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WC kabíny
ABS.28

• materiál melamínová drevotrieska, hrúbka 28 mm
• viditelné hrany dosiek sú ukončené ABS hranou, hrúbka 2 mm
• priečky sú kotvené do stien “U“ profilom – elox hliník
• dvere sú osadené na zostave dvoch samozatváracích pántov
• dvere ostávajú pootvorené pod 45° uhlom pokiaľ je kabínka neobsadená
• oproti kovaniu je osadený hliníkový doraz dverí so silikonovým tesnením
• nožičky sú vysoké 100 mm
• celková výška kabín je 2000 mm

Suché prostredie
WC a prezliekacie priečky z melaminových drevotrieskových dosiek, sú základným štandardom pre WC a prezliekacie kabíny  
v suchom prostredí. Rozsiahla paleta klasických a moderných dekorov s realististickou povrchovou štrukturou, umožňuje 
dosiahnuť dizajnovo elegantné prevedenia jednotlivých zostáv, ktoré dotvárajú celkový vzhľad interiéru. Je to ideálne riešenie, 
ktoré spĺňa základné parametre - cena, kvalita a funkčnosť. 

Vlhké prostredie
WC priečky (HPL) sú vysokotlaké dekorativne lamináty vyrábané na báze termosetických živíc. Sú vyrobené z niekoľkých vrstiev vláknitej výstuže (papieru), ktoré sú 
následne impregnováné vytvrdzovacou živicou. Tieto vrstvy sú lisované pri vysokej teplote, tlaku a v presne danom čase. Na povrchovej vrstve potom vznikne dekor 
alebo vzor, ktorý je naviac chránený akryl-polyuretánovou vrstvou. 

HPL priečky sú veľmi stále a odolné teplotám od -80°C až do 180°C. Vďaka týmto vlastnostiam je možné použitie aj vo vonkajšom prostredí. Naviac sú odolné proti 
poveternostným vplyvom a kyslým dažďom. Dekor a vzor HPL dosiek nevybledne ani pri vonkajšom použití, kde je vystavený slnečnému žiareniu a ani iným darebným 
postrekom.. Vďaka týmto jedinečným vlastnostiam sú HPL dosky ideálnym riešením do vlhkého, náročného prostredia interieru ako aj exterieru.

WC kabíny
HPL.11.nylon line

Vzorkovník – pánt a zatvárač

• materiál vysokotlaký laminát (HPL doska) hrúbka 11 mm vhodný do vlhkého prostredia
• kotvenie do obvodových stien hliníkovým „U“ profilom – elox
• kotviaca a závesná konštrukcia zhotovená z hliníkového materiálu s povrchom elox
• zostava obsahuje sadu troch pántov, pričom stredový pánt môže byť samozatvárací
• WC priečky sú osadené na výškovo nastaviteľných nožičkách vysokých 150 mm
• nylonové komponenty – farebné prevedenie podľa vzorkovníka
• možnosť núdzového otvárania
• celková výška zostavy je 2020 mm
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