
Wij hebben 
het perfecte 
product 
afgerond

Afgeronde 
hoeken.Makkelijker, sneller en hygiënischer reinigen

WASGOTEN
PERFECT II



Perfect voor  

strenge hygiëne  

eisen binnen 

farmaceutische  

bedrijven, 

voedselindustrie, 

gezondheidszorg en 

horeca
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Introductie 
wasgoten 
Perfect II
Wij moeten eerlijk toegeven, perfect kan altijd nog perfecter. Zoals onze 
wasgoot Perfect I. Al vele jaren een topper in ons assortiment en bij vele 
bedrijven geïnstalleerd. Nu introduceren wij trots de opvolger: de wasgoot 
Perfect II. U zult misschien zeggen, wat valt er nog verder te perfectioneren aan 
een wasgoot. Verbazingwekkend veel, zoals u in deze brochure kunt
ontdekken. 

Perfectie schuilt in de details. De grootste innovatie van de wasgoot Perfect II
zit in de afgeronde hoeken. Zo is de nieuwe wasgoot hygiënischer, minder 
bevattelijk voor bacteriën en makkelijker en sneller te reinigen. Daarnaast is 
er ruimte in de wasgoot om een emmer (13L.) te plaatsen, perfect om water 
te tappen. Zo zit de Perfect II vol met kleine aanpassingen, innovaties en 
slimmigheden. Genoeg om te beweren, dat de Perfect II de meest perfecte 
wasgoot ooit is.
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BOVENRAND 
RONDOM 
HELEMAAL VLAK 

Voordeel: geen randjes waar zich vuil 
achter kan ophopen en dus makkelijker 
schoon te maken.

GEEN SCHERPE 
PUNTEN
Hoeken links en rechts afgerond zodat 
gebruikers zich niet kunnen bezeren aan 
scherpe punten.

ALLE HOEKEN 
AFGEROND

Het belangrijkste unieke pluspunt 
is dat alle hoeken binnen in de 

wasgoot afgerond zijn waardoor 
het reinigen veel makkelijker en 
sneller gaat, kans op bacteriën 
kleiner en economisch voordeel 

door kortere poetstijd.

GEEN SCHERPE 
RANDEN

Aan de buitenkant zijn alle randen 
teruggevouwen tot aan de goot 

waardoor er geen scherpen randen 
zijn of ruimtes waar vuil zich kan 

ophopen. 
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Het is nu ook mogelijk om een 13 liter emmer 
te plaatsen in de goot onder de kraan.

ZEER SOLIDE

Zeer robuuste wasgoot omdat extra dik 
roestvrij staal van 1,2 mm is toegepast. 
Verder zijn de zijwanden dubbelwandig.

PLUG & PLAY

Wordt geleverd met voorgemonteerde 
kranen en leidingen van VIEGA waardoor 
montagetijd voor installateur beperkt is. 
Eenvoudige montage middels een S-clip 
en twee bouten aan de zijkant.  Ook wel 
“Plug & play” genoemd.

KIES UW KRAAN

Er is keuze uit meerdere modellen kranen 
van bekende merken zoals Hansa of 
Presto, maar ook economisch geprijsde 
modellen. 

Standaard lengtes zijn 
1200 mm & 1800 mm.

Direct uit voorraad leverbaar.  
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Alleen leidingen, 
voor koud of voorgemengd water
470123
470183

1200 mm 
1800 mm

€    891
€ 1.202

Alleen leidingen, 
voor warm en koud water
470124
470184

1200mm
1800 mm

€ 1.024
€ 1.377

TEMPO RVS, Zelfsluitende kraan,  
voor koud of voorgemengd water
470125
470185

1200mm
1800 mm

€ 1.041
€ 1.420

1 2 3
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PRESTO NEODUO, zelfsluitende kraan,  
voor koud of voorgemengd water
470127
470187

1200 mm
1800 mm

€ 1.094
€ 1.469

TEMPO, Zelfsluitende kraan,  
voor warm en koud water
470126
470186

1200 mm
1800 mm

€ 1.121
€ 1.511

PERFECT MIX, RVS mengkraan,  
voor koud en warm water
470128
470188

1200 mm
1800 mm

€ 1.384
€ 1.933
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HANSA mengkraan,  
voor koud en warm water
470129
470189

1200 mm
1800 mm

€ 1.306
€ 1.809

HANSA ELECTRA,  
voor koud of voorgemengd water
472120
472180

1200 mm
1800 mm

€ 1.941
€ 2.770

Onze filosofie 
achter perfectie
Loggere, totaalaanbieder voor de inrichting van sanitaire- en 
kleedruimtes, kijkt ook naar de kleinste details. Wij blijven nieuwe 
producten, innovatieve technieken en modellen introduceren. En 
blijven zoeken naar de meest complete en vooral perfecte oplossing. 

De Voordelen voor de handel:
• Een complete oplossing
• Alles in één doos
• Alles onder één artikelnummer 
• Alles bij dezelfde leverancier

De voordelen voor de installateur:
• Een compleet product
• Niet nodig om extra onderdelen te bestellen
• Eenvoudig te installeren
• Ook de service is perfect

De voordelen voor de gebruiker:
•  Een degelijk product dat voldoet aan alle hedendaagse  

eisen en verwachtingen
• Gemakkelijk en zeer hygiënisch in onderhoud
• Een strakke, esthetische oplossing

Bruto Prijzen 2021, Ex BTW6
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PERFECT MIX, RVS mengkraan,  
voor koud en warm water

Heavy Perfect II 
waseilanden
De perfecte oplossing als u de ruimte 
heeft: de Heavy Perfect II waseilanden. 
Al het leidingwerk wordt in de centrale 
steun verwerkt en er kunnen verschillende 
types muurkranen toegepast worden. 
U kunt het waseiland nog verder 
perfectioneren door de toevoeging van 
dispensers voor zeep, disinfectant en 
papieren handdoekjes. Ook spiegels 
en afvalbakken kunnen gemonteerd 
worden. De standaardlengtes zijn 1200 
mm en 1800 mm, maar natuurlijk kunnen 
wij de waseilanden in elke gewenste 
lengte aanbieden. 
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NEDERLAND
LOGGERE METAALWERKEN B.V.

POSTBUS 5000
NL-4803 EA BREDA

TEL +31 (0)76 52 40 833
EMAIL SAN@LOGGERE.COM 

WWW.LOGGERE.COM

BELGIË
LOGGERE METAALWERKEN N.V.

EUROPASTRAAT 40
BE-2321 MEER

TEL +32 (0)3 317 03 73
EMAIL SAN@LOGGERE.COM

WWW.LOGGERE.COM

SHOWROOM
LOGGERE METAALWERKEN N.V.

EUROPASTRAAT 40
BE-2321 MEER

TEL +32 (0)3 317 03 73

Waseiland Heavy Perfect II incl. opties: zeep- of desinfecterende lotion dispensers, papierdispensers en spiegel.  
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