngning. Tvättstället är utformat så att det
passar alla, sittande/rullstolsburen eller stående, barn som vuxna.
Materialet är Corian® Solid Surface, som är porfritt och giftfritt. Det ger
tillsammans med tvättställets urformning ett varmt och mjukt intryck.
Tvättstället lämpar sig i de flesta miljöer som privata hem, skolor,
restauranger, vårdcentraler, gruppboende, vårdhem, sjukhus, RWC och
andra offentliga toaletter, där man har höga krav på tillgänglighet,
funktion, hållbarhet och även har ett cirkulärt tänkande.
NOAS Tvättställ CARE har en specialdesignad konsol som är lätt att
installera både direkt på vägg och för Rebase.
Går att beställa i flera färger. Valet är ditt.

VH600-80-GW

TEKNISK DATA

VH600-80-GW
RSK nummer

755 09 46

Bredd

600 mm

Djup (Horisont)

596 mm

Höjd (ink bakkant)

205 mm

Djup (Vask)

~125 mm

Material

DuPont™ Corian® Glacier White

Vikt

~1,70g/cm3

Statisk belastning

120 kg

# Hål för blandare

1

# Hål för b. vent

1

Konsol ingår. Blandare och bottenventil som visas på bilderna är endast för
denna exponering men går att beställas. Hål för blandare är 34 mm och hål
för bottenventil är 41 mm som är standard.

Material
DuPont™ Corian®
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 konstruktionen som
väljs spelar en viktig roll i att skapa säker sjukvårdsmiljö.
Det porfria materialet och möjligheten till skarvfria konstruktioner tillsammans med de certifierade
egenskaperna som Dupont™ Corian® har, hjälper arkitekter som arbetar mot hälsovård att uppfylla kraven
tillsammans med rätt rengöring.
Noas Swedens operationsvaskar har utöver detta en vask som är thermoformad vilket ger en yta helt utan
skarvar. Konstruktionen gör vaskarna enkla att renhålla och installera.
Dupont™ Corian® solid surface möter alla krav och förväntningar från de mest krävande sjukvårds-, skoloch förskolemiljöer. Med tätt på obegränsad potential besitter materialet bland annat följande egenskaper:
Enkelt att städa och underhålla.
bakterier och smuts få fäste på ytan.

När

städning

sker

enligt

föreskrifter

kan

inte

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 DuPont™ Corian® Quality Network. Det ger slutkunden en garanti att produkterna uppfyller de hårda krav som ställs av DuPont.

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

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