NOWOCZESNE KABINY SANITARNE
ZABUDOWA STREF MOKRYCH
SZAFKI DO SZATNI
z laminatu kompaktowego PRINT HPL STRATIFICATO

Print HPL Stratificato to kompaktowy laminat produkowany przez włoską firmę ABET LAMINATI. Charakteryzuje się
łatwością utrzymania w czystości i higienie oraz – w odróżnieniu od np. laminowanych płyt wiórowych - wysoką
odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a także działanie wody i wilgoci. Jest idealnym materiałem do zabudowy tzw.
„stref mokrych”. Do montażu służą oferowane z laminatem akcesoria: zawiasy, zamki, stopy, łączniki, itp. Standardowa
kolorystyka płyt obejmuje dziewięć kolorów, inne dostępne są na zamówienie. Bogate wzornictwo laminatów pozwala
projektantom na przeobrażanie prozaicznych pomieszczeń sanitarnych we wnętrza nie tylko estetyczne, ale bywa,
że i wysmakowane. Do wyboru są dwa rodzaje akcesoriów: aluminiowe powlekane nylonem (w czterech kolorach) oraz ze stali
nierdzewnej.
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Dostępność różnych formatów płyt pozwala na dowolne kształtowanie zabudowy.
Mogą to być pełne kabiny toaletowe o różnej wysokości lub tylko proste przegrody
prysznicowe, rozbudowane w razie potrzeby o przedsionek i ławeczkę. Laminat
może być wykorzystany także jako okładzina ściany, szczególnie w przypadku
konieczności zasłonięcia podtynkowych urządzeń sanitarnych. Zabudowę
pomieszczenia można uzupełnić o blaty pod umywalki z laminatu Print HPL
Stratificato.
Zabudowa jest szybka i łatwa, a montaż można przeprowadzić po zakończeniu
wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych. Laminat można obrabiać na miejscu
montażu, co pozwala bez kłopotów niwelować ewentualne błędy wymiarowania.
Gotowe kabiny są estetyczne, a ich trwałość pozwala na wieloletnią, bezobsługową
wręcz eksploatację. Doskonale zdają egzamin w obiektach użyteczności publicznej,
szkołach, szpitalach, halach sportowych, na basenach, w zapleczach socjalnych,
toaletach miejskich itp.
Dzięki walorom użytkowym i estetycznym Print HPL Stratificato jest wykorzystywany
także do produkcji różnego typu szafek szatniowych (basenowych i ubraniowych).
Zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa i higieny wszystkie elementy
szafek są wyoblone, bez żadnych ostrych krawędzi i wykonane w sposób eliminujący
strefy gromadzenia się brudu. Taka konstrukcja daje możliwość kompletnego ich
oczyszczenia przy użyciu wody i detergentów. Na życzenie mogą być wyposażone
w aluminiową ławeczkę mocowaną do części frontowej.
Szafki montowane są w modułach jedno-, dwu- lub trójkolumnowych. Każda kolumna
posiada dwa przedziały na ubrania. W zestawie dostarczane są: wieszak, płytka
z numerem oraz zamek motylkowy z zestawem dwóch kluczyków. Możliwe jest
również zamknięcie na kłódkę bądź na zamek elektroniczny.
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