elm ap lan
s anitární s těny

elmap lan CP13

CP13 - standardní provedení
řadových sprchových boxů

Sanitární oddělovací stěny Elmaplan CP13 je konstrukční systém používající jako svůj základ desky z vysokotlakého laminátu,
nazývaného někdy též kompakt nebo HPL, které je oboustranně potažené melaminovou folií. Pevné stěny z tohoto materiálu
o tloušťce 13 mm jsou na svislých hranách u zdi uloženy v U profilech z eloxovaného hliníku, a jsou vzájemně propojeny
elegantním vodorovným zpevňovacím rozpíracím profilem.
Jednotlivé elementy jsou opatřeny rektifikačními nožičkami z nerezavějící oceli o výšce 100 mm, které jsou standardně kryty
plastovými rozetami. Ty mohou být na přání nahrazeny rozetami z eloxovaného hliníku, nebo z nerezu. Na takto utvořené
samonosné konstrukci jsou potom na speciálních hliníkových pantech zavěšena
dveřní křídla, která hladce zapadají do hliníkových dorazových profilů oblého
průřezu, které jsou též součástí pevných stěn.
Dveře se pak zamykají speciální nezadlabanou zámkovou soupravou z masivního
hliníku, která je opatřena západkovým zámkem a ukazatelem volno-otevřeno,
a je s možností nouzového otevření. Zámková souprava se standardně dodává
s tzv. koulí, vysoustružené z masivního hliníku.
Celý systém těchto stěn se standardně dodává v celkové výšce 2050 mm,
s deskami v barvě světle šedé (Egger U708) a bílé (Egger W980). Na přání a za
příplatek je možno dodat i jiné výšky a jiné barvy desek, a to zpravidla ze vzorníku
firem Egger, a Max Funder.
CP 13 - standardní podpěry
na stěnách bez dveří

CP13 - standardní
pisoárová stěna

CP 13 - Standardní provedení WC kabin a pisoárové stěny

Největší výhodou tohoto systému je univerzálnost jeho použití. Lze ho
použít jak v suchých, tak ve vlhkých nebo dokonce mokrých prostorech.
Navíc je díky speciálně navrženým profilům velice pevný a stabilní, a to
navzdory použití desek o síle pouhých 13 mm.

Dveře otevírací se ven
CP13 - standardní podpěra
stěny s dveřmi

Dveře otevírající se dovnitř

CP13 - standardní masivní
hliníkový závěs

S32 - nadstandardní provedení, desky dekor F503 a F509, exportní nohy z masivního hliníku

elmap lan S32
Největší přednosti sanitárních dělicích stěn ELMAPLAN S32 jsou nadčasový vzhled, stabilita, odolnost a variabilita. Dále
se tento nejčastěji používaný systém vyznačuje kvalitou svého zpracování, detailní přesností a krátkými dodacími lhůtami.
S provedením ELMAPLAN S32 může být rozdělení prostor provedeno rychle, jednoduše, levně a s dlouhodobou životností.
Systém je vhodný pro zřízení WC-kabin, masážních boxů, kabinek na převlékání, dělicích příček v soláriích apod. Tím, že tento
systém není vázán na žádnou modulovou řadu, mohou být vytvořeny libovolné kombinace půdorysných rozměrů.

S32 - obrázky zvleva:
1. detail standardního pantu
2. nadstandardní exportní nožička
z masivního hliníku
3. standardní noha s plastovou rozetou

ELMAPLAN S32 dělicí stěny jsou vyrobeny z vysoce nepropustných dřevotřískových desek o tloušťce 32 mm, oboustranně
potažených vrstvou melaminu. Desky jsou ze všech stran olemovány eloxovanými hliníkovými profily. Dveřní křídla jsou
podle šířky dveří zavěšena na dvou nebo třech závěsech z nerezu. Jsou vybavena kvalitními zámky včetně bezpečnostního
nouzového otevírání a ukazateli volno/ obsazeno. Doraz dveří je tlumen gumovým těsněním. Standardně se dodávají kovové
kliky s povrchem z plastu v barvě desky, nebo kliky z eloxovaného hliníku, jako nadstandard za příplatek kliky z broušené nerezi.
Nohy dělicí stěny jsou vyrobeny z nerezového materiálu a jsou kryty paticemi z umělé hmoty. Na přání, jako nadstandard
za příplatek, je možné dodat krytky nožiček z eloxovaného hliníku, broušené nerez oceli nebo exportní nožičky z masivního
hliníku. Celková výška stěn ve standardním provedení je 2050 mm.
Je možno dodat i provedení pro mateřské školy. Takové stěny jsou pak zpravidla se sníženými dveřními křídly, které jsou
opatřeny samouzavíracími panty, dorazovým madlem, a ochranou proti skřípnutí prstů.
Kromě základních barev je možná volba z mnoha dalších barev ze sortimentu firmy EGGER.
STANDARDNÍ BARVY
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S32 - provedení pro mateřské školy,
dveřní křídlo s ochranou
proti skřípnutí prstů

S32 - standardní pisoárová zástěna

S32 - provedení pro mateřské školy,
madlo dveří se zarážkou.

elmap lan WF32
platinová bílá
Sanitární dělicí stěny ELMAPLAN WF 32 – materiál pro náročné podmínky v mokrém prostředí.
Sendvičové desky z materiálu nepropouštějícího vodu umožňují použití všude tam, kde jsou stěny
vystaveny stálému styku s vodou a vodní párou (např. ve sprchách, v bazénech, v lázeňských
provozech apod.).
W980
světle šedá

Deska o tloušťce 32 mm s jádrem z extrudovaného polystyrenu je oboustranně potažená
vysokotlakým laminátem o tloušťce 2 mm s melaminovým povrchem. Ve srovnání s tenkostěnnými systémy z HPL desek nabízí tento materiál výrazně vyšší stabilitu a pevnost stěn.
Tento stěnový systém je svou konstrukcí, jakož i vzhledem, srovnatelný a kombinovatelný se
systémem ELMAPLAN S32. Dodává se standardně také v celkové výšce 2050mm, v případě
osazování na sprchové vaničky se zpravidla užívá výška 1950mm bez nožiček.

U708

Tento systém se dodává pouze v barvě šedé a bílé.

S32, WF32 – podélný řez, svislý řez horní části
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ŘEZ A-A

CP13 – podélný řez, svislý řez horní části

A

A

ŘEZ A-A

Na přání jsme schopni na sanitární
příčky tisknout jakýkoliv motiv.
Vše dle Vašeho přání.
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