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Rustfri innredning. 
 

 
 

Rustfri innredning til storkjøkken og bolig. 

 

Skreddersydde produkter av beste kvalitet. 
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I denne brosjyren finner du eksempler på innredning til storkjøkken.  Du velger selv hvordan 

ditt møbel skal innredes med skap, hyller, skuffeseksjon osv. 

Vi leverer produkter i både rustfritt stål og syrefast stål av høyeste kvalitet, alt fra 

arbeidsbenker, oppvasklinje, ryddestasjoner og rullende utstyr.   Vi skreddersyr det meste av 

løsninger.  Leverer både små og store serier. 

 

Spesifikasjoner av benker og tilhørende utstyr. 
 

Standard benk 

• Benker leveres som standard med bredde 650mm og høyde 890mm. 

• Topplater utføres av 1,5mm og 1,25mm rustfritt stål. 

• Topprammen utføres av 30/30mm rustfrie firkantrør med tverrstivere. 

• Benstativ utføres av 30/30mm rustfrie firkantrør med justerbare føtter. 

• Standard sokkelhøyde er 150mm fra gulvet. 

• Benker inntil 2000mm lengde leveres med 2 stk. benpar, utover dette med 3 stk. 

benpar. 

• Benker til vegg leveres med regulerbare veggfester. 

• Underhyller utføres av 1,25mm rustfri plate, samt risthyller av Ø6,0mm stangstål. 

• Standard vaskekummer for innsveising: 

250 x 370 x 160mm 

370 x 370 x 160mm 

500 x 400 x 200mm 

500 x 400 x 300mm 

550 x 550 x 200mm 

600 x 450 x 300mm 

700 x 500 x 300mm 

 

Standard skap-/skuffeseksjoner 

• Standard skap-/skuffeseksjoner utføres av 1,25mm rustfri plate. 

• Skuffeseksjoner leveres med helt uttrekkbare teleskopskinner, gripelist for åpning av 

skuffen og 1/1 GN-kantiner som standard. 

• Skapseksjoner leveres med bunn- og midthylle, samt lydisolert dør med kjøleskap-

håndtak.  Hengsles høyre eller venstre. 

• Høyskap er utført av 1,25mm rustfri plate og rammeverk av 25/25mm rustfrie 

firkantrør.  Leveres med bunn og 4 stk. hylleplan, samt lydisolert dør med kjøleskap-

håndtak.  Hengsles høyre eller venstre. 

 

Hev / senk benker 

• Topplate og ramme som standard benker. 

• Ben av 40/40mm firkantrør. 

• Manuell eller elektrisk regulerbar med reguleringshøyde 200mm. 

• Belastning 350 KG.  Leveres for større belastning ved forespørsel. 

• Vaskekummer og skap-/skuffeseksjoner leveres som for standard benker. 
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Her følger noen eksempler på produkter som kan leveres. 
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Vogner. 
 

Vi kan tilby et stort sortiment av vogner tilpasset kundens behov; trillebord, ryddevogner, 

kurvvogner, brettvogner, etc.  Alle vogner er designet for å tåle hard slitasje og tungt arbeid, 

derfor er vognene produsert med helsveist stamme.  Vi har forskjellige hjultyper å velge blant, 

alle hjul er av beste kvalitet.  Standard hjulet er Ø125mm.  Diverse størrelse og mål, kontakt 

oss for tilbud. 

 

 
 

Trillebord. 

 
 

Kurvvogn 

 

 
 

Brettvogn 

 

 
 

Ryddevogn. 
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Utslagsvasker for veggmontering. 
 

Vi har flere modeller utslagsvasker for veggmontering.   Små og store vasker alt etter behov. 

 

 
Art.nr. 7010 

Vask utvendig mål: 460 x 410mm 

Bakplate: 460 x 185mm 

Leveres med overløp, ventil, vannlås og veggfeste. 

 

 
Art.nr. 7020 

Vask utvendig mål: 560 x 460mm 

Bakplate: 560 x 230mm 

Leveres med overløp, ventil, vannlås og veggfeste.  

 
Art.nr. 7030 

Vask utvendig mål: 750 x 500mm 

Bakplate: 750 x 185mm 

Leveres med overløp, ventil, vannlås og veggfeste. 

 

 
Art.nr. 7031 

Vask utvendig mål: 375 x 225mm 

Bakplate: 375 x 150mm 

Leveres med bunnventil rist og veggfeste. 

 
Art.nr. 7090 Drikkevann kum 

Vask utvendig mål: 400 x 365mm 

Leveres med bunnventil rist og veggfeste. 

 

 
Art.nr. 7120 

Vask med sidebrett utvendig mål: 1000 x 550mm 

Vask innvendig mål: 600 x 400 x 250mm 

Bakplate: 1000 x 250mm 

Leveres med overløp, ventil, vannlås og veggfeste. 
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Spesial vasker og andre produkter. 
 

Vi kan levere spesial vasker og andre tilhørende produkter for sykehus, helsesenter og 

industri. 

 

Vask modell 7130 frittstående på gulv med justerbare ben.  Denne vasken brukes for skylling 

av gummistøvler og regntøy i barnehager samt som kum for nødskylling i industrien. 

 

Sandfangkar er produsert for å hindre at det kommer sand og smuss ut i avløpet.  

Sandfangkaret brukes f.eks. i bøttekott i forbindelse med vaskekummen   Det indre karet kan 

tas ut og fungerer som selve utskillingskaret.  Det er lett å tømme.  Vannrøret ledes inn i karet 

gjennom et hull i lokket og avløpsrøret DN32 kobles til gulvsluken.  Sandfangkar modell 

7070 leveres med flat bunn, og dette gjør det mulig å plassere f.eks. på hyllen under vasken. 

Sandfangkar modell 7070T er utstyrt med lave ben, ellers er modellen lik modell 7070.  

Takket være justeringsføttene er det lett å plassere sandfangkaret på et skrått/skjevt gulv. 

 

Gipsutskiller modell 3140 er laget i syrefast stål.  Den er utstyrt med en tappekran for vann, 

og den nedre delen er lett å ta løs for tømming.  Utskilleren monteres i avløpsrøret på 

kummen og festes med skruer til veggen bak benken.  Avløpsrøret kobles til gulvsluken med 

en separat slange/rør.  Slange/rør er ikke inkludert med produktet.  Passer til utskilling av gips 

og andre stoffer som er tyngre enn vann fra vannet. 

 

Håndvask for kirurger modell 7110 er spesielt laget for at det skal være enklere å vaske 

hendene i vaskerommet til operasjonsstuen.  Formen på forkant av vasken leder vannet som 

renner fra albuene tilbake i vasken.  Den polerte overflaten og de avrundete hjørner forenkler 

desinfisering og rengjøring av vasken.  Man kan koble flere vasker sammen til en serie med 

vasker. 
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Art.nr. 7130 Vask med bein 

Vask utvendig mål: 600 x 600 x 350mm 

Leveres med ventil og justerbare ben. 

 

 
Art.nr. 7070 – 7070T Sandfangkar 

Utvendig mål: 480 x 330 x 120mm 

Innvendig beholder: 300 x 280 x 115mm 

 

 
Art.nr. 3140 Gipsutskiller 

Mål øvre del: Ø285 x 100mm +35mm bunnventil 

Mål nedre del: Ø260 x 215mm 

Leveres med 35mm bunnventil, 32mm avløpsrør, 

kran og 2 stk. Urho-låser. 

 

 
Art.nr. 7110 Kirurg håndvask 

Vask utvendig mål: 1000 x 700 x 150mm 

(bredde x dybde x høyde) 

Leveres med veggbraketter. 

 
Bilde viser 2 stk. kirurg håndvasker montert som en serie. 
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TLF: 51601790 

e-mail: post@imperialengros.no 

 

 

Kontakt oss for små og store prosjekter. 
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