
onderhoudsarm en robuust

VarIusmed
Multifunctionele wastafels op maat

 - Materiaal, oppervlak en vormgeving maken de 
VARIUSmed multifunctionele wastafels uiterst geschikt 
voor toepassing in medische inrichtingen.
 - De wastafels kunnen met 1 of 2 wasbakken op maat 
worden besteld.
 - Het poriënvrije, gladde gelcoatoppervlak, dat volledig is 
omhuld door het kunstharsgebonden composiet, is 
vuilbestendig en onderhoudsarm.
 - Het materiaal blinkt uit door de hoge stoot- en slijtage-
vastheid, hoge kleurstabiliteit, evenals hoge bestendig-
heid tegen wisselende watertemperaturen en is bestand 
tegen chemische vloeistoffen, zoals bijv. het gebruik van 
desinfectiemiddelen.
 - Een waterkering aan de voorkant over de gehele breedte 
van de multifunctionele wastafel, voorkomt dat er water 
op de vloer druppelt.
 - Oppervlakteschade kan met speciale reparatiesets 
worden opgelost.

De grote, naadloos gevormde 
wasbak met grote binnenradius is 
zeer gebruiksvriendelijk en 
eenvoudig te reinigen.
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Mutlifunctionele wastafel VARIUSmed
van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met 
poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 
80 °C), aan alle zijden gecoat. Kleur alpine wit. 
Met max. 2 naadloos gevormde bakken met grote 
binnenradius, zonder overloop. Variabele bakaf-
stand. Waterkering aan de voor- en achterkant. 
Met standpijpventiel DN 40 x 200 mm. Incl. 
bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen, wand-
hoek, consoles).
Afmetingen wasbak (B x H x D): 600 x 350 x 500 mm
Bij gebruik van roestvrij stalen consoles:
Afmetingen (B x H x D): 800 - 3200 x 375 x 600 mm 
Middenafstand van de wasbakken min. 800 mm
Bij gebruik van MIRANIT-consoles:
Afmetingen (B x H x D): 950 - 3200 x 375 x 600 mm 
Middenafstand van de wasbakken min. 950 mm

Voorbeeld VARIUSmed multifunctionele wastafels met zijdelings geplaatste wasbakVoor objectspecifieke uitvoeringen

Detailspecificatie, zoals inbouwwijze en  
bakafstanden, etc. worden volgens order met 
ontwerp tekening (bij Franke aanvragen) verstrekt.
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