SOLARI
S

SOLARI

S
Popis systému
Systém SOLARI byl vytvořen na základě
velmi osvědčeného systému ERIDANI pro
uživatele, pro které jsou důležitá funkční a
ekonomická řešení. Ke splnění všech těchto
kritérií jsme rozšířili sortiment systému
SOLARI o desku HPL, a v místech, kde je
to jen možné jsme profily nahradili, v panelech DTDL - hranou PVC a v případě panelů
HPL - příslušným tvarem hrany.
Systém je připraven tak, aby byla možná
rychlá a snadná montáž na základě připojeného návodu.

Estetická konečná úprava příček, pozinkované hliníkové profily upevňující kabiny ke
stálým stěnám a kování provedené z hliníku
dávají systému minimalistický vzhled.

Systém dostupný pro desky:

DTDL
HPL
Laminátová
dřevotřísková deska Vysokotlaký laminát

Paleta barevného provedení, podrobné informace
a návod k montáži: www.alsanit.cz
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Kování
Všechna kování v systému SOLARI byla navržena
a vyrobena v Polsku firmou ALSANIT. Tím je zajištěna
nejvyšší kvalita a prováděné testy odolnosti prvků
zaručují mnohaletou spolehlivost.

Panty
Charakteristické pro výrobky Alsanit - velmi estetické, hliníkové se samouzavíracím
systémem, montované do úzké hrany desky. Minimalistický vzhled. Díky vhodné volbě
materiálů první mazání by mělo být provedeno po několika letech provozování.
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• životnost: 200 000 cyklů
otevřeno / zavřeno
• samouzavírací mechanismus
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Zámkoúchyty
Klasické zámkoúchyty ALSANIT. Dokonalé spojení zámku s ukazatelem obsazenosti
a úchytem v jednom prvku. Toto provedení nevyžaduje údržbu. Možnost nouzového
otevření kabiny z vnější strany pomocí např. mince. Hliníkové tělo navazuje
na systémové profily.
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• univerzální ke dveřím L / P
• úhel otočení závory 180°
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• rozsah nastavení +/- 20 mm
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Konzoly
Nastavitelné konzoly s výškou 170 mm umožňují snadné
vyrovnávání příček. Jádro z nerezové oceli zajišťuje
mnohaleté užívání bez údržby. Estetický hliníkový kryt.
Životnost po montáži bez nutnosti vrtání několika otvorů
pro jednu konzolu.
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Charakteristika systému:

Použití:

• systémová kování ALSANIT z hliníku a polyamidu
• připravený pro rychlou a snadnou samostatnou 		
montáž
• hrany DTDL desek jsou ukončovány páskou ABS
a desky HPL jsou frézovány
• pro suché prostory: (dřevotřískový panel) a pro 		
mokré (HPL - vysokotlaký laminát)

• sportovní haly
• bazény
• nemocnice
• nádraží
• obchodní centra

Seznamte se s kompletním sortimentem kabin ALSANIT:
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kování z nerezové
oceli

polyamidová
kování

libovolná
kombinace kování

hliníkové
kování

každá hrana
zarámovaná do profilu

hliníková a
polyamidová kování

Ostatní produkty:
• skřínky
• převlékárny
• sprchovací kabiny
• rehabilitační stěny
• umývadlové desky

ALSANIT čís. tel./fax +420 558 746 838
alsanit@alsanit.cz, www.alsanit.cz

