RUSTFRI ARMATUR
OTTAVO-serien

Italian inspiration
Danish knowhow

OTTAVO

OTTAVO, designet af Hans Thyge Raunkjær (RKDO), er et nyt produktprogram fra Armalab til det moderne
laboratorium og hospital. Serien er produceret i rustfrit stål og inspireret af moderne italiensk design.
Med OTTAVO-serien har Armalab skabt en ny eksklusiv standard indenfor armatur til laboratoriemiljøet.

OTTAVO rustfri armatur serie
Q24001 Armatur til DEM vand /
standhane til koldt vand:
Armaturet er udviklet med henblik på at imødekomme de stigende krav
til kvalitet og dokumentation. Armaturet er produceret i et smukt stilrent
design. Topstykket er speciel udviklet, så det tåler rengøring med damp,
og samtidig opfylder kravene til den Amerikanske FDA godkendelse.
Q24001 til Dem vand leveres med eller uden recirkulation.

Q24001 Standhane for demiraliseret vand.
VVS nummer: Destilleret vand
VVS nummer: Demiraliseret vand

762097180
762097170

Materiale ventilhus:
Materiale topstykke:
Tilslutning:
Medie indikering:

Rustfri stål
Rustfri stål / virton pakning
G1/2”
EN 13792:2002

Q24002 Blandingsbatteri:
Q24002 har givet inspiration til seriens navn, OTTAVO efter armaturets form som et 8 tal. Materiale og design er nyt og banebrydende.
Det stilrene og Italiensk inspirerede design er medvirkende til at
skabe en ny stil og et tidssvarende ”look” i det moderne laboratorium.
Armaturet leveres efter ønske med albuekølle.

Q24002 1 grebs blandingsbatteri
VVS nummer:

760371100

Materiale ventilhus:
Materiale topstykke:
Tilslutning:		
Medie indikering:

Rustfri stål
Keramik pakning
CU Ø10mm
Blå / Rød

Q24003 Øjenskyl:
Med den nye rustfri øjenskyl forener Armalab sikkerhed og moderne
design. Q24003 er udviklet så den opfylder DIN Norm DIN EN 246. Med
sit rene design kan Q24003 med succes kombineres med Armalabs
rustfri blandingsbatteri eller Dem-vand armatur.
Q24003 leveres med plastik kop lavet i blødt gummi så skylning af øjet
udføres optimalt. Q24003 leveres med 1.5 m slange så den tilskadekomne kan indtage så korrekt position som muligt indtil yderligere hjælp
kommer frem.

Q24003 Øjenskyl
VVS nummer:

766371100

Armalab 			
Ved Milepælen 2		
DK-8361 Hasselager

Materiale ventilhus:
Materiale topstykke:
Greb:		
Tilslutning:		
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Rustfri stål
Keramik pakning
”one tuch” greb
G3/8” 1.5m stålslange

