SANITARINIŲ MAZGŲ SPRENDIMAI
iš HPL COMPACT plokštės
WC kabinos

Aukščiausios kokybės dušo kabinos,
kurių gamybai naudojamos 12 mm
„FunderMax“ HPL compact plokštės ir
nerūdijančio plieno furnitūra. Taip pat
įmanomos ir kitos tvirtinimo galimybės.
Čia rasite pilną informaciją apie
galimus kabinų tipus.

Pertvaros dušams

Dušų pertvaros FunderMax HPL compact patikimas sprendimas didelį žmonių srautą
turinčioms patalpoms. Panaši montavimo
sistema kaip ir WC kabinose, leidžia užtikrinti
ilgaamžį eksplotavimą. Galimos įvairios
konfigūracijos su skirtinga furnitūra.

EXTERUS
Oficialus FunderMax atstovas Lietuvoje
www.exterus.lt

Stalviršiai praustuvams

FunderMax stalviršiai yra patikimi ir
patvarūs. Platus dekorų ir storių
pasirinkimas bei galimybė gaminti dviejų
spalvų šerdimis: juoda ir balta.

WC kabinos FunderMax / “STANDARD”
Standartiniai dydžiai
Gylis

Plotis

1200-1500 mm

Min.800 mm

Aukštis

1. Rankena
2100 mm

2. Užraktas
3. Lankstas
4. Grįžtantis lankstas
5. Kojelė
6. U profilis
7. Tvirtinamasis rėmas
8. Rėmo tvirtinimo taškas
9. Viršutinis panelės laikiklis
10.Kampinis sujungimas

Sistemos ypatybės:
FunderMax plokštės yra pritvirtintos prie sienos su kampais arba P formos profiliu.
Standartinės durys montuojamos ant trijų vyrių, iš kurių vienas yra pagrindinis
(centrinis) su savaiminio užsidarymo funkcija. Visos tvirtinimo detalės yra iš
nerūdijančio plieno, tvirtos ir patikimos. Galimi papildomi kabliukai rūbams/krepšiams.

Vardas
WC kabinos FunderMax, Austrija

Plokštės storis

12 mm

Dekoras

Pagal katalogą

Objektų galerija

Jungiamosios detalės

Nerūdijantis plienas

Montavimo
instrukcija

Kaina

Nuo 125 eur/m2 + PVM

EXTERUS | www.exterus.lt +37052660170

WC kabinos FunderMax / “ALU”
Standartiniai dydžiai
Gylis

Plots

1200- 1500 mm

Min. 800 mm

Aukštis

2000 mm

1. Rankena
2. Užraktas
3. Lankstas
4. Grįžtantis lankstas
5. Kojelė
6. U profilis
7. Tvirtinamasis aliuminio
rėmas

Sistemos funkcijos:
FunderMax plokštės yra pritvirtintos prie sienos su kampais. Standartinės durys
montuojamos ant trijų vyrių, iš kurių vienas yra pagrindinis (centrinis) su savaiminio
užsidarymo funkcija. Visos tvirtinimo detalės yra iš nerūdijančio plieno. Detalės tvirtos ir
patikimos. “ALU modelyje” vietoj nerūdijančio plieno vamzdžio naudojamas anoduotas
aliuminio vamzdis. Galimi papildomi kabliukai rūbams/krepšiams.
Vardas

WC kabinos FunderMax, Austrija

Plokštės storis

Dekoras

12 mm

Pagal katalogą

Objektų galerija

Jungiamosios detalės

Nerūdijantis plienas, aliuminis

Montavimo
instrukcija

Kaina

Nuo 115 eur/m2 + PVM
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WC kabinos FunderMax / “Premium”
Standartiniai dydžiai
Plotis

1200- 1500 mm

Min. 800 mm

Aukštis

Max 4100 mm

Gylis

1. Rankena
3

2. Užraktas
3. Lankstas
4. Grįžtantis lankstas

4

1

5. Tvirtinimo elementai
2

(kampukai arba U profilis)

5

5

Sistemos funkcijos:
“Premium” tipo WC kabinos yra tvirtinamos prie lubų ir grindų, taip suteikiant šiam
modeliui išskirtinį dizainą. Galimi du pagrindinių plokščių tvirtinimo tipai- naudojant
nerūdijančio plieno kampukus arba U tipo profilį. Šis modelis yra dažniausiai naudojamas,
kada norima turėti kaip įmanoma mažiau tvritinimo detalių iš priekinės kabinos pusės bei
suteikti daugiau privatumo tarp kabinų. Galimi papildomi kabliukai rūbams/krepšiams.
Vardas
WC kabinos FunderMax, Austrija

Objektų galerija

Montavimo
instrukcija

Plokštės storis

Dekoras

Jungiamosios detalės

Kaina

12 mm

Pagal katalogą

Nerūdijantis plienas, aliuminis

Nuo 115 eur/m2 + PVM
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FunderMax / Pisuarų atitvaros
Standartiniai dydžiai
Gylis
2

Aukštis

1400- 1600 mm

2

450-550 mm

1

1

1. Kojelė
2. Tvirtinimo elementai

Sistemos ypatybės:
Pisuarų atitvarai iš FunderMax HPL Compact plokščių yra ilgaamžis ir praktiškas
sprendimas san. mazgų patalpoms. Platus dekorų pasirinkimas leis surasti tinkamą
sprendimą įvairaus stiliaus patalpose.

Vardas
WC kabinos FunderMax, Austrija

Plokštės storis

12 mm

Objektų galerija

Dekoras

Pagal katalogą

Jungiamosios detalės

Nerūdijantis plienas

Montavimo
instrukcija

Kaina

Nuo 125 eur/m2 + PVM

EXTERUS | www.exterus.lt +37052660170

Pertvaros dušams FunderMax
Techninė kortelė:
Aukštis

2000 mm

Gylis

Plokštelių paviršius gali būti
frezuotas.
Plokštės šerdies spalva: juoda, balta
Plokštės storis: 12 mm
Furnitūra: nerūdijantis plienas
Objektų galerija

Dekorai
1000 mm

Stalviršiai praustuvams FunderMax
Techninė kortelė:

4100 mm (maksimalus ilgis be siūlės)
Skylės stalviršiuose yra skirtos bet kokiam praustuvui.
Plokštės šerdies spalva: juoda, balta
Stalo storis: 12 mm
Tvirtinimas prie pagrindo: klijai arba mechaninis.

500 > mm

Leistini dydžiai

Objektų galerija

Dekorai
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