
 Type 13.i

 Type 13.sci

SOFT CLOSE

SOFT CLOSE

S a n i t a i r e  c a b i n e s  •   i n l e g d e u r e n

Vaste deurknop en slot uit 
kunststof

Kunststofpootjes in de 
hoogte verstelbaar

Bijhorende
urinoirschotten

De wanden uit massieve 

kunststofplaten zijn 

buitengewoon kras- en 

slijtvast, vochtbestendig en 

onderhoudsvriendelijk.

OPTIE: Soft Close (13.sci). 
Nylon oploopscharnier 
met geïntegreerd 
dempingsmechanisme



Afmetingen

Ieder project wordt op maat gemaakt. De hoogte van de voor-  en zijwand  is standaard 2020mm, 
150mm 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. Het plaatmateriaal is absoluut waterbestendig,  
bezit een hoge stoot- en krasvastheid en is onderhoudsvriendelijk. Dikte van de platen: 13mm.

Deuren

Deuren in dezelfde kunststofplaat: dikte 13mm en alle randen gebroken. De deuren liggen in hetzelfde  
vlak als de voorwand. De deuren en wanden zijn half op half uitgefreesd en voorzien van 
geluiddempende noppen. Standaard deurbreedte: 610mm. 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 40mm. 
 voor de U-profielen voor muur- en wandbevestiging: 32 x 26mm.
 Speciaal afgerond hoekprofiel voor vrijstaande cabines: R30

Pootjes 

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

Beslag

Drie oploopscharnieren waardoor de deuren zelfsluitend zijn. Optie: soft close functie type 13.sci. 
2 vaste deurknoppen en een vrij/bezetslot dat in noodgeval vanaf de buitenzijde kan geopend worden. 
Alles in hoogwaardig nylon en onzichtbaar vastgeschroefd.
Variante (meerprijs): aluminium of rvs deurbeslag. (niet mogelijk bij type 13.sci)

Toebehoren  

Zoals kleerhaken, papierrolhouders, douchegordijnen, zitbankjes, urinoirschotten,… 
zijn eveneens verkrijgbaar mits meerprijs. 

Toepassingen   

Type 13.i bevelen wij aan voor toilet-, omkleed- en douchecabines in scholen, kantoren, 
industriegebouwen, fitnesscentra, openbare gebouwen, ziekenhuizen, zwembaden,…

Kleuren   

 Panelen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 14 standaardkleuren. 
   Andere kleuren mogelijk tegen meerprijs.

 Nylon onderdelen en aluminium profielen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar  in 5 kleuren. 
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deur naar buiten
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Type 13.i - 13.sci
Technische kenmerken

Sanitaire cabines 
inlegdeuren


