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udviklet 
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Afrundede
hjørner.
Lettere,

hurtigere og
mere

hygiejnisk
rengøring
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Perfekt til høje

hygiejnekrav inden

for medicinalfirmaer,

fødevareindustri,

sundhedspleje og

catering.
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Introduktion af 
vaskerenden 
Perfect II
Vi må indrømme, perfekt kan altid være mere perfekt. Ligesom vores 
tidligere vaskerende, perfect I, som i mange år har været en top-sælger i 
vores sortiment og installeret hos mange af vore kunder. Nu er vi stolte af, 
at introducere efterfølgeren: Perfect II vaskerenden. Du kan måske sige, 
hvad kan der ellers perfektioneres ved en vaskerende. Forbløffende 
mange, som du vil opdage i denne brochure.

Perfektionen er i detaljen. Den største nyskabelse af Perfect II 
vaskerenden er i de afrundede hjørner. Den nye vaskerender er mere 
hygiejnisk, mindre modtagelig for bakterier og lettere og hurtigere at 
rengøre. Derudover er der plads i vaskerenden til at placere en spand 
(13L.), perfekt til at tappe vand. Perfect II fuld af små justeringer, 
innovationer og finesser. Nok til at sige, at Perfect II er den mest 
gennemførte og "perfekte" vaskerende vi har fremstillet.
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ALLE HJØRNER ER 
RUNDE 

Ingen kanter, hvor snavset kan 
samle sig, der sikre en lettere og 
hurtigere rengøring.

INGEN SKARPE 
LINIER

Hjørner indvendig og udvendig er 
afrundede, så brugerne ikke kan 
komme til skade på skarpe 
punkter.

ALLE VINKLER 
AFRUNDET

Den vigtigste unikke fordel 
er, at alle hjørner inden i 

vaskerenden er afrundede, 
hvilket gør rengøring 

meget lettere og hurtigere, 
chancen for bakterier 
mindre og økonomisk 

fordel på grund af kortere 
rengøringstid.

INGEN SKARPE 
KANTER

På ydersiden bukkes alle 
samlinger under top-pladen, 

så der er ingen skarpe kanter 
eller mellemrum, som snavs 

kan samles i. 
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Det er nu også muligt at placere en 13 
liters spand i vaskerenden under 
aftapsventil.

ROBUST

Kraftig og robust vaskerende, 
fremstillet af ekstra tykt rustfrit 
stålplade på 1,2 mm. Desuden er 
der dobbelt sidevægge.

PLUG & PLAY

Leveres med færdigmonterede 
ventiler og rør fra VIEGA, der 
mindsker installationstiden for 
installatøren. Nem montering med 
en S-clips og to bolte på siden. 
Også kaldet “Plug & play”.

VÆLG 
AFTAPSVENTIL

Der er et udvalg af forskellige 
modeller fra kendte mærker som 
Hansa eller Presto, men også 
økonomisk prisvenlige modeller.

Standardlængder er         
1200 mm og 1800 mm.       

Fås fra lager. 
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Kun rør,
til koldt eller forblandet vand
651792 112
651792 118

1200 mm 
1800 mm

2

Kun rør,
til varmt og koldt vand
651793 112
651793 118

1200 mm
1800 mm

TEMPO WI rustfrit stål, selvlukkende aftapsventil, 
til koldt eller tempereret vand
651792 212
651792 218

1200 mm
1800 mm

4

PRESTO NEODUO, selvlukkende vandhane 
til koldt eller tempereret vand
651792 412
651792 418

1200 mm
1800 mm

5

TEMPO IV MS., selvlukkende aftapsventil,             
til koldt eller tempereret vand
651792 312
651792 318

1200 mm
1800 mm

6

PERFECT MIX, blandearmatur i rustfrit stål,   
til varmt og koldt vand

651793 212
651793 218

1200 mm
1800 mm

7

HANSA PINTO blandearmatur        
til varmt og koldt vand
651793 312
651793 318

1200 mm
1800 mm

8

HANSA ELECTRA, elektronisk aftapshane 
til koldt eller forblandet vand

651792 512
651792 518

1200 mm
1800 mm

Vores filosofi bag 
perfektionen
Loggere, en totaludbyder til design af hygiejne- og 
omklædningsrum, ser også på de mindste detaljer. Vi fortsætter 
med at introducere nye produkter, innovative teknikker og 
modeller. Og fortsæt med at lede efter den mest komplette og 
frem for alt perfekte løsning. 

Fordel for forhandler:

Fordel for installatør:

Fordel for forbruger:
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• En komplet løsning
• Alt i en kasse
• Alt under et artikelnummer
• Alt fra samme leverandør

• Et komplet produkt
• Ingen grund til at bestille yderligere dele
• Let at installere

• Et solidt produkt, der opfylder alle nutidige krav og forventninger
• Let og meget hygiejnisk at vedligeholde
• En slank, æstetisk løsning
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TEMPO RVS, Zelfsluitende kraan, 
voor koud of voorgemengd water

PERFECT MIX, RVS mengkraan, 
voor warm en koud water

Heavy perfect II
fritstående vaskeøer
Den perfekte løsning, hvis du har 
plads: Heavy Perfect II vaskeøer. 
Alle rørledninger tilsluttes i den 
centrale understøtning, og 
forskellige typer aftapshaner kan 
bruges. Du kan perfektionere 
vaskeøen yderligere med 
montering af sæbe, 
desinfektionsmiddel og 
papirhåndklædedispensere. 
Spejle og affaldsspande kan også 
monteres. Standardlængderne er 
1200 mm og 1800 mm, men vi 
kan selvfølgelig tilbyde 
vaskeøerne i enhver ønsket 
længde.
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Vaske-ø Heavy Perfect II inkl. Ekstraudstyr: sæbe- eller desinfektionsmiddel / lotiondispensere, papirdispensere og spejl.  
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