
Wa s t a f e l s

Wastafels uit massieve 

kunststofplaten zijn 

buitengewoon kras- en 

slijtvast, vochtbestendig en 

onderhoudsvriendelijk.

Type W

Lavabotablet, hoogte 
aangepast aan 
verschillende gebruikers

Speciale uitvoering  
op maat

Ingebouwde lavabo  
in wastafelblad 

Meubelunit met opening 
papier/linnenmand



Type W.l13 Type W.l26 Type W.lp
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Lavabotablet Type W.l 

Concept 
Vlakke wastafel in massieve 13 mm kunststofplaat 'HPL'
Neerhangend en terugliggend zichtscherm 200 - 220 mm, met of zonder plint bovenaan. h : 100 mm

Modellen
 Type W.l13: strak bovenblad, randen en hoeken gebroken.
 Type W.l26: vlakke wastafel dikte 13 mm, vooraan opgedikt tot 26 mm, rondgefreesd en 

met een veilige hoekradius van 30 mm.
 Type W.lp:   postform wastafel dikte 13 mm.

Afmetingen
Diepte: standaard 600 mm. Lengte: zonder naden tot 2750 mm.

Dragers
Metalen draagkonsolen 480 mm x 130 mm, draagkracht 150 kg, voorzien van een milieuvriendelijke  
anti-corrosiebescherming en afgewerkt met een donkergrijze epoxy polyester coating.

Wastafelmeubel Type W.m  

Concept 
Dit functionele wasmeubel, gemaakt uit 13 mm HPL en bestaande uit verschillende modules tot een 
alles-in-1 meubel, is uiterst gebruiksvriendelijk, veilig en ontworpen voor zeer intensief gebruik.
Wastafelblad met of zonder opstand (h = 150 mm) uit één stuk (max. lengte 2750 mm). Maximale 
hygiëne. Alle randen en hoeken rondgefreesd. Het wasmeubel wordt op een aluminium sokkel 
geplaatst met in de hoogte instelbare pootjes, mooi afgewerkt met een HPL plint.

Module 1 : Meubelunit met of zonder uitsparing voor lavabo's
Unit met dubbele draaideuren incl. soft close functie, met licht gebogen inox deurgreep, afsluitbaar.  
Voorzien van rijboringen voor legplank incl. 1 legplank.
Optie : lavabo (onderbouw of bovenbouw) excl. kraanarmaturen. Keuze volgens gamma Afkor.

Module 2 : Meubelunit met of zonder uitsparing voor lavabo
Unit met enkele draaideur incl. soft close functie, met licht gebogen inox deurgreep, afsluitbaar.  
Voorzien van rijboringen voor legplank incl. 1 legplank.
Optie : lavabo (onderbouw of bovenbouw) excl. kraanarmaturen. Keuze volgens gamma Afkor.

Module 3 : Meubelunit met open vakken 
Unit met 4 open vakken, vaste maatvoering.

Module 4 : Meubelunit met opening papier/linnenmand
Unit met opening in wastafel, afsluitbare draaideur en uitschuifbare papiermand.

Afmetingen 
Module 1 : H : 864 mm incl . 150 mm sokkel met plint, B : 890 mm, D : 600 mm.
Modules 2 tem 4 : H : 864 mm incl. 150 mm sokkel met plint, B : 490 mm, D : 600 mm.

Kleuren
Volgens kleurenkaart Afkor (18 kleuren). Andere kleuren op aanvraag.


