Systemy ścian działowych SANIBOX
www.lukasiak.com.pl

KB-30

KONSTRUKCJA

KABINY WC

Opis:
Wymiary :
wysokość całkowita
wysokość elementów
odstęp od podłogi
głębokość
Drzwi:
szerokość
wysokość całkowita

2050 mm
1900 mm
150 mm
1200 mm
800-1000 mm
2050 mm

Wyposażone w trzy komplety zawias funkcyjnych, gałkę
i zamek zapadkowy z sygnalizacją „zamknięte/otwarte”,
z możliwością awaryjnego otwarcia wykonane ze stali
nierdzewnej (opcjonalnie ukryty samozamykacz).
Drzwi wykonane z płyty wiórowej #28mm dwustronnie
laminowanej, kolor wg wzornika producenta.
Ściany systemowe:
Ściany kabin wykonane z płyty wiórowej #28mm
dwustronnie laminowanej, kolor wg wzornika producenta.
Mocowanie dościany - profil ukryty - fuga cieniowa,
całość zabezpieczona listwą PCV 2mm.
Stopy mocujące - lakierowane odlewy aluminiowe
(opcjonalnie ze stali nierdzewnej).
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Zastosowanie:
Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w szczególności w miejscach wymagających dużej estetyki i wysokiej jakości wykonania.
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Akcesoria dodatkowe:
Uchwyt do papieru toaletowego i wieszak ubraniowy
wykonane ze stali nierdzewnej.

rysunek schematyczny

Charakterystyka:
Płyta wiórowa posiada odporność na ścieranie, zarysowanie, działanie temperatur. Struktura powierzchni:
gładka, perlista, drewnopodobna.
Posiada certyfikat Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” w
Katowicach. Ocena Higieniczna wydana przez Instytut
Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni.

Posiadamy Krajową Ocenę Techniczną nr:
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I T B - KO T- 2 0 1 8 / 0 6 1 3
wydaną przez ITB Warszawa

Jesteśmy dla każdej firmy
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Spółka Komandytowa
05-820 Piastów; ul. Niecała 7; tel : 0-22 723 74 82, 723 74 83, fax : 723 49 93;
e-mail: zpuh@lukasiak.com.pl
Biuro Projektowo-Handlowe
02-320 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 157 lok. 3
tel: 0-22 668 99 00, 668 95 05, 668 95 30, fax : 0-22 668 96 06;
e-mail: biuro@lukasiak.com.pl
w w w.luk asiak .com.pl

Nas ze k ab i n y cha rak te r y zuj ą s i ę ba r dzo duż ą t r wa łością , funkcjona ln o ścią i odpo r no ści ą na wandal i zm.

Typ G-UC

Przykłady naszych realizacji

