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.

ALU32 - eloxovaná zámková WC souprava

ALU32 - standardní pisoárová zástěna

Kromě základních barev je možná volba z mnoha dalších barev ze sortimentu firmy EGGER.
STANDARDNÍ BARVY
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SKLADOVÉ PŘÍPLATKOVÉ BARVY
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hliníková
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U112

žlutá
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ALU32 - nadstandardní provedení, desky dekor F503 a F509, nohy ELOX

e l ma p lan ALU 32
Největší přednosti sanitárních dělicích stěn ELMAPLAN ALU 32 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 ALU 32 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 ELMAPLAN ALU 32 dělicí stěny jsou vyrobeny z vysoce nepropustných dřevotřískových desek o tloušťce 32 mm,
oboustranně potažených vrstvou melaminu.

ALU32 - detail standardního pantu

ALU32 - noha ELOX

ALU32 - standardní noha
s plastovou rozetou

pastelově
žlutá

U107

