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DEFA Aluminium wastafelconsoles zijn gemaakt uit gerecycled gegoten aluminium voorzien van een chemisch bestendige 
epoxy coating, waardoor een duurzaam en blijvend oppervlak verkregen wordt. Er zijn vele redenen waarom DEFA 
Aluminium consoles gebruikt worden:

IJzersterk - de draagkracht van de consoles maakt
hen bij uitstek geschikt voor inzet bij veeleisende
toepassingen zoals  scholen, ziekenhuizen en 
andere openbare gebouwen.

Eenvoudige montage - de speciale DEFA-hamerkop
boutjes vereenvoudigen de installatie van een 
wastafel.

DEFA Aluminium consoles worden in krimpfolie per paar 
geleverd.

Breed assortiment - de consoles zijn in vier verschil-
lende lengtes, van 195 mm tot 350 mm verkrijgbaar en 
passen op een grote variëteit wastafels.

Uitgekiend design - de consoles zijn zeer sterk 
ondanks de geringe afmeting.

De hamerkopboutjes dienen 
door het gootje in de console 
en wastafel gestoken te 
worden, waarna ter fixatie 
de schroef aangedraaid kan 
worden. De hamerkopboutjes 
zijn ook verkrijgbaar in zakken 
van 50 stuks.  

De nieuwe versie van de hamerkopboutjes is in 2002 
succesvol geïntroduceerd.

DEFA Aluminium consoles type E-195/240/260 zijn getest 
op 100 kg draaggewicht op 30 mm (L) van het uiteinde van 
de console. De maximaal toelaatbare plastische deformatie 
bij deze test bedraagt 11 mm. De maximaal toelaatbare 
deformatie bij 70 kg bedraagt 6 mm.

DEFA Aluminium consoles type E-350 zijn getest op 70 kg 
draaggewicht op 30 mm (L) van het uiteinde van de console. 
De maximaal toelaatbare plastische deformatie bij deze test 
bedraagt 10 mm. 

T Y P E : E-195, E-240, E- 260, E-350

Technische dataTechnische data

  Gewicht en afmeting [mm] 
 Type A B C D E F G W* Item no.**
 E-195 195 110 76 43 70 127 58 150 320001
 E-240 240 110 76 43 79 140 79 185 330001
 E-260 260 110 76 61 82 159 89 200 340001
 E-350 345 110 76 63 94 206 119 300 350001
 T-bolt 7 B36000101
 *   W= gewicht in gram per stuk
 **  Item no. = Paar + 4 Hamerkopboutjes(in krimpfolie)
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 Materiaal : Al SIS 4250
Kleur : EP 8000
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DEFA Aluminium wastafelconsoles zijn gemaakt uit 
gerecycled gegoten aluminium voorzien van een chemisch 
bestendige epoxy coating, waardoor een duurzaam en 
blijvend oppervlak verkregen wordt. Er zijn vele redenen 
waarom DEFA Aluminium consoles gebruikt worden:

IJzersterk - de draagkracht van de consoles maakt
hen bij uitstek geschikt voor inzet bij veeleisende
toepassingen zoals  scholen, ziekenhuizen en 
andere openbare gebouwen.

Eenvoudige montage - de speciale DEFA-hamerkop
boutjes vereenvoudigen de installatie van een 
wastafel.

Breed assortiment - de consoles zijn in drie verschil-
lende lengtes, van 240 mm tot 350 mm verkrijgbaar en 
passen op een grote variëteit wastafels.

Uitgekiend design - de consoles zijn zeer sterk 
ondanks de geringe afmeting.
- voorzien van beugel als handdoekdrager.

T Y P E : 1-E5-1, 1-E5-2, 1-E53

  Gewicht en afmeting [mm] 
 Type A B C D W* Item no.**
 1-E5-1 350 155 84 307 325 310013
 1-E5-2 270 155 86 238 270 310012
 1-E5-3 240 155 86 208 250 310011
 T-bolt     7 B36000101
 *   W= gewicht in gram per stuk
 **  Item no. = Paar + 4 Hamerkopboutjes(in krimpfolie)
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DEFA Aluminium consoles worden in krimpfolie per paar 
geleverd.

De hamerkopboutjes dienen 
door het gootje in de console 
en wastafel gestoken te 
worden, waarna ter fixatie 
de schroef aangedraaid kan 
worden. De hamerkopboutjes 
zijn ook verkrijgbaar in zakken 
van 50 stuks.  

De nieuwe versie van de hamerkopboutjes is in 2002 succesvol 
geïntroduceerd.
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