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Popis systému
Elegance, estetika, prestiž, přesnost a
spolehlivost to jsou klíčové vlastnosti systému PERSEI. Dosáhli jsme je díky kování
nejvyšší kvality. Toto kování bylo speciálně
navrženo mezi jinými konstruktéry firmy
ALSANIT.
Systém PERSEI je určen pro místa, kde je
nejvíce kladen důraz na prestižní vzhled nerezové oceli.

Pro tento systém používáme desky HPL
(vysokotlaký laminát) a DTDL (laminátová
dřevotřísková deska) různé tloušťky s nejlepšími technickými parametry.
Profily s jemnou, ušlechtilou linií pevně spojují a dávají konstrukční pevnost při zachování jedinečného pocitu lehkosti.

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 používaná v systému PERSEI byla
projektována za účasti konstruktérů firmy ALSANIT.
Na všech kováních provádíme testy odolnosti.

Panty
Montované do úzké hrany desky, se samouzavíracím
mechanismem, přizpůsobeným deskám s různou tloušťkou.
Volitelné panty na povrchu desky.
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• životnost: 200 000 cyklů
otevřeno / zavřeno
• samouzavírací mechanismus
• minimalistický vzhled
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Zámkoúchyty
Ergonomický, profilovaný úchyt z nerezové oceli. Zámek s ukazatelem
obsazenosti a možností nouzového otevření.
Pro desky o tloušťce 28 mm, možnost namontování kliky.
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• univerzální ke dveřím L / P
• úhel otočení závory 360°
přesunutí po 90°
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Konzoly
Montované do podloží pomocí dvou hmoždinek.
Nastavitelné konzoly umožňují snadné nastavování přepážek.
Pro desky o tloušťce 10-18 mm je konzola montována
z boku desky. Pro desky 28 mm je regulační prvek konzoly
montován do jádra desky.
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prestiž nerezové oceli

Charakteristika systému:

Použití:

• kování z nerezové oceli,
přizpůsobené deskám HPL a DTDL
• minimalistická a lehká konstrukce
• hrany DTDL desek jsou ukončovány páskou ABS
a desky HPL jsou frézovány
• prestižní vzhled

• hotely
• kanceláře
• kluby fitness
• restaurace
• obchodní centra
• výrobní podniky
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Seznamte se s kompletním sortimentem kabin ALSANIT:

AQUARI

ERIDANI

SOLARI

PERSEI

TAUCETI

LALANDE
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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

