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Har du ikke montert en selv, har du sikkert sett eller 
brukt en GUB 1 på skolen, kontoret, barnehagen 
eller i næringsbygget. 
Intra er kjent for høykvalitets produkter i rustfritt stål 
og utslagsvasken var en av de første vaskene det 
norske selskapet produserte. Siden midten av 
70-tallet er GUB 1 blitt en gjenganger på vaskerom 
over hele landet.

Kvalitetsstandard  
– Dette er en bøttekott-klassiker og en av de 
mestselgende utslagsvaskene vi har. Alle har nok 
brukt en slik og den er et produkt som ofte kjøpes 
inn – enten man skal oppgradere vaskerom eller 
grovkjøkken, sier produktsjef i Ahlsell, Merete 
Helle. 

Det er flere gode grunner til at utslagsvasken GUB 1 
er ett av få produkter som i dag er like populær i 
hjemmet som i offentlige bygg. 

UTSLAGSVASK GUB 1
Art: 6320003 

Slik får du GUB 1 
inn på vaskerommet 

UTSLAGSVASK FOR 
VEGGMONTERING I 

RUSTFRITT STÅL



”Vi får ikke 
reklamasjoner 
på denne. 
Rustfritt stål 
gjør vasken 
enkel å holde 
ren. Få kriker 
og kroker hvor 
det kan samle 
seg smuss og 
bakterievekst, 
gjør at den 
også er mye 
brukt på 
sykehus og 
sykehjem.”

Hege Galteland, 
Salgs- og markedssjef 
Intra AS

Bestill på Ahlsell.no

UTSLAGSVASK GUB 1, 
INTRA
Utslagsvask for vegg-
montering i rustfritt stål.
Art: 6320003 

Hun forteller at fordi alle bygg gjerne 
har vaskerom, er den velkjente 
utslagsvasken også etterspurt av de 
store entreprenørfirmaene. 
– Vasken er nesten alltid med i 
prosjektene, og arkitekter tegner 
ofte inn standardstørrelsen på disse i 
arbeidstegningene.  

Romslig og praktisk 
GUB 1, som forøvrig har navnet fra 
sitt den originale Gustavsberg 
Utslagsbakka, har en romslig dybde 
på 33 cm. I bredden måler vasken 45 
cm, høyden er 41 cm. Det gir god 
plass til vasking av alt fra skitne 
støvler til regntøy og malingskoster.  
– Enten man skal vaske store kjeler, 
tømme ut skittent vaskevann eller 
bare skylle fotballskoene – er en 
ordentlig dybde på utslagsvasken 
veldig praktisk. Så slipper kunden å 
vaske store og skitne ting i 
kjøkkenvasken eller på badet, 
påpeker Helle.  
Utslagsvasken GUB1 har overløp i 
rustfritt stål og leveres med et 
veggpanel – som det bare er å skru 
rett inn i veggen. 
– Veggpanelet er svært praktisk og 
beskytter enkelt og effektivt 
bakveggen fra både søl og slitasje, 
sier salgs- og markedssjef i Intra, 
Hege Galteland. 

Monteringsvennlig 
Utslagsvasken er ment for å henge 
for seg selv på veggen, slik at det 
blir godt med arbeidsrom for 
brukeren. 
GUB 1 monteres raskt. Et enkelt og 
solid festesystem sikrer at den 3,6 kg 
tunge vasken er trygt og stabilt festet 
til veggen. 
– I tillegg er utslagsvasken svært 
brukervennlig og blir ofte montert i 
en god arbeidshøyde. Den henger 
gjerne 65 cm over gulvet – litt lavere 
enn en vanlig servant, slik at ungene 
når opp med krakk for å vaske 
hendene og det er lett å løfte 
vaskebøtten opp og ned, forklarer 
Galteland. 
  

Utslagsvasken kommer med Ø100 
mm-ventil med kuppelrist. 
Støttebrakett og ventil følger også 
med  vasken. Bøtteristen kommer i 
tillegg, hvis kunden ønsker et høyere 
underlag for å sette fra seg bøtter og 
tørke ting i vasken. 

Slitesterk og hygienisk
Fordi utslagsvasken er laget i rustfritt 
stål, er den både slitesterk og enkel 
å rengjøre. Levetiden på en velbrukt 
Intra-vask er fort en generasjon.  
– Vi får ikke reklamasjoner på 
denne. Rustfritt stål gjør vasken 
enkel å holde ren. Få kriker og 
kroker hvor det kan samle seg 
smuss og bakterievekst, gjør at den 
også er mye brukt på sykehus og 
sykehjem, utdyper Galteland hos 
Intra. 

Smart tilleggsprodukt 
Et nyttig supplement til 
utslagsvasken er Intra sin 
sandfanger, som monteres under 
vasken eller vaskerennen. 
– Sandfangeren filtrerer 
avløpsvannet og samler opp sand og 
andre større partikler, så du unngår 
at de tetter avløpsrørene. 
Kapasiteten er på 3,5 liter og når den 
er full, er den enkel å ta av og 
tømme i søpla, forklarer hun.     
Sandfangere kommer også i rustfritt 
stål og har en fleksibel tilkobling som 
passer både rette og buede rør. 

Godt samarbeid  
– Vi i Intra er veldig fornøyde med 
Ahlsell som grossist. De møter 
behovene i markedet og har alltid 
produktene tilgjengelige for fagfolk, 
sier Galteland. 
Også hos Ahlsell er de fornøyde 
med samarbeidet som sørger for å få 
de populære vaskene inn i bygg 
over hele Skandinavia. 
– Vi har en god relasjon og et 
langvarig samarbeid med Intra. De 
leverer kvalitetsprodukter, og vi vet 
hva vi får. De har populære 
produkter som du alltid finner på 
lager og i nettbutikken, avslutter 
Helle hos Ahlsell. 
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VASKEROM

Vaskekar for vegg, 
a-collection
Vaskekar i rustfritt stål for vegg 
med fester og bunnventil.

Art.nr: 6323486

Vaskekar VK 44 for vegg, Intra
Leveres med veggfester, uten ventil. Rustfritt stål 10/18
Art.nr: 6321813

Utslagsvask med bøtterist, 
a-collection
Leveres med sprutplate, bøtterist og bunnventil.

Art.nr: 6323485

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6323486-93f892bf/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6321813/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6323485/
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Vaskekar VK 50 for vegg, Intra
Leveres med veggfester, uten ventil. Rustfritt stål 10/18.
Art.nr: 6321824

Vaskekar VK 60 for vegg, Intra
Leveres med veggfester, uten ventil. Rustfritt stål 10/18

Art.nr: 6321826

Vaskekar VK50PK 5 stk 
i pakken, Intra
5-pakning med plugg og kjede. 

Art.nr: 6320088

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6321824/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6321826/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6320088/
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VASKEROM

Vaskekar VKB 44 for nedfelling, 
Intra
Leveres med festeklips, rustfritt stål 18/10

Art.nr: 6321803

Vaskekar VKB 50 for 
nedfelling, Intra
Leveres med festeklips, rustfritt 
stål 18/10

Art.nr: 6321806

Vaskekar VKB 60 for nedfelling, Intra
Leveres med festeklips, rustfritt stål 18/10
Art.nr: 6321809

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6321803/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6321806/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6321809/
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Badekarventil Intra
Bunnventil for vaskekar med plugg
Art.nr: 6321852

Kuleventil med kuppelrist Intra
Kuleventil med kuppelrist for vaskekar.

Art.nr: 6321872

Utslagsvask GUB 1, 
Intra
Utslagsvask i rustfritt stål, for 
veggmontering. Leveres med 
veggpanel, støttebrakett og 1 1/2” 
avløpsventil med kuppelrist.

Art.nr: 6320003

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/tillbehor-rustfritt/6321852/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/tillbehor-rustfritt/6321872/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6320003/
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VASKEROM

Bøtterist GUBRIST Intra
Bøtterist i rustfritt stål som passer til GUB. Plasseres i egne 
spor i utslagsvasken.

Art.nr: 6320006

Utslagsvask U2STD, 
Intra
Utslagsvask for veggmontering 
i rustfritt stål. Leveres med 
veggpanel, støttebrakett og 
avløpsventil 3 1/2” x 2” med 
kuppelrist.

Art.nr: 6320072

Utslagsvask U4STD, Intra
Utslagsvask for veggmontering i rustfritt stål. Leveres med veggpanel, 
støttebrakett og 3 1/2” avløpsventil med kuppelrist.
Art.nr: 6320071

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6320006/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6320072/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6320071/
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Vaskekar Universal UVK44, Intra
Leveres med ventil, bøtterist og veggpanel.
Art.nr: 6320087

Kjøkkenvask Barents BA400, 
Intra
For nedfellingi benkeplate. Leveres med plugg og vannlås. 

Art.nr: 6320216

Kjøkkenvask Barents 
BA3013, Intra
For nedfellingi benkeplate. 
Leveres med plugg og vannlås. 

Art.nr: 6320212

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskekar/6320087/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/kjokkenvasker/6320216/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/kjokkenvasker/6320212/
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GOD PLASS TIL VASKING   
- fra skitne støvler til  
  regntøy og malingskoster
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VASKEROM

Kjøkkenvask for nedfelling 
UNI150-WT, Intra
For nedfelling. Leveres med kurventil, overløp, to 
blandehull, dekkskive og vannlås. Vendbar.

Art.nr: 6320028

Kjøkkenvask Universo 
150D, Intra
For nedfelling. Leveres med 
kurvventiler og vannlås. Vendbar.

Art.nr: 6320024

Kjøkkenvask Barents BC313, Intra
Rund kjøkkenvask for nedfelling og underliming. Leveres med ventil med 
plugg og vannlås.
Art.nr: 6320226

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/kjokkenvasker/6320028/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/kjokkenvasker/6320024/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/kjokkenvasker/6320226/
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Veggbatteri Azur, a-collection
Vegghengt ettgrepsblander, mykstengende med keramisk tetning. Med 
bøylegrep. VA- og SINTEF-godkjent.
Art.nr: 4210009

Utløpstut for veggbatteri Azur, 
a-collection
S-tut for veggbatteri a-collection Azur. Leveres i hhv 100 
mm, 150 mm og 200 mm lengde. Leveres med overgang 
1/2 x 3/4.

Art.nr: 4296708 - 10 cm
Art.nr: 4296709 - 15 cm
Art.nr: 4296711 - 20 cm

Vaskebatteri Nautic, 
Gustavsberg
Med justerbar gjennomstrømning, 
pluggede tilkoplinger for ekstra 
vannuttak kv og vv, 150 mm tut.

Art.nr: 4341162

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/veggbatteri/4210009-8d51ad84/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/deler-armaturkraner/4296708/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/veggbatteri/4341162/
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VASKEROM

Veggbatteri Safira 1070, Oras
Overgang til dusjslange G3/4. Det er også innebygd 
alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal 
vannmengde.

Art.nr: 4200537

Veggbatteri Saga, 
Oras
Med overgang til dusjslange G3/4, 
155 cc. Det er også innebygd 
alternative begrensninger for 
vanntemperatur og maksimal 
vannmengde.

Art.nr: 4200538

Utløpstut for veggbatteri, Oras
S-rør med strålesamler M22 x 1” innvendige gjenger.
Art.nr: 4202906

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/veggbatteri/4200537/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/veggbatteri/4200538/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/deler-armaturkraner/4202906/
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Veggbatteri 9000E med ekstra vannuttak, 
FMM
Med vannmengdebegrenser og temperatursperre. Uten tut. Kan enkelt 
bygges om til utløp opp. Med ekstra vannuttak.
Art.nr: 4300955

Utløpstut for veggbatteri 9000E, 
FMM
Svingbar tut. Lengde 100 og 150 mm velg fast eller 
svingbar. Med luftinnblandende strålesamler.

Art.nr: 4303853 - 100 mm
Art.nr: 4303854 - 150 mm

Ejektorsett med tut og 
hånddusj, Oras
Består av ejektortut (L=150 mm), 
dusjslange, Bidetta hånddusj og 
veggfeste for hånddusj.

Art.nr: 4204331

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/veggbatteri/4300955/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/deler-armaturkraner/4303853n5/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/deler-armaturkraner/4204331/
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VASKEROM

Vaskerenne P120 Intra med bakplate
Helpresset. Leveres med konsoller, veggpanel og ventil.
Art.nr: 6321903

Vaskemaskintrakt 
smal modell med feste, 
Faluplast
Vaskemaskintrakt med feste for 
slange.

Art.nr: 4516876

Vaskemaskinkran med 
tilbakeslagsventil CIM 39LNR
Vaskemaskinkran lang type med tilbakeslagsventil

Art.nr: 5663274

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/vaskerenne/6321903/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-teknisk-produkter/avlopsror-og-deler/deler-baderomsavlop/4516876/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/deler-armaturkraner/5663274/


Vannlås med vaskemaskintrakt 
hvit, Faluplast
Rett vannlås med vaskemaskintrakt.

Art.nr: 4516562

Sandfanger, Intra
Ideell i kombinasjon med 
vaskerenner eller vaskekummer, 
i barnehagen, på vaskerommet, i 
industri og alle andre steder hvor 
det foregår grovrengjøring.
Art.nr: 6132008

https://www.ahlsell.no/33/vvs-teknisk-produkter/avlopsror-og-deler/vannlas/4516562/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/rustfritt/tillbehor-rustfritt/6132008/
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Ahlsell har et enormt utvalg av løsninger til 
vaskerommet. Derfor har vi tatt et dypdykk i 
produktjungelen – slik at fagfolk enkelt kan finne 
og anbefale de produktene som passer best.
– Vaskerom brukes mye og skal vare 
lenge. Derfor bør proffene legge til rette for 
plassbesparende, praktiske og solide 
løsninger som tåler både vannsprut og 
et fuktig miljø, sier, produktsjef hos 
Ahlsell, Merete Helle. 

Sjekkliste for vaskerom 
Helle har en nyttig sjekkliste med noen 
generelle råd for de riktige løsningene til 
vaskerommet.
• Gode materialvalg – velg gulv og vegger i 

materiale som tåler vann og som er enkle å 
rengjøre.

• Følg gjeldende forskrifter. 
• Legg til rette for sikker oppbevaring av 

vaskemidler for å unngå at små barn får tak i 
dem.

• Monter løsningene i riktig arbeidshøyde. 
• Sølesone – er det ytterdør til vaskerommet, legg 

til rette for en praktisk sone som er lett å holde 
ren.   

– God dialog med kunden er ofte viktigere enn 
mange tror. Samkjør med kunden for å finne 
produktene som best møter behovene og passer 
til uttrykket på vaskerommet, utdyper Helle. 

Vaskekar 
Et robust vaskekar i rustfritt stål er ofte kjekt å ha. 
Både til vasking og skylling av større ting som 
kjeler og støvler, men også for tørking av klær og 
sko. 

– Vaskekaret er selve arbeidshesten på 
vaskerommet og i nettbutikken finner du et stort 
utvalg av vaskekar for både veggmontering og 
nedfelling i benkeplate. Felles for dem alle er at de 
er holdbare og monteringsvennlig vaskekar som 

varer i årevis og er enkle å holde rene, sier 
Helle.

Vaskerenne
– Vaskerenner er særlig populære i 
barnehager og på skoler, fordi de kan 
monteres lavt på veggen slik at flere 

barn kan vaske hendene samtidig. 
Vaskerenner benyttes også for eksempel på 

sykehus og i industribygg – hvor rustfritt stål bidrar 
til enkel rengjøring og lite vedlikehold. 
Vaskerennene kommer i helpress og uten sveis i 
kulpen – det hindrer at rust bygger seg opp i 
sveisesømmen. 
Veggpanel som beskytter bakveggen er veldig 
praktisk. På vaskerennene er det også vanlig med 
veggkonsoler og hjørnebeskyttere, samt 
avløpsventil med kulerist. 

Hånddusj 
Helle forteller at et produkt som har blitt veldig 
populært de siste årene, er en hånddusj på 
vaskerommet.
– Det er utbredt på kjøkkenet, men nå også blitt 
vanligere på et godt utrustet vaskerom. Med 
hånddusjen får kunden større mobilitet og 
rekkevidde på vaskerommet – slik at det er fort 
gjort å spyle både vasken og det som skal vaskes 
helt rent, forteller produktsjefen. 

Vaskemaskinkraner og elektronisk avstengning
– Vaskemaskinkraner er et must på ethvert 

Alle disse veiene leder 
til et topputrustet 
vaskerom 
Kravene til dagens vaskerom er blitt de samme som 
på badet. I nettbutikken finner rørleggeren alt som 
trengs til et fullstendig utrustet vaskerom. 



vaskerom. I nettbutikken finner fagfolk kraner for 
enhver kobling, rørdimensjon og slangekupling, 
sier Helle.  
Vaskemaskinkraner med tilbakeslagsventil og 
avstengningsventil er vanlig og du kan også velge 
blant vinkelkraner og kulekraner tilpasset 
vaskemaskiner. 
Lekkasjer kan også oppstå fra oppvaskmaskiner. 
Noen kunder har vaskerommet vegg i vegg med 
kjøkkenet, og plasserer derfor oppvaskmaskinen 
her. 
Denne elektroniske avstengningen fra Mora, 
stopper automatisk vanninntaket etter tre eller tolv 
timer. Den elektroniske touchknappen stenger 
også manuelt av vannet og monteres i beslag eller 
på benkeplaten.

Lekkasjesikring
Lekkasjesikring er et krav i TEK 17, og i nettbutikken 
finner du et fyldig utvalg av produkter som 
oppdager og varsler fra om fukt og lekkasje i 
boligen.  
Fra enkle og rimelige grunnpakker som Ahlsells 
egen a-collection lekkasjestopper – til Waterguard 
Smart Stop med magnetventil, som varsler fra om 
lekkasje og automatisk stenger vanntilførselen.
Der kuleventil er å foretrekke, finnes Arjonstop 
vannstoppventil.
Felles for alle disse produktene, er at de er 
monteringsvennlige for rørlegger og sikrer trygghet 
i hjemmet for kunden. 
– Stadig flere tar i bruk et betjeningspanel i 
boligen, som gjør det enkelt å koble opp sensor 
med veggpanel og varsling på mobilen. Systemene 
kan bygges ut med flere sensorer og vi har et bredt 
utvalg av kabler, sensorer, adaptere og veggpanel. 

Gulvsluk 
Det viktigste med et gulvsluk er at det monteres 
med fall, slik at sluket effektivt samler opp og 
fjerner vannet. Da unngår man at vannsøl blir 
liggende lenge, som igjen kan lede til fukt og 
muggproblemer. 
– På et vaskerom bør gulvsluket planlegges 
allerede fra starten av. Gulvsluk er ikke bare en 
nødvendig detalj, det finnes også stor variasjon i 
både utforming og materiale.
I nettbutikken kan man velge blant runde, 
firkantede eller trekantede gulvsluk fra flere ulike 
produsenter. Og blant gulvsluk i plast, rustfritt stål 
og støpejern. Noen har vannlås, andre har 
sideutløp, skrått sideutløp eller bunnløp. 
Andre passer best til betong- og flisgulv, mens 
noen egner seg best for vinylbelegg eller til 
koblinger der man trenger flere innstikk. 

Gulvrenner
Gulvrenner er særlig nyttige fordi de gjør det enkelt 
å raskt fjerne større mengder vann.
Gulvrennene er beregnet for gulv med fliser eller 
plastmasse og membran, og kan også forankres i 
gulvbjelkelag av betong eller tre. De tar seg særlig 
godt ut langs veggen på vaskerommet eller på 
badet. Også her er rustfritt stål en nøkkelingrediens 
– både for enkelt renhold og lang levetid, samt for 
å unngå rustdannelse.
I nettbutikken finner du gulvrenner med bunnavløp 
eller sideavløp – eller denne gulvrennen med åpen 
utløpsflate, som er enda enklere å rengjøre.  
– I tillegg til å bestille produktene i nettbutikken, 
kan fagfolk selvfølgelig stikke innom sin lokale 
Ahlsell-butikk for råd og veiledning om produkter 
og løsninger, avslutter Helle.



Våre merkevarer på vaskerom:

FM MATTSSON • ORAS • A-COLLECTION • FALUPLAST 
VILLEROY & BOCH • GUSTAVSBERG • INTRA • CIMBERIO


