
S a n i t a i r e  w a n d e n  •  p r i m o  F

De wanden uit sandwich 

panelen met HPL afwerking  

zijn zeer esthetisch, 

vochtbestendig en 

onderhoudsvriendelijk.

onderhoudsvrije 
3-rollenscharnier

Terugliggend pootje  
op tussenwand

Wc slot met dagschoot  
en deurkruk

Wc slot met dagschoot  
en deurknop  



Afmetingen

Ieder project wordt op maat gemaakt. De hoogte van de voor-en zijwand is standaard 2000 mm  
of 2135 mm, 150 mm poothoogte inbegrepen. Andere hoogten alsook vloer-plafond uitvoering  
(tot 3000 mm) zijn mogelijk op aanvraag. De maximale diepte zonder tussenwandvoet is 1600 mm.  
Vanaf 1601 mm wordt de tussenwand opgesplitst en voorzien van een pootje.

Wanden 

Sandwichpanelen 30 mm dik, bestaande uit een inwendig rondlopend zeer stabiel kader  
uit kunststofprofielen, waarop aan weerszijden 3 mm HPL platen zijn aangebracht.
In de holle ruimte tussen platen en kader wordt een polystyreenvulling aangebracht.
Het geheel wordt onvervormbaar verlijmd.

Deuren 

De Primo F deuren liggen in het zelfde vlak als de voorwand. De constructie is identiek met de wanden. 
Er zijn geen aanslagprofielen en de deursponningen zijn uitgefreesd.
Standaard mogelijke deurbreedtes : 570/980 mm. Max. deurhoogte = 2100 mm.

Draagprofielen

Afmetingen:
Standaard uitvoering : 55 x 43 mm
Uitvoering rechthoekig : 42 x 43 mm

Concept 

 Standaard: pootjes en draagprofiel in voorwand
 Geoptimaliseerd (zwevend effect) : draagprofiel in voorwand, pootjes terugliggend
 Vloer/plafond : Voor- en tussenwand op lokaalhoogte maximum 2500 mm, met bovenpaneel  
tot 3000 mm. 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 30 mm.

Pootjes 

Stabiele in de hoogte verstelbare alu of inox pootjes (meerprijs) met afdekrozetten.
De pootjes worden standaard onder de voorwand of als variante terugliggend onder de tussenwand 
geplaatst (zwevend effect).

Beslag 

Twee uiterst stevige, onderhoudsvrije 3-rollenscharnier uit aluminium Ø 20 mm,  
waarvan één scharnier voorzien van ingebouwde veer zodanig dat de deuren automatisch sluiten.
Wc-slot met dagschoot en deurknop in nylon zijn onzichtbaar bevestigd. Wc rosetten in nylon met  
rood/wit bezetaanduiding en noodopening. Variante : Wc slot met dagschoot en deurkruk i.p.v. deurknop.
Alternatieve mogelijkheid in alu of inox uitvoering (meerprijs).

Kleuren 

Primo F is verkrijgbaar in diverse oppervlakte kleuren (volgens kleurenkaart Kemmlit). 

Toebehoren 

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

Toepassingen 

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

Technische kenmerken

Sanitaire wanden:  
PrIMo F
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Variante naar buitendraaiende deuren

onder voorbehoud van technische wijzigingen.

deur naar binnen deur naar binnen


