
Modular werktafels
Spoelblad 2400 mm, 2 spoelbakken

600x500x250 mm, rechts en links
afdruipbladen
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855238 (T2VI2400) Inbouw spoelblad met 2
spoelbakken 600x500x250
mm, afdruipbladen rechts en
links, voor werkblad
2400x700 mm

* Inbouw spoelblad met dubbele spoelbak 600x500x250
mm
  en links en rechts afdruipbladen, voor werkblad 2400x700
mm
* Roestvrijstalen spoelbakken met afgeronde hoeken,
  naadloos ingelast in het werkblad met rondom
  lopende verdiepte waterkeringrand
* Rechts en links van de spoelbakken een afdruipblad,
  aflopend naar de spoelbak
* Uitgevoerd met 1,5” afvoerpluggen en roestvrijstalen
  overlooppijpen

Uitvoering
• Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij het

gladde naadloze oppervlak met scotch brite
afwerking.

Constructie
• 40 mm hoog werkblad van roestvrijstaal

AISI304 (CrNi 18/10), 1,5 mm dikte.
• 100 mm hoge achterrand, omgezet direct met

het werkblad, de bovenkant met een 45° hoek,
zodat er geen vocht op blijft liggen, de
achterzijde volledig afgedicht met roestvrijstaal
en met volledig gelaste dichte kopzijden.

• De werkbladen kunnen gemonteerd worden
op wandconsoles, wandconsoles met een
steunpoot van 50x50 mm of 710 mm hoge
neutrale kasten met draaideuren of schuifdeuren,
uitgevoerd met 150 mm hoge roestvrijstalen
stelpoten 65x65 mm, met 0/+90 mm
hoogteverstelling.

• De spoelbak met afmetingen van 600x500x250
mm, van roestvrijstaal met 1 mm dikte.

• Speciaal antidrup frontprofiel, zonder bramen,
voorkomt lekkage op de onderbouw.

• Volledig gelaste en gepolijste hoeken.
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Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.
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Afvoer
Afvoer aansluiting

855238 (T2VI2400) 1,5" 

Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte 2360 mm 
Externe afmetingen,
breedte 550 mm 
Externe afmetingen, hoogte 250 mm 
Gewicht, netto 4 kg 


