
ergonomiA i HigienA nA miArĘ

VAriUSmed
Umywalki szeregowe do obiektów służby zdrowia

 - Bezspoinowe umywalki szeregowe VARIUSmed są 
zaprojektowane specjalnie z myślą o umywalniach sal 
operacyjnych.
 - Ich wielowariantowość w zakresie liczby niecek (1 do 3) 
oraz produkcja pod wymiar umożliwiają dokładne 
dopasowanie umywalki do wymogów danego obiektu.
 - Ergonomicznie ukształtowane, duże niecki z lekkim 
przewężeniem ułatwiającym dostęp, oferują lekarzom 
i personelowi kliniki komfortowe warunki do wygodnego 
mycia i dezynfekcji rąk oraz ramion.
 - Geometria umywalek z lekkim pochyleniem w kierunku 
ściany ogranicza chlapanie wody na posadzkę.
 - Związany żywicą kompozyt mineralny jest szczelnie 
pokryty gładką, pozbawioną porów powierzchnią.
 - Biała powłoka żelkotowa jest odporna na oddziaływanie 
czynników chemicznych i mechanicznych, np. na wpływ 
środków dezynfekujących, oraz daje się doskonale 
utrzymywać w czystości.
 - Istnieje możliwość naprawy uszkodzeń powierzchni za 
pomocą zestawów naprawczych.

Umywalki szeregowe VARIUSmed 
są szczelnie pokryte powłoką 
żelkotową. Utrzymanie się bakterii 
i mikroorganizmów jest efektywnie 
minimalizowane przez gładką 
powierzchnię.
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Umywalka szeregowa VARIUSmed
ze związanego żywicą kompozytu mineralnego 
MIRANIT szczelnie pokrytego gładką, pozbawioną 
porów powierzchnią (odporną na temperaturę do 
80 °C). Kolor biały.
Wyposażona w maksymalnie trzy niecki wpasowa- 
ne bezspoinowo w blat, bez przelewu. Możliwość 
wyboru wielkości odstępu między nieckami, 
minimalny odstęp punktów centralnych niecek 
700 mm. Ergonomiczny kształt niecek o bardzo 
dużych przekątnych wewnętrznych. Lekkie  
pochylenie w celu ograniczenia chlapania wody  
na posadzkę. 
Ścianka tylna ze zintegrowanymi wspornikami 
i otworami montażowymi. Tylny próg przelewowy. 
W komplecie: zestaw montażowy.
Wymiary (szer. × wys. × głęb.):  
700-3200 x 230 x 550 mm  
Wymiary niecki (szer. × wys. × głęb.):  
645 x 205 x 440 mm 
Grubość umywalki: 25 mm

Przykład umywalki VARIUSmed z 3 nieckami

Wykonanie dostosowane do specyfiki obiektu

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

Akcesoria opcjonalne
Typ NUMER KATAlogoWy

Zawór odpływowy G 1 1/4 B z sitkiem 
Z-AnmW901 2000100854

Ścienna, elektroniczna bateria umywalkowa WASH-S 
z wylewką obrotową, zasięg 266 mm 
PrTr0017 2030015990


