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Mindervalidenwastafel 800 mm
De wastafel met kraangat voor muurmontage is bijzonder
geschikt voor het gebruik door rolstoelgebruikers.
De wastafel is uitgevoerd in wit sanitair porselein van eerste
kwaliteit.
Het porselein wordt gebakken op 1270°C, is ongevoelig voor
licht en is kleurvast.
De porositeit van het porselein bedraagt minder dan 0,1% en
het breekpunt ligt tussen de 500 en 600kg/cm2.
Het glazuur (0,7mm dikte) wordt direct op het porselein
aangebracht en aan dezelfde temperatuur meegebakken. Er
wordt geen zgn. engobe-tussenlaag aangebracht.
Het glazuur beantwoordt aan de Norm NF D14-503 (02/2012)
betreffende weerstand van het glazuur aan
temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische
shockcyclussen van 120°C.
Het glazuur weerstaat aan chemicaliën beschreven in de Norm
NF D14-508 (02/2012).
De wastafel heeft een ergonomisch design waarbij de
onderarmen kunnen rusten op de brede zijranden van 77,5mm
van de wastafel.
De wastafel is voorzien van een uitsparing onder de volledige
rand van de wastafel om de gebruiker de mogelijkheid te
geven zich naar de wastafel toe te trekken.
De wastafel heeft een rechte rugwand met of zonder centraal
kraangat en is al dan niet voorzien van een overloop in de
rugwand.
De wastafel wordt onzichtbaar bevestigd aan de muur dmv 2
moeren geschroefd op 2 in de wand verankerde trekbouten.
De bevestigingsgaten bevinden zich op een asafstand van
280mm.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het

KLEUREN*

01 MA  

* 01 = Glossy white, MA = Wit IdealPlus

NORMEN EN VOORDELEN
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product.
Afmetingen (bxdxh) :800 x 555 x 165 mmVoldoet aan de
norm; DIN 18024-2 / 18025-1


