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Afvoerput type W
Eendelige put met rechte uitloop, 
uitneembare RVS stankafsluiter en 
vuilvang korf en afdekplaat. 
- Materiaal: RVS 304 
- Plaatdikte: 1,5 mm - W200 en W250 
        2 mm - W300 en W400 

Optioneel: Rand opgevuld met RVS

Afvoerput type Wh
Eendelige put met haakse uitloop, 
uitneembare RVS stankafsluiter en 
vuilvang korf en afdekplaat. 
- Materiaal: RVS 304 
- Plaatdikte: 1,5 mm - W200 en W250 
        2 mm - W300 en W400 

Optioneel: Rand opgevuld met RVS

W 200-110 W250-110 W300-160 W400-200 Wh 200-110 Wh 250-110 Wh 300-160 Wh400-200
W 200x200 mm 250x250 mm 250x250 mm 400x400 mm 200x200 mm 250x250 mm 250x250 mm 400x400 mm

D inloop Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm

hr 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

H 194 mm 234 mm 244 mm 354 mm 224 mm 244 mm 294 mm 354 mm

H1 nvt nvt nvt nvt 150 mm 170 mm 194 mm 232 mm

h1 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Doorvoer 2,2 l/s 3 l/s 9 l/s 12 l/s 2 l/s 2,6 l/s 8 l/s 10 l/s

Afvoer DN 110 DN 110 DN 160 DN200 DN110 DN110 DN160 DN200

Geperforeerd

Anti-slip Ladder

Plaat

Afvoergoot
Degelijke, eenvoudige goot. Biedt 
perfecte oplossing voor een lage 
afvoercapaciteit. Goot kan worden 
aangepast aan vloerdikte. De goot 
heeft een standaard lengte van 4m 
en wordt door middel van flenzen 
verbonden. 
- Materiaal: RVS 304 
- Plaatdikte: 1,5 mm - 2 mm

De afvoerput kan worden uitgevoerd 
met een rooster naar keuze:
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Laarzendroger 
Voorzien van warme luchtblazer, voor het 
drogen van laarzen. Uitgevoerd als staand- of 
wandmodel. Voorzien van weekklok. Optioneel met 
ozondesinfectie. In het luchtsysteem is een UV-lamp 
geïntegreerd, zodat de laarzen naast het drogen, 
ook worden gedesinfecteerd. 
- Materiaal: RVS 304 
- Droogtijd: 60-90 minuten 
- Droogtemperatuur: 45°C
- Vermogen: 2000 W
Leverbaar voor 10 t/m 80 paar schoenen. 

Schortenrek
Staand model. Wordt geleverd inclusief 
schortenbeugels. 
- Materiaal: RVS 
- Afmetingen: 
10 schorten:  
H2000 x B1100 x D800 mm 
20 schorten:  
H2000 x B2050 x D800 mm

Laarzenrek
Leverbaar als staand of wandmodel 
- Materiaal: RVS 304 
- Afmetingen:  
10 paar, enkelzijdig:  
H1800 x B800 x D360 mm 
20 paar, enkelzijdig: 
H2100 x B1350 x D550 mm 
20 paar, dubbelzijdig:  
H1800 x B800 x D600 mm 
40 paar, dubbelzijdig:  
H2100 x B1350 xD900 mm

Schorten- en handschoenreiniger
Machine voor het reinigen van veiligheids- 
handschoenen en schorten. Zeer snelle en 
hygiënische reiniging, voorzien van zelfreinigende 
borstels. Met doseerapparaat voor reinigings- en 
desinfectiemiddel. Activering door sensoren. 
- Materiaal: RVS 304 
- Afmeting: H800 x B1400 x D420 mm
- Vermogen: 370 W 
 

1. Veiligheid
Bij een wasbak moet je veilig je handen kunnen wassen.  De 
mengautomaat van de LETS wasbak, mengt het water continue 
op dezelfde temperatuur, zonder dat u steeds hoeft bij te stellen 
en zonder dat u uw handen brandt.  

2. Voldoet aan de geldende regelgeving
Een goed drinkwaternet vraagt scheiding tussen warm en koud 
water toevoer. VEWIN heeft de eis dat de wasbak is voorzien van 
terugslagklep. De LETS wasbakken voldoen standaard aan beide 
eisen.

3. Bescherming op terugslag
Bij grotere bedrijven kan waterslag in de koud en warmwater 
leidingen een probleem vormen door hoge afnames water op 
machines. Gevolg kan zijn dat de waterklep op de wasbak niet 
meer openen wil, of erger – stuk gaat. LETS biedt als optie een 
verzwaarde mogelijkheid, welke 3x hogere drukpieken aankan.

4. Betere hygiëne 
Hoe minder naden hoe beter weten we uit EDHEG richtlijnen. 
Daarom hebben de LETS wasbakken een minimum aan naden 
en is een gesloten onderzijde een optie. De bak is diepgetrokken 
en heeft daarmee geen zetranden.  

5. Beveiligd tegen lekkages 
Lekkages is het ergste wat met de wasbak kan voorkomen. 
Zeker wanneer in de opgaande spatplaat de uitloop is verwerkt. 
Daarom heeft de wasbak van LETS geen kunststof slangetjes, 
maar RVS slangen. 

6. Energiebesparing
Een afwerking van toevoerleidingen is niet alleen esthetisch 
mooi, maar is ook geïsoleerd. Minder warmteverlies, maar ook 
- veel belangrijker - u heeft minder koelvermogen nodig voor de 
omliggende ruimte.

7. Bestrijden van legionella
Automatisch periodiek spoelen van leidingen voor bestrijden van 
legionella? Dat kan met een LETS Care System. De wasbakken 
met afwerkkoker vormen een goede basis. Met een centrale 
besturing worden wasbakken op afstand opengestuurd en 
gedesinfecteerd. 

1-persoons wasbak
Fraai uitgevoerde wasbak. 
- Materiaal: RVS 
- Afmetingen:  
H270 x B400 x D405 mm 
 

Waarom een wasbak van LETS?

1-persoons wasbak
Fraai uitgevoerde wasbak met 
geïntegreerd spatscherm. 
- Materiaal: RVS 
- Afmetingen:  
H670 x B400 x D405 mm 
 

2-persoons wasbak
Fraai uitgevoerde wasbak met 
geïntegreerd spatscherm. 
- Materiaal: RVS 
- Afmetingen:  
H710 x B1000 x D500 mm 

3-persoons wasbak
Fraai uitgevoerde wasbak met 
geïntegreerd spatscherm. 
- Materiaal: RVS 
- Afmetingen:  
H710 x B1500 x D500 mm 

Wasbakken zijn standaard uitgevoerd met sensor aan schuine zijde van de wasbak. 
Kan optioneel worden uitgevoerd met kniebediening.

4, 5 en 6- persoonswasbakken zijn op aanvraag leverbaar. 

Messensterilisator
Geschikt voor 1 mes gelijktijdig. 
De sterilisator begint pas te 
werken wanneer mes wordt 
ingestoken: energiebesparing. 
Compleet met boiler: heeft geen 
verwarmingselement, dus geen 
“droogkookprobleem”. Bovendien 
heeft u geen dampende apparaten in 
de productie ruimte.

Kapstok
Geschikt voor het ophangen  
van jassen en schorten. 
Materiaal: RVS 304 
Afmetingen: Verkijgbaar in meerdere 
afmetingen.
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RVS bedrijfsinrichting Zeepdispenser
Een probleemloze RVS 
dispenser. Geschikt voor zeep en 
desinfectiemiddelen. Dosering is 
instelbaar tot 1,8 ml per slag. Wordt 
geleverd met extra tank. 
- Tankinhoud: 1000 ml 
- Materiaal: RVS 
- Afmetingen: H315 x B94 x D162 mm

Handdoekdispenser
Center pull systeem, geschikt voor 
 midi torxrollen. 
- Materiaal: mat RVS 
- Afmetingen: H408 x B278 x D214 mm

Handdoekdispenser
Geschikt voor 450 losse doekjes. 
- Materiaal: mat RVS 
- Afmetingen: H350 x B278 x D133 mm

Eveneens is een automatische 
handdoekdispenser, sensor bediend, 
leverbaar.

Handdesinfectiedispenser
Gegarandeerde hygiënische 
veiligheid bij het binnengaan van de 
productieruimte.
- Met optische sensor 
- Dosering en sproeitijd instelbaar 
- Materiaal: RVS 304 
- Tankinhoud: 1000 ml 
- Afmetingen: H315 x B260 x D150 mm

Handdesinfectieapparaat
Mogelijkheid om aan te sluiten op 
elektrische deur; vrijgave deur na 
succesvolle handendesinfectie. Ook 
leverbaar met zeepdosering. 
- Tankinhoud: 5000 ml 
- Materiaal: RVS 304 
- Afmetingen: H370 x B730 x D280 mm

Dispenser
Dispenser voor wegwerp mutsen, 
overschoenen e.d. Voorzien van 
schuine boven- en onderzijde. 
- Materiaal: RVS 304, kunststof venster 
- Afmetingen: H500 x B400 x D175 mm

Dispenser
Dispenser voor 200 wegwerp mutsen, 
overschoenen e.d. Voorzien van 
opklapbaar schuin deksel.  
- Materiaal: RVS 304, kunststof venster 
- Afmetingen: H310 x B280 x D123 mm

Ook verkrijgbaar in dubbel model voor 
400 stuks mutsen, overschoenen e.d. 
- Afmetingen: H310 x B560 x D 123

Dispenser universeel
Universeel model voor 
gehoorbescherming, mutsen, 
overschoenen e.d. Voorzien van schuin  
scharnierdeksel. 
- Materiaal: RVS 304 
- Afmetingen: H250 x B300 x D280 mm

Afvalkorf
Open gewerkte RVS afvalkorf. Ideaal 
voor plekken waar met papierendoekjes 
handen worden gedroogd. 
- Materiaal: RVS 304 
- Afmetingen: H400 x B270 x D220 mm

Manteldispenser
Geschikt voor verpakte jassen 
en overalls. Verkrijgbaar in drie 
uitvoeringen. 
- Materiaal: mat RVS 
- Afmetingen:  
Max. 30 stuks: H500 x B125 x D105 mm 
Max. 60 stuks: H500 x B245 x D105 mm 
Max. 90 stuks: H500 x B375 x D105 mm

Afvalbak, 40L
Voorzien van zelfsluitende deksel en 
voetbediening. 
- Materiaal: mat RVS 
- Afmetingen: H680 x B380 x D250 mm

Afvalbak, 70L
Voorzien van zelfsluitende swing 
deksel. 
- Materiaal: mat geslepen RVS 
- Afmetingen: H755 x B400 x D300 mm

Afvalbak, 60/120L
Voorzien van voetbediening en een 
langzaamsluitend deksel. Door twee 
wielen aan de achterzijde eenvoudig 
te verplaatsen.  
- Materiaal: RVS304 
- Afmetingen:  
60L: H765 x B400 x D365 mm 
120L: H925 x B475 x D400 mm

Afvalzakhouder
Staand model. Geschikt voor 
vuilniszakken van 120L. 
Materiaal: RVS 304 
Afmetingen: H900 x B522X D522 mm

Afvalbak, 18L/50L
Voorzien van zelfsluitend deksel. 
Geschikt voor wandbevestiging, kan 
ook staande gebruikt worden. 
- Materiaal: mat geslepen RVS 
- Afmetingen:  
18L: H507 x B278 x D183 mm 
50L: H680 x B380 x D250 mm 

Superdry Triblade
Deze handendroger heeft uw handen 
binnen 8 seconden droog! Door de 
toepassing van twee motoren is het 
toestel relatief geluidsarm en wordt 
overmatige slijtage voorkomen. Ondanks 
het lage toerental, heeft het toch de 
gewenste luchtsnelheid. Het apparaat is 
onderhoudsvrij.

Bevat een wateropvang reservoir met 
elektronische detectie en een HEPA-filter 
met daarop aangepaste elektronica.

Materiaal: behuizing in bijzonder slagvast 
ABS policarbonaat in grijze RVS look. 
Is afgewerkt met een MICROBAN 
antibacteriële coating.
Garantie: 2 jaar
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RVS bedrijfsinrichting Bank
Met onderrek voor het opbergen van 
schoeisel. 
- Materiaal: RVS, kunststof zitting 
- Afmetingen:  
   H420 x B1000 x D350 mm 
   H420 x B1500 x D350 mm
   H420 x B1500 x D350 mm

Overstapbank 
Met 12 vakken voor het opbergen van 
schoeisel. 
- Materiaal: RVS, kunststof zitting 
- Afmetingen: 
  H500 x B1500 x D600 mm

Bank met kapstok
Met onderrek voor het opbergen van 
schoeisel. 
- Materiaal: RVS, met kunststof zitting  
  en rugleuning 
- Afmetingen:  
H420/1650 x B1000 x D350 mm 
H420/1650 x B1500 x D350 mm 
H420/1650 x B2000 x D350 mm 
Ook verkrijgbaar in dubbele uitvoering.

Garderobekast 4 deurs
Deuren zijn voorzien van 
ventilatiegaten. Elke kast bevat één 
plank en een hangrek. Verkrijgbaar in 
4 en 8 deurs. 
- Materiaal: RVS 304 
- Afmetingen:  
4 deurs: H2100 x B500 x D500 mm 
8 deurs: H2100 x B970 x D500 mm

Vakkenkast
Voor het hygiënisch opbergen van 
schoeisel/kleding. 
- Materiaal: RVS 304 
- Afmetingen:  
20 vak: H1950 x B1100 x D350 mm 
33 vak: H1950 x B1100 x D350 mm
46 vak: H2109 x B994 x D479 mm 
48 vak: H2220 x B1250 x D490 mm 

Kluisjes
Verkrijgbaar in model voor 10 of 20 
kluisjes 
- Materiaal: RVS 304 
- Afmetingen:  
10 kluisjes: H2100 x B500 x D500 mm
20 kluisjes: H2100 x B950 x D500 mm

Lessenaar, staandmodel
Klep kan worden uitgevoerd met of 
zonder slot. Lessenaar kan worden 
voorzien van vier wielen, waarvan 
twee met rem. 
- Materiaal: mat RVS 
- Afmetingen:  
H1100/1200 x B600 x D500 mm

Ook verkrijgbaar zonder kast

Slangophangbeugel
Geen losse slangen meer op de vloer 
met deze stevige beugel. Geschikt 
voor wandmontage. 
- Materiaal: mat RVS 
- Geschikt voor 20m slang.  
 
Verkrijgbaar in uitvoering 3/8”, 1/2”, 1”

Brandslanghaspelkast
Haspel voorzien van RVS bladen 
met slang en kast montage beugel. 
Haspel draait naar buiten. Kast 
voorzien van sparing brandmelder. 
Materiaal: mat RVS 
Afmetingen: H 950x B 838 X D 225

Lessenaar, wandmodel
Klep kan worden uitgevoerd met of 
zonder slot. 
- Materiaal: RVS 304 
- Afmetingen:   
H100/200 x B600 x D500 mm 

Garderobekast 2 deurs
Deuren en bodem zijn voorzien van 
ventilatiegaten. Elke kast bevat twee 
planken en een hangrek. Verkrijgbaar 
in 2 en 4 deurs. 
- Materiaal: RVS 304 
- Afmetingen:  
2 deurs: H2100 x B500 X D500 
4 deurs: H2100 x B950 x D500

Tafel
Met opstaande rand en afvoer. Gelaste 
constructie. Poten in hoogte verstelbaar. 
Met tussenrooster of plaat. 
- Materiaal: RVS 
- Afmetingen: Verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen. 
Ook leverbaar met wit of rood snijblad. 

Spoeltafels
Spoeltafels met aflegruimte. Handig voor het 
afspoelen van bakken, platen en onderdelen. 
Spoeltafels zijn verkrijgbaar in meerdere maten 
en uitvoeringen.

Voorspoeldouche
Deze voorspoeldouche heeft 
unieke eigenschappen 
- 3 dubbele chroomafwerking 
- saniguard anti-microbacteriële  
  bescherming
- lekvrije aansluitingen 
- flexibele en stevige slang door  
  heavy-duty veer 
- RVS veerbasis verdeelt spanning  
  over de volledige slang en  
  verlengt levensduur
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Afvoerput type W
Eendelige put met rechte uitloop, 
uitneembare RVS stankafsluiter en 
vuilvang korf en afdekplaat. 
- Materiaal: RVS 304 
- Plaatdikte: 1,5 mm - W200 en W250 
        2 mm - W300 en W400 

Optioneel: Rand opgevuld met RVS

Afvoerput type Wh
Eendelige put met haakse uitloop, 
uitneembare RVS stankafsluiter en 
vuilvang korf en afdekplaat. 
- Materiaal: RVS 304 
- Plaatdikte: 1,5 mm - W200 en W250 
        2 mm - W300 en W400 

Optioneel: Rand opgevuld met RVS

W 200-110 W250-110 W300-160 W400-200 Wh 200-110 Wh 250-110 Wh 300-160 Wh400-200
W 200x200 mm 250x250 mm 250x250 mm 400x400 mm 200x200 mm 250x250 mm 250x250 mm 400x400 mm

D inloop Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm Ø 157 mm

hr 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

H 194 mm 234 mm 244 mm 354 mm 224 mm 244 mm 294 mm 354 mm

H1 nvt nvt nvt nvt 150 mm 170 mm 194 mm 232 mm

h1 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Doorvoer 2,2 l/s 3 l/s 9 l/s 12 l/s 2 l/s 2,6 l/s 8 l/s 10 l/s

Afvoer DN 110 DN 110 DN 160 DN200 DN110 DN110 DN160 DN200

Geperforeerd

Anti-slip Ladder

Plaat

Afvoergoot
Degelijke, eenvoudige goot. Biedt 
perfecte oplossing voor een lage 
afvoercapaciteit. Goot kan worden 
aangepast aan vloerdikte. De goot 
heeft een standaard lengte van 4m 
en wordt door middel van flenzen 
verbonden. 
- Materiaal: RVS 304 
- Plaatdikte: 1,5 mm - 2 mm

De afvoerput kan worden uitgevoerd 
met een rooster naar keuze:


