
ROPOX SLIMLINE VASK

NÅR MAN GERNE VIL HAVE VASK OG SPEJL 
I EN SAMLET, SMAL OG ELEGANT LØSNING
Med SlimLine vasken får man spejl og vask i en samlet enhed, og 
derfor passer spejlet altid i højden, uanset om brugeren sidder i 
kørestol eller er stående. Højden justeres elektrisk ved et enkelt 
tryk på betjeningen, der sidder lige under spejlet og derfor altid er 
inden for rækkevidde.

Der er tre typer håndvaske at vælge imellem, og hver håndvask er 
særligt egnet til bestemte brugeres behov: 
- Standard: En enkel og stilren vask til brugere uden særlige  
 behov
- Lige Support: En vask med bedre tilgængelighed og   
 integrerede greb, som øger sikkerheden, for brugere med  
 nedsat funktionsevne
- Hospital: Porcelænsvask med indadbuet forkant til   
 hospitalsmiljøer

Håndvaskene er nemme at installere, og derfor kan man udskifte 
håndvasken til en anden variant, hvis behovet ændres med tiden. 
SlimLine vaskene er lette at rengøre, så man kan holde et højt 
hygiejne-niveau.

”Den optimale vask til både 
siddende og stående brugere”
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ROPOX SLIMLINE VASK

Fleksibelt VVS afløbskit
V-nr.: 40-15612

Lysarmatur længde 600 mm 
u. el-stik
 V-nr.: 40-44182

Installationsafdækning 
SlimLine unit
 V-nr.: 40-15610

Håndbetjening med spiral for 
Slimline
V-nr.: 40-15630

Højde justering:   70-100 cm

Max. brugervægt: 200 kg 
 (iht. DS/EN17966-2016)

UNIT - ELECTRIC

UNIT
152x70x5,8 cm
V-nr.: 40-15607

VASKE - COMPLETE ELEKTRIC

STANDARD
152x70x50,8 cm
V-nr.: 40-15603

SUPPORT
152x70x55,8 cm
V-nr.: 40-15601

HOSPITAL
152x70x60,8 cm
V-nr.: 40-15605
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Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: EN/EN17966-2016

Overløbsprop
V-nr.: 40-40935

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og 
vejledninger på vores hjemmeside.

Kan leveres med eller uden vask. 
Med vasken medfølger blandingsbatteri, fleksibelt vvs afløbskit og installationsafdækning.


