
S a n i t a i r e  w a n d e n :  c l a s s i c c e l l

Plafond aansluiting Aluminium zelfsluitende scharnieren Geanodiseerde deurkrukgarnituur  
met vrij/bezet functie

De wanden uit 

corrosiebestendig verzinkt 

stalen sandwichpanelen 

zijn zeer esthetisch, 

vochtbestendig en 

onderhoudsvriendelijk.



Afmetingen

De hoogte van de voor-en zijwand is standaard 2000mm of 2135mm, 150mm poothoogte inbegrepen. 
Andere hoogten alsook vloer-plafond uitvoering (tot 2800mm) zijn mogelijk op aanvraag.
De maximale diepte zonder tussenwandvoet is 1600mm. Vanaf 1601 mm wordt de tussenwand 
opgesplitst en voorzien van een pootje. 

Wanden 

Cabines type classiccell zijn opgebouwd uit corrosiebestendige sandwichpanelen, 42mm dik, met 
aan weerszijden een verzinkt stalen plaat waartussen een vulling van PS-schuim. Als alternatief voor 
de verzinkte stalen panelen kan gekozen worden voor voorgelakt aluminium of rvs-plaatmateriaal 
(meerprijs).

Deuren 

De classiccell deuren, uitvoering identiek wanden, liggen in het zelfde vlak als de voorwand. De 
deuraanslag wordt gemaakt d.m.v. sponningen met geluiddemping.
Mogelijke doorgangbreedtes: 570 / 620 / 750 / 980mm.

Draagprofielen

Afmetingen:
Standaard uitvoering en terugliggend: 45 x 80mm
Uitvoering zwevend of hoogte vloer/plafond: 40 x 30mm

Concept 

 Standaard: pootjes en draagprofiel in voorwand
 Geoptimaliseerd: draagprofiel in voorwand, pootjes terugliggend
 Zwevend: draagprofiel en pootjes terugliggend. (enkel mogelijk in rijuitvoering)
 Vloer/plafond: voor- en tussenwand op lokaalhoogte maximum 2650mm. Hierbij worden de voor-en 
zijwanden met een minimale schaduwvoeg rechtstreeks bevestigd op de vloer en wand (geen pootjes). 
Aan de onderkant van de deur is er een verluchtingsopening voorzien van 30mm.

Pootjes 

Stabiele in de hoogte verstelbare (80 tot 200mm) alu of inox pootjes met afdekrozetten.
De pootjes worden standaard onder de voorwand of als variante terugliggend onder de tussenwanden 
geplaatst (zwevend effect).

Beslag 

De deuren worden voorzien van vrij-bezet sloten met blank geanodiseerde deurkrukken en rozetten, 
alsmede aluminium zelfsluitende scharnieren. Alternatieve mogelijkheid in inox uitvoering (meerprijs).

Kleuren 

Classiccell is verkrijgbaar in voorgelakte stalen plaat in diverse oppervlakte kleuren (volgens kleurenkaart 
Kemmlit). 

Toebehoren  

Zoals kleerhaken, papierrolhouders, zitbankjes, urinoirschotten, … zijn verkrijgbaar in optie.

Toepassingen  

Type classiccell bevelen wij aan voor toilet, omkleed- en douchecabines in kantoren, openbare 
gebouwen, hotels, enz.

Technische kenmerken

Sanitaire wanden: 
classiccell
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen.


