W650

Všeobecný popis:
Kalené sklo hr. 10 mm s keramickou potlačou v kombinácii s nerezovými doplnkami.
Motív vytlačený na tlačiarni Rho Vetrocer anorganickými keramickými atramentami odolnými proti
poškriabaniu a vlhkému prostrediu. Rozlíšenie tlače až 800 dpi.
Motívy možno vyberať z našej databázy alebo môžete použiť motív architekta,
napr. nechať vytvoriť individuálny motív naším grafickým dizajnérom.
Rôzne individuálne možnosti voľby dekóru skla napr. satinato.
Konštrukčné prvky:
Štandardná výška kabín je 200 cm + horná spevňujúca hrazda. Normou stanovená šírka dverového
otvoru je 700 mm, pri otváraní dverí do vnútra kabíny je doporučená veľkosť kabíny pre verejnosť
v šírke 900 mm a hĺbke 1550 mm. Pri otváraní dverí von je doporučená veľkost kabíny pre verejnosť
v šírke 900 mm a hĺbke 1100 mm.
Pri rekonštrukciách je možné použiť aj menší priechod dverí 600 mm – závisí na dohode s hygienou.
Pozn.: Minimálne rozmery kabín sú závislé od veľkosti použitej WC misy.
Podperné nerezové nohy sú výškovo nastaviteľné v rozsahu od 135–165 mm.
Nerezové pánty vždy 2 ks na dvere. Dverový zatvárač vždy 1 ks na dvere. Úchyty z oboch strán dverí.
Uzatváranie dverí západkou so signalizáciou obsadenia kabíny a možnosťou núdzového otvárania.
Horná spojovacia hrazda je tvorená nerezovou trubkou priemeru 25 mm a sústavou horných nerezových
úchytov a spojok. Steny a priečky sú navzájom spojené hliníkovými „U“ profilmi 26 x 26 mm s tesnením.
Vhodné použitie: WC s dôrazom na kvalitu a estetiku, kúpeľné prevádzky, zázemia fitness a wellness
centier, sáun a masáží. Tieto kabíny sú vhodné do vlhkých a mokrých priestorov.

Konštrukčné prvky:
Horná nerezová stužujúca hrazda

Stužujúce prvky nerezovej hrazdy

Bočný nerezový profil

Nerezový záves

Obojstranné otváranie 90°

Dverové zatváranie

Dolná nerezová noha
Nerezový „U“ profil a tesnenie

Nerezový „U“ profil slúži
k vyrovnaniu nerovností steny a
upevnenie skla k stene.
Tesnenie drží sklo v „U“ profile.
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