
Type 13.h-o S a n i t a i r e  c a b i n e s  -  h a n g e n d  -  o p l e g d e u r e n 

De wanden uit massieve 

kunststofplaten zijn 

buitengewoon slijtvast, 

vochtbestendig en 

onderhoudsvriendelijk.

Bijhorende
urinoirschotten

Vaste deurknop en slot 
met vrij - bezet indicatie
uit nylon

Bij vrijstaande opstellingen 
worden om de 4 cabines 
steunpalen voorzien



Type 13.h-o
Technische kenmerken

Sanitaire cabines  
hangend - oplegdeuren

Principe 

De wanden worden opgehangen aan een horizontale balk. Tot een overspanning van 4m hangen de 
wanden vrij van de vloer. Bij grotere overspanningen wordt  terugliggend onder een tussenwand een 
bijkomende voetsteun voorzien. Vrijstaande hoeken worden gerealiseerd met een verticale kolom.

Afmetingen 

Ieder project wordt op maat gemaakt. De hoogte van de voor- en zijwand  is standaard 2130mm, 
150mm vrije ruimte onderaan 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 stootvastheid en is onderhoudsvriendelijk. Dikte van de platen: 13mm.

Deuren 

Oplegdeuren in dezelfde kunststofplaat: dikte 13mm en alle randen gebroken. 
De deuren liggen niet in hetzelfde vlak als de voorwand en zijn voorzien van geluiddempende noppen.
Standaard deurbreedte 610mm. Vrije doorgangsbreedte voor personen met een handicap : 900 mm  
Varianten: Hangend - inlegdeuren ‘ Type 13.h-sci ‘of Type 13.h-scs ‘

Profielen 

Geëxtrudeerde aluminium profielen, nadien gemoffeld met polyester poederlak. De diverse afmetingen zijn :

 Voor de stabilisator boven de voorwand en zijwand:  130 x 60mm.
 Voor de U-profielen voor muur- en wandbevestiging: 32 x 26mm.
 Voor de vrijstaande hoeken:  alu-kolom 80 x 80 mm.

Beslag 

Drie oploopscharnieren  waardoor de deuren zelfsluitend zijn. 2 vaste deurknoppen en een vrij/bezetslot 
dat in noodgeval vanaf de buitenzijde kan geopend worden. Alles in hoogwaardig nylon en onzichtbaar 
vastgeschroefd.

Toebehoren 

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

Toepassingen 

Door het ontbreken van gefreesde aanleg worden de cabines met oplegdeuren aanbevolen in
niet verwarmde ruimtes of zeer vochtige lokalen.

Kleuren 

 Panelen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 15 standaardkleuren. 
   Andere kleuren mogelijk tegen meerprijs.
 Nylon onderdelen en aluminium profielen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 5 kleuren. 
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