
Zelfsluitende aluminium scharnier Aluminium draagprofiel Aluminium steun voor 
vloermontage

S a n i t a i r e  w a n d e n :  N i U U  K / F

De wanden uit volspaan 

panelen met ABS- 

kantafwerking zijn zeer 

esthetisch en toepasbaar in 

droge binnenruimtes.



Afmetingen

De hoogte van de voor-en zijwand is standaard 2135mm, 150mm poothoogte inbegrepen. Andere 
hoogtes alsook vloer-plafond uitvoering (tot 2650mm) zijn mogelijk op aanvraag. Bij een vloer/plafond 
montage is de maximale deurhoogte NiUU K: 2650mm, NiUU F: 2300mm. De totale hoogte van 
2650mm bij de F uitvoering wordt bereikt d.m.v. een bovenlicht.
De maximale diepte zonder tussenwandvoet is 1600mm. Vanaf 1601mm wordt de tussenwand 
opgesplitst en voorzien van een pootje.

Wanden 

De wanden NiUU zijn opgebouwd uit volspaan panelen. De zichtbare kantafwerking is uitgevoerd met een 
3mm ABS band in wit of lichtgrijs. De deursponningen zijn voorzien van aluminium aanslag-profielen. 
NiUU F: voorwand, tussenwand- en deurdikte: 30mm
NiUU K: voorwand- en deurdikte: 38mm; tussenwand dikte: 30mm

Deuren 

De NiUU deuren met een deurdikte van 38mm K & 30mm F uitvoering, liggen in het zelfde vlak als de 
voorwand. De verschillende doorgangsbreedtes zijn: 570 / 650 / 750 / 980mm.

Draagprofielen

Afmetingen:
Standaard- en geoptimaliseerde uitvoering: 45 x 80mm
Uitvoering zwevend , pootjes en draagprofiel terugliggend: 40 x 30mm

Pootjes 

Stabiele in de hoogte verstelbare (80 – 215mm) alu of inox pootjes met afdekrozetten.
In optie is een design voet in aluminium (50 – 80mm) verkrijgbaar.

Concept 

 Standaard: draagprofiel en pootjes in lijn van de voorwand.
 Geoptimaliseerd: draagprofiel in lijn voorwand, terugliggende pootjes onder tussenwand.
 Zwevend: terugliggend draagprofiel en terugliggende pootjes onder tussenwand.
 Vloer/plafond: voorwand & tussenwand volledig van vloer tot aan plafond afgesloten.  
Minimale verluchtingsopening onderaan deur (30mm).

Beslag 

De deuren worden voorzien van vrij-bezet sloten met blank geanodiseerde deurkrukken en rozetten. In 
optie enkel Type K , speciaal gepatenteerde verticale greepstangen met geïntegreerde vrij-bezet sloten 
met LED indicatie in blank geanodiseerd aluminium.
De deuren zijn voorzien van drie zelfsluitende aluminium scharnieren.
In de type K (38mm ) kunnen volledig geïntegreerde scharnieren worden voorzien.

Kleuren 

NiUU K/F panelen en deuren alsook de aluminium profielen zijn verkrijgbaar volgens de Kemmlit 
kleurenkaart.

Toebehoren 

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

Toepassingen 

Type NiUU bevelen wij aan voor toilet- en omkleedcabines in kantoren en openbare gebouwen, hotels, 
enz. (binnentoepassingen en droge ruimtes).

Technische kenmerken

Sanitaire wanden:  
NiUU K/F
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen.


