
ŁATWE W PIELĘGNACJI I WyTrzymAŁE

VArIUSmed
Komory gospodarcze wykonywane pod wymiar

 - Materiał, powierzchnia i możliwość nadawania kształtu 
czynią z komór gospodarczych VARIUSmed idealne 
wyposażenie m.in. do obiektów służby zdrowia.
 - Komory mogą być zamawiane pod konkretny wymiar 
z 1 lub 2 nieckami oraz blatami dopasowanymi do 
potrzeb użytkowników oraz gabarytów pomieszczenia.
 - Pozbawiona porów, gładka powierzchnia żelkotowa 
w pełni pokrywa związany żywicą kompozyt mineralny, 
nie absorbuje zanieczyszczeń i jest łatwa w pielęgnacji.
 - Materiał odznacza się wysoką odpornością na ścieranie 
i uderzenia, trwałością kolorystyczną, jak również 
wytrzymałością na zmienność temperatury wody oraz 
niewrażliwością na oddziaływanie substancji chemicz-
nych, np. środków dezynfekcyjnych.
 - Przedni próg przelewowy na całej szerokości komory 
gospodarczej zapobiega skapywaniu wody na podłogę.
 - Istnieje możliwość naprawy uszkodzeń powierzchni za 
pomocą zestawów naprawczych.

Obszerna niecka wpasowana bez- 
spoinowo w komorę gospodarczą 
odznacza się dużymi wewnętrzny-
mi przekątnymi oraz jest łatwa do 
utrzymywania w czystości.
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Komora gospodarcza VARIUSmed
ze związanego żywicą kompozytu mineralnego 
MIRANIT szczelnie pokrytego gładką, pozbawioną 
porów powierzchnią (odporną na temperaturę do 
80 °C). Kolor biały.
Wyposażona w maksymalnie dwie niecki o dużych 
wewnętrznych przekątnych wpasowane bezspoino-
wo w blat, bez przelewu. Możliwość wyboru 
wielkości odstępu między nieckami. Próg przelewo-
wy z przodu i tyłu komory.
Przelew rurkowy DN 40 x 200 mm. W komplecie: 
zestaw montażowy (wkręty, kołki rozporowe, 
kątowniki ścienne, wsporniki).
Wymiary niecki (szer. × wys. × głęb.):  
600 x 350 x 500 mm
Przy zastosowaniu wsporników ze stali szlachetnej:
Wymiary (szer. × wys. × głęb.):  
800 - 3200 x 375 x 600 mm 
Odstęp punktów centralnych niecek:  
min. 800 mm
Przy zastosowaniu wsporników z MIRANIT-u:
Wymiary (szer. × wys. × głęb.):  
950 - 3200 x 375 x 600 mm 
Odstęp punktów centralnych niecek:  
min. 950 mm

Przykład komory VARIUSmed z niecką usytuowaną z boku

Wykonanie dostosowane do specyfiki obiektu

Szczegółowe dane techniczne, takie jak rodzaj 
zabudowy, odstępy niecek itp., zostaną udostępnio-
ne po otrzymaniu zamówienia złożonego za pośred- 
nictwem formularzy produkcyjnych (udostępnionych 
na życzenie przez firmę Franke).


