Kabiny
sanitarne

TWORZYMY
PRZESTRZEŃ

DANE TECHNICZNE
– SP
300 HPL
1
.
max 500 – W
1
LP
0–
160

ścianki działowe
i boczne z HPL
niższe od frontu

2030

Zamki,
zawiasy,
nóżki
zostały
opracowane przez ALSANIT i są
produkowane w Polsce w siedzibie
firmy. Tym samym gwarantujemy
najwyższą jakość wykonania.

Produkcja kabin oparta na maszynach
CNC,
zapewniając
dokładność
wykonania i krótkie terminy realizacji.

188

możliwość
dodatkowego
wzmocnienia

stosujemy wyłącznie wkręty torx,
zabezpieczenie przed odkręceniem

>1300

kabiny wykonywane wyłącznie pod
indywidualny wymiar pomieszczenia
wszystkie systemy cechują się
wysoką odpornością na zniszczenia

>400

ergonomiczne i wytrzymałe
zamkopochwyty przyjazne osobom
niepełnosprawnym

możliwość
wykonania drzwi
otwieranych do
wewnątrz

wszystkie zawiasy posiadają
samodomykacz grawitacyjny

gdy szerokość
modułu jest większa
niż 1300 mm
w całym zespole
stosowana jest
wzmocniona belka
usztywniająca

klasa palności płyt: LPW D,
HPL C, płyt sandwichowych E

* wszystkie wymiary podane w milimetrach
KABINY Z LPW

KABINY Z HPL

KABINY Z PŁYT SANDWICH

rozwiązanie przy ościeżnicy
dla płyt LPW

rozwiązanie przy ościeżnicy
dla płyt HPL

rozwiązanie przy ościeżnicy
dla płyt sandwichowych

noga montowana od czoła
dla płyt 18 mm

noga montowana od czoła
płyty

noga wkręcana w rdzeń płyty

noga wkręcana w rdzeń
dla płyt 28 mm

belka montowana od tyłu

belka montowana od tyłu

belka montowana od góry

OPCJE DODATKOWE

fuga cieniowa,
tylko dla
płyt 28 mm
i grubszych

lakierowane profile i okucia

klamka, tylko dla płyt 28 mm
i grubszych

podcięcia na geberit

relingi

zadruk na folii

• kompozycje z bibliotek wzorów
lub własne

• kompleksowa obsługa graficzna
nogi klejone do posadzki

ŚRODKI CZYSTOŚCI ALSANIT
A1 – środek do codziennej
pielęgnacji, usuwa uciążliwe
ślady palców i zabrudzenia
eksploatacyjne oraz odświeża
produkty, konserwując je.

A2 – pozwala na łatwe usuwanie
skutków wandalizmu i najtrudniejszych
zabrudzeń:
• graffiti,
• stare etykiety, naklejki,
• guma do żucia itp.

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT
LPW – Laminowana płyta wiórowa

HPL – Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

18 mm
28 mm

10 mm
12 mm

Sprasowane
w
warunkach
wysokiej
temperatury
oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry
drzewne. Wierzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne
pokrycie melaminowe.

HPL (High Pressure Laminate) - nasączone żywicą włókna
celulozy sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Materiał
w 100% wodoodporny a jego właściwości są takie same w całym
przekroju płyty.

• krawędzie oprawiane w profil lub oklejanie taśmą PCV
• do pomieszczeń o normalnej wilgotności

• krawędzie frezowane – widoczny rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

SP – Płyta sandwichowa
A

B

SZKŁO

A
36 mm
40 mm

10 mm
12 mm

• A – 36 mm - z rdzeniem z polistyrenu 		
spienionego o grubości 28 mm
B
oklejonym obustronnie 4 mm HPL
• B – 40 mm - z rdzeniem z płyty
wiórówej o grubości 38 mm oklejonym 		
obustronnie 1 mm okładziną HPL,
boczne krawędzie płyt wypełnione drewnem.

Hartowane szkło dostępne w bogatej kolorystyce RAL.
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości kabin stosujemy szkło
laminowane. Każdy panel zbudowany jest z dwóch tafli.

• krawędzie fazowane
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

• kolekcja magazynowa kolorów płyt LPW (18 mm, 28 mm), HPL (10 mm,12 mm), SP (36 mm, 40 mm) oraz SZKŁA (ok. 10 mm, 12 mm)

9010
HPL
LPW
SZKŁO
SP
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10,12
18, 28
10,12
36,40

1015
10,12
18
10,12
36,40

7035
10,12
18, 28
10,12
36,40

7037
10,12
18
10,12
-

7043
10,12
18
10,12
-

9005
10
18
10,12
-

1023
10
18
10,12
-

2000
10
18
10,12
-

3020
10
18
10,12
-

6018
10
18
10,12
-

5005
10,12
18
10,12
-

dąb
10,12
18
-

wenge
10,12
18
-

• kolory zbliżone do podanych wartości RAL

VITRAL

SZYK
I NOWOCZESNOŚĆ

Opis:
Szkło wyznacza trendy w budownictwie XXI wieku
a kabiny wykonane w systemie VITRAL doskonale się
w nie wpisują. Okucia z aluminium są wynikiem
naszych wieloletnich doświadczeń, dopracowane
w każdym detalu, aby na równi konkurować z najlepszymi
na rynku.

ZABUDOWA ZE SZKŁA
NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE
ROZWIĄZANIA

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁY T:

SZKŁO
10 mm
12 mm

ZAWIASY

ZAMKOPOCHWY T Y

• montowane od czoła / z tyłu
• samodomykacz grawitacyjny
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /		
zamknięte
• minimalistyczny wygląd

•
•
•
•
•
•

ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
możliwość awaryjnego otwarcia
uniwersalne do drzwi L / P
kąt obrotu rygla 360°
„klik” co 90°
łatwe w obsłudze również dla osób
niepełnosprawnych

WSPORNIKI
•
•
•
•
•

efekt „podwieszonych” kabin
cofnięte 15 cm w głąb kabiny
zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
zakres regulacji +/– 20 mm
rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem
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PERSEI

PRESTIŻ
NIERDZEWNEJ STALI

Opis:
Elegancja, prestiż, precyzja to kluczowe cechy
systemu PERSEI. Osiągnęliśmy je dzięki najwyższej
jakości okuciom specjalnie zaprojektowanym przez
konstruktorów ALSANIT.

OKUCIA W WYKOŃCZENIU STALI
SZCZOTKOWANEJ

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁY T:

OPCJA
Kabiny na pełną
wysokość
pomieszczenia,
max. 2600 mm
bez prześwitu

LPW

HPL

SP

18 mm

10 mm

36 mm

28 mm

12 mm

40 mm

OPCJA

ZAWIASY

ZAMKOPOCHWY T Y

• charakterystyczne dla wyrobów
ALSANIT, montowane do wąskiej 		
krawędzi płyt
• samodomykacz grawitacyjny
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /		
zamknięte
• minimalistyczny wygląd
• opcjonalnie dostępne zawiasy
nawierzchniowe

•
•
•
•
•
•

ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
możliwość awaryjnego otwarcia
uniwersalne do drzwi L / P
kąt obrotu rygla 360°
„klik” co 90°
łatwe w obsłudze również dla osób
niepełnosprawnych

WSPORNIKI
•
•
•
•
•
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zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
dla płyt 10-18 mm montowane do boku płyty
dla płyt 28 mm i grubszych wkręcane w rdzeń płyty
zakres regulacji +/– 20 mm
rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem

SOLARI

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANA

Opis:
System SOLARI to idealna kombinacja trwałości
i estetyki w najlepszej cenie. Ze względu na
elastyczność zastosowań jest najchętniej kupowanym
systemem kabin sanitarnych w Polsce.

Al &
PA

OKUCIA Z ALUMINIUM I POLIAMIDU
NAJCHĘTNIEJ KUPOWANY
SYSTEM W POLSCE

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁY T:

OPCJA
Kabiny na pełną
wysokość
pomieszczenia,
max. 2600 mm
bez prześwitu

LPW

HPL

SP

18 mm

10 mm

36 mm

28 mm

12 mm

40 mm

OPCJA

ZAWIASY

ZAMKOPOCHWY T Y

• charakterystyczne dla ALSANIT,
mocowane do wąskiej krawędzi płyt
• aluminiowe ze stalowym rdzeniem
oraz poliamidową wkładką
• samodomykacz grawitacyjny
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /
zamknięte
• pierwsze smarowanie dopiero
po kilku latach użytkowania
• opcjonalnie - niewidoczne z zewnątrz
zawiasy do drzwi wewnętrznych

•
•
•
•
•
•

klasyczne zamkopochwyty ALSANIT
wykonane z aluminium i poliamidu
nie wymagają konserwacji
możliwość awaryjnego otwarcia
uniwersalne do drzwi L/P
kąt obrotu rygla 180°

WSPORNIKI
•
•
•
•
•
•
•

aluminiowe z rdzeniem ze stali nierdzewnej
zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
dla płyt 10-18 mm montowane do boku płyty
dla płyt 28 mm i grubszych wkręcane w rdzeń płyty
szybki montaż bez konieczności wiercenia kilku otworów na jeden wspornik
zakres regulacji +/– 20 mm
opcjonalnie rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem
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AQUARI

INNOWACYJNE
PODEJŚCIE

Opis:
O tym, że innowacja na rynku kabin sanitarnych jest
możliwa świadczy nowy system AQUARI. Zawieszamy
poprzeczkę wysoko przez wprowadzenie rozwiązania
BEZPIECZNYCH PALCÓW i klasycznej elegancji opartej
na prostych liniach tworzonych przez aluminiowe
profile.

Al

OKUCIA Z ALUMINIUM
SYSTEM BEZPIECZNYCH
PALCÓW

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁY T:
LPW
18 mm

ZGŁOSZENIE
PATENTOWE
P.425699

28 mm

10 mm
–

12 mm

ZAWIASY

ZAMKOPOCHWY T Y

• system „bezpiecznych palców”
- chroni palce przed przytrzaśnięciem
• niewidoczne z zewnątrz
• minimalistyczny wygląd
• z funkcją samodomykania
grawitacyjnego
• trwałość: 200 000 cykli otwarte / 		
zamknięte

•
•
•
•
•
•

WSPORNIKI
•
•
•
•
•
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HPL

wmontowane w profil ościeżnicowy w jednej linii z zawiasami
zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
aluminiowe z rdzeniem ze stali nierdzewnej
zakres regulacji +/– 20 mm
rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem

aluminiowe wykończenie
możliwość awaryjnego otwarcia
uniwersalne do drzwi L/P
kąt obrotu rygla 360°
„klik” co 90°
łatwy w obsłudze również
dla osób niepełnosprawnych

LIFT

EFEKT
WISZĄCYCH KABIN

Opis:
System LIFT proponujemy klientom, którzy nie
korzystają z szablonowych rozwiązań i pragną, aby
każde pomieszczenie miało swój niepowtarzalny,
trudny do skopiowania styl.

EFEKTOWNE WRAŻENIE LEKKOŚCI

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁY T:

LPW

HPL

SP

18 mm

10 mm

36 mm

28 mm

12 mm

40 mm

OPCJA

ZAWIASY

ZAMKOPOCHWY T Y

• charakterystyczne dla wyrobów
ALSANIT, montowane do wąskiej 		
krawędzi płyt
• samodomykacz grawitacyjny
• trwałość: 200 000 cykli otwarte / 		
zamknięte
• minimalistyczny wygląd
• opcjonalnie dostępne zawiasy
nawierzchniowe

•
•
•
•
•
•

ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
możliwość awaryjnego otwarcia
uniwersalne do drzwi L / P
kąt obrotu rygla 360°
„klik” co 90°
łatwe w obsłudze również dla osób
niepełnosprawnych

WSPORNIKI
•
•
•
•
•
•

efekt „podwieszonych” kabin
wsporniki ze stali nierdzewnej lub aluminium zamontowane pod ścianką działową
regulowane
zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
dla płyt 12-18 mm montowany do boku płyty
dla płyt 28 mm i grubszych element regulacyjny wkręcany w rdzeń płyty
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OD PROJEKTU DO REALIZACJI

DORADZTWO
TECHNICZNE

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA

JESTEŚMY JEDNYM
Z NAJWIĘKSZYCH
KONSUMENTÓW HPL
W EUROPIE

ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH
PROJEKTANTÓW

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY PARK
MASZYNOWY

NAJKRÓTSZE
TERMINY DOSTAW
EKIPY MONTERSKIE
NA TERENIE
CAŁEJ POLSKI

PONAD
1500 PROJEKTÓW
ROCZNIE

SIEĆ DYSTRYBUCJI OBEJMUJE:

ALSANIT
ul. Wieleńska 2
64-98O Trzcianka

www.alsanit.pl
alsanit@alsanit.pl
tel. 67 253 23 60

