
AVK

Tvättstället AVK är avsmalnande åt höger eller vänster och 
utrustat med stödräcke. Det lågbyggda avloppssystemet 
gör att rullstolsanvändare har benplats under tvättstället 
och når blandaren enkelt. Tvättstället är lämpligt i 
vårdboende och även idealiskt för “tuffare” offentliga 
miljöer som offentliga toaletter på ex. skolor, köpcentra 
eller idrottsanläggningar. Material i tvättstället är emaljerat 
stål vilket gör det ytterst tåligt. 

Emalj är ett ytterst reptåligt och starkt material som ej kan 
spricka. Emaljen tål hushållskemikalier, nagellack etc. utan 
att missfärgas.

Genom sin konstruktion med inbyggda konsoler samt den 
låga vikten medför detta en enkel och snabb installation. 

Standardplaceringen för håltagning till blandare är 
centrerat bakom balja. Vid tillval, kan håltagningen vara 
höger- eller vänsterplacerad. Bräddavlopp är standard men 
kan beställas utan. Tvättstället kan monteras på konsoler 
för höjd- och sidjustering.

TRIDENT Tvättställ AVK

Tvättstället kan beställas utan bräddavlopp. Hål till blandare kan 
beställas med  höger- eller vänsterplacering om balja. Blandare, se  
extra utrustning, tillval. 

Utrustning Standard
- Väggkonsoler (inbyggda)
- Vattenlås
- Bräddavlopp
- Håltagning för blandare    
   centrerat bakom balja.

Tekniska data
- Material:  Emaljerat  stål
- Bredd: 1000 mm
- Djup: 500 mm
- Höjd: 170 mm

Tvättställets låga 
avlopps-system 
möjliggör bra 
tillgänglighet för 
sittande brukare.

Extra utrustning, tillval
- Kontrasterande kulör i bassäng.
- Blandare med extra lång spak.
- Konsoler för höjd- och sidojustering.
- Bottenventil med avloppsrör till höjdreglerbart tvättställ.
- Exklusive bräddavlopp.
- Håltagning för blandare annan placering, höger eller vänster.
- Specialmått tvättställ.
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På Trident är produktförbättringsarbetet en fortlöpande 
process och genomförs kontinuerligt. Av den anledningen 
kan den levererade produkten skilja sig något från bilderna i 
denna beskrivning.

Tillvalsutrustning, 
blandare med 
extra lång spak, 
för brukare med 
greppsvårigheter.

Ritning Tvättställ AVK, standardmått. Tvättstället kan beställas i 
andra mått som tillval.
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Tvättställ AVK från sidan med inbyggd konsol. Monterad på skena 
för höjdjustering. Skena är tillval.

Kontrasterande 
kulör i balja. Tillval.


