
 Type 13.scs S a n i t a i r e  c a b i n e s  •  s o f t  c l o s e  s e c u r e

De wanden uit massieve 

kunststofplaten zijn 

buitengewoon slijtvast, 

vochtbestendig en 

onderhoudsvriendelijk.

Vingerveilig deurscharnier -
180° openend

Vaste deurknop en slot 
met vrij - bezet indicatie
(nylon of alu)

Open stand vanaf 150°Alu oploopscharnier met
geïntegreerd dempings-
mechanisme



Afmetingen

Ieder project wordt op maat gemaakt. De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2020 mm,  
150 mm poothoogte inbegrepen. Andere hoogten zijn mogelijk tegen meerprijs.

Wanden 

Massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten, vervaardigd op basis van thermohardende 
kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief 
melamine oppervlak. De zichtbare randen zijn gebroken. Door de perfecte afwerking & positionering van 
vast paneel en deurprofiel is inkijk uitgesloten. Het plaatmateriaal is absoluut waterbestendig, bezit een 
bezit een hoge stootvastheid en is onderhoudsvriendelijk. Dikte van de platen: 13mm.

Deuren 

Deuren in dezelfde kunststofplaat: dikte 13 mm en alle randen gebroken. De deuren liggen in hetzelfde 
vlak als de voorwand. De deuren en wanden zijn half op half uitgefreesd zodat bijkomende aluminium 
aanslagprofielen overbodig zijn. Standaard deurbreedte: 610 mm. Vrije doorgangsbreedte voor 
personen met een handicap: 900 mm

Profielen 

Geëxtrudeerde aluminium profielen, nadien gemoffeld met polyester poederlak.
De diverse afmetingen zijn:
 voor de stabilisator boven de voorwand en zijwand: 64 x 40 mm,  
variante: Type 13.h ‘hangend’: stabilisator: 130 x 60 mm

 voor de U-profielen voor muur- en wandbevestiging: 32 x 26 mm
 voor het vingerveilig deurscharnier: Ø 30 mm
 speciaal afgerond hoekprofiel voor vrijstaande cabines: R30

Pootjes 

Stabiele in hoogte verstelbare nylonpootjes Ø 34 mm met kegelvormige afdekrozet.
Onzichtbare bevestiging en afgewerkt met een clipsend geanodiseerd alu-afdekplaatje.
Variante: aluminium of rvs pootjes.

Beslag 

Het ronde aluminium deurscharnier loopt over de volle hoogte van de deur en is voorzien van een 
geïntegreerd dichtlopend en geruisloos sluitsysteem. Het zelfsluitend vingerveilig deurscharnier bevat 
een ingewerkt dempingsmechanisme waardoor de deur in de laatste sluitingsfase afremt en zacht 
dichtgaat. Het scharnierprofiel wordt over de volle hoogte ingefreesd in de deur die in hetzelfde vlak ligt 
als de voorwand.
De zelfsluitende deuren hebben een openingsbereik van 180°. Een geïntegreerd mechanisme zorgt 
ervoor om de deur vanaf 160° in open stand te plaatsen.
2 vaste deurknoppen en een vrij/bezetslot dat in noodgeval vanaf de buitenzijde kan geopend worden. 
Standaard, alles in hoogwaardig nylon en onzichtbaar vastgeschroefd.
Variante (meerprijs): aluminium of RVS deurknop / slot.

Toebehoren 

Kleerhaken, papierrolhouders, douchegordijnen, zitbankjes, urionoirschotten...
zijn eveneens verkrijgbaar mits meerprijs.

Kleuren 

Panelen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 15 standaardkleuren.
Andere kleuren eveneens verkrijgbaar mits meerprijs.

Nylon onderdelen en aluminium profielen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 5 kleuren.

Aluminium deurknop / slot: mat wit, mat zwart, alu naturel geanodiseerd.

Type 13.scs 
Technische kenmerken

Sanitaire cabines  
soft close secure
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