wc kabíny
fasádne systémy
umývadlové pulty

KATAlóg

sanitárne deliace steny

www.wckabiny.sk

umývadlové pulty

fasádne obkladové systémy

Uvededené ceny sú bez DPH.

CROSS LINE - typy deliacich stien
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CL 10 glass
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Použitý materiál: kalené sklo 10 - 12 mm
Celková výška kabíny: 2000 mm štandard
Výška nožičiek: 150 mm
Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny: od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí: 600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných: min. 800 mm
Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELOX / NEREZ
Všetky štandardné rozmery je možné meniť.
Farebné možnosti skla na základe ponuky.

w w w. WCKABINY. SK

3

CL 28 alu
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Použitý materiál: doska laminovaná DTD 28 mm
s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu
v ALU profile
Celková výška kabíny: 2000 mm štandard
Výška nožičiek: 100 mm
Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny: od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí: 600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných: min. 800 mm
Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELOX
Všetky štandardné rozmery je možné meniť.
V ponuke aj samo uzatvárací záves.
Farebné možnosti na základe ponuky.

VÝHODY
- hrúbka materiálu len 28 mm umožňuje väčšie využitie vášho priestoru aj v úzkych priestoroch
- suchá a rýchla montáž cca 1 - 3 dni
- vzdušnosť a presvetlenie priestoru
- vysoká hygiena
- dlhá životnosť
- moderný design
- nižšie finančné náklady oproti murovaným priečkam
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CL 28 ABS
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Použitý materiál: doska laminovaná DTD 28 mm
s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu
s ABS hranou
Celková výška kabíny: 2000 mm štandard
Výška nožičiek: 100 mm
Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny: od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí: 600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných: min. 800 mm
Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELOX
Všetky štandardné rozmery je možné meniť.
V ponuke samo uzatvárací záves.
Farebné možnosti na základe ponuky.

Možnosti použitia
- Školy ,školky a športoviská
- Zdravotnícke zariadenia
- Nákupné a obchodné centrá
- Výrobné haly a podniky
- Administratívne budovy
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CL 10 COMPACT
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Použitý materiál: vysokotlaká kompaktná doska hrúbky 10 mm
Celková výška kabíny: 2000 mm štandard
Výška nožičiek: 150 mm
Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny: od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí: 600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných: min. 800 mm
Kovanie: kľučky, nožičky - NEREZ
Všetky štandardné rozmery je možné meniť.
V ponuke samo uzatvárací záves.
Farebné možnosti na základe ponuky.

Materiál
Na výrobu sanitárnych oddelovacích stien
CROSSLINE 10 do mokrých priestorov
sa používajú :
Dosky
COMPACT
z
laminátu o hrúbke 10 mm

vysokotlakého

Materiál je vhodný do náročných mokrých
prostredí.
Štandardná výška stien CROSSLINE CL 0
COMPACT je 2000 mm vrátané výškovo
nastavitelných 150 mm nožičiek.
Pevnosť stien v priestore zabezpečuje
spojovacia nerezová tyč vedená po vrchnej
časti kabín.
Nožičky a úchyty sú vzhľadom na vlhké
prostredie z nerezového materiálu.
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CL 10 COMPACT SHOWER
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Použitý materiál: vysokotlakovaný laminát 10 mm COMPACT
Celková výška : 2000 mm štandard
Výška nožičiek: 150 mm
Hĺbka : od 800 mm
Kovanie: nožičky, úchyty - NEREZ
Pevnosť stien v priestore zabezpečuje nerezová tyč
vedená vo vrchnej časti.
Všetky štandardné rozmery je možné meniť.
Farebné možnosti a na základe ponuky.

Sanitárne oddeľovacie steny do mokrých priestorov sú ideálnym riešením vďaka odolnosti
materiálu COMPACT voči vode a vlhkosti. Materiál je vhodný do verejných spŕch,
výrobných hál , plavární , aquaparkov , telocviční , zdravotníckych zariadení a športovísk.
Odolnosť , pevnosť a stabilita je zabezpečená nerezovým kovaním a spojovacím profilom
vedeným po vrchej časti predeľovacích stien a nerezovou , výškovo nastaviťeľnou
podpornou nohou.
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umývadlové pulty
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Umelý kameň CORIAN, STARON, HI-MACS, KERROCK.
Ponúka architektom, dizajnérom a výrobcom nábytku
úplne netušené možnosti. Dá sa rezať, frézovať alebo
brúsiť. Umožňuje aj tepelné spracovanie, takže môže
byť ľubovoľne ohýbaný do najrôznejších tvarov. Možno s
ním tiež pracovať podobne ako s drevom - rezať, vŕtať,
frézovať a lepiť ho.Jeho vlastnosti ho predurčujú pre
použitie v potravinárskom priemysle a zdravotníckom
odvetví. Vďaka skvelým vlastnostiam umelého kameňa
je možné docieliť bezšpárové spojenie jednotlivých
kusov materiálu a vytvárať veľké celistvé telesá, zaujímavé
mozaiky alebo intarzie.
Z umelého kameňa dokážu dizajnéri vyrobiť takmer všetko - od ergonomicky tvarovaných
stoličiek, cez umývadlové pulty, až po luxusné pohodlné vane.

Vo verejných priestoroch
V obchodoch, v letiskových halách, na staniciach, na recepciách hotelov, v bankách - všade
tam neodmysliteľne patrí umelý kameň. Produkty z neho je možné maximálne prispôsobiť
individuálnym požiadavkám klienta a tak akceptovať jeho podnikateľský zámer. Elegantným
peňažným prepážkam, predajným pultom, recepciám, policiam na uskladnenie výrobkov
a ďalším prvkom nebude chýbať elegancia a štýl.
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pisoárové zásteny
Sanitárne
oddelovacie
steny
priečky
CROSSLINE
sú
ideálnym
riešením
k
oddeleniu
priestorov
medzi pisoármi.Zabezpečí sa tým vačšie súkromie
na verejných sociálnych zariadeniach.
Samozrejmosťou je nízka náročnosť na hygienu a údržbu.

Možnosti použitia
- Školy ,školky a športoviská
- Zdravotnícke zariadenia
- Nákupné a obchodné centrá
- Výrobné haly a podniky
- Administratívne budovy

Materiál
Na výrobu sanitárnych oddelovacích stien CROSSLINE k pisoárom sa používajú :
- Drevotrieskové dosky DTD s hrúbkou 28 mm potiahnuté melamínovým povrchom proti
poškrabaniu.
- Dosky COMPACT z vysokotlakovaného laminátu o hrúbke 10 mm
- Sklenené zásteny s chromovými úchytmi s montážou na stenu.
- Nerezové prevedenie , deliaca steny značky FRANKE

Crossline 004
1200 x 600 x 28 mm
Crossline 003
1200 x 400 x 28 mm

Crossline 004 červená
1200 x 600 x 28 mm

Crossline 003 glass

CMPX700
62 x 441 x 742

CMPX560
Ø31,7 x 400 x 760

XINV701
10,5 x 470 x 1050

XINV700
10,5 x 570 x 1510

Škôlková oddeľovacia stienka
z DTD dosky v hliníkovom
profile s ABS hranou s kotvením
na stenu a na podlahu
pomocou nožičky svetlosivá farba.

Škôlková oddeľovacia stienka
z DTD dosky v hliníkovom profile
s ABS hranou s kotvením na stenu
a na podlahu pomocou nožičky.

Pisoárová oddeľovacia stienka
z dvojitého bezpečnostného skla
s kotvením na stenu pomocou
hliníkového profilu.

Oddeľovacia priečka pre pisoár
s pripevnením na stenu, vyrobená
z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava so štruktúrou WL5
1,0mm, hrúbka materiálu 1 mm
,skryté pripevnenie na stenu,
vrátane skrutiek a kotiev.

Oddeľovacia priečka pre pisoár
s
pripevnením
na
stenu,
vyrobená z antikorovej ocele,
saténová povrchová úprava,
hrúbka materiálu 2mm, priemer
trubky
32mm,
dva
kryty
z antikorovej ocele pre skryté
pripevnenie, vrátane
skrutiek
a kotiev.

Oddeľovacia priečka pre pisoár
„WING“ s pripevnením na stenu,
vyrobená
z temperovaného
bezpečnostného skla s hrúbkou
11mm, silueta v tvare krídla,
pripevňovacie prvky vyrobené
z antikorovej ocele, vrátane
skrutiek a kotiev.

Oddeľovacia priečka pre pisoár
„ADONIS“ s pripevnením na stenu,
vyrobená
z
temperovaného
bezpečnostného skla s hrúbkou
11mm, silueta v tvare ľudského
chrbta, platničky pre pripevnenie
na strenu vyrobené z antikorovej
ocele, vrátane skrutiek a kotiev.
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FASÁDNY SYSTÉM
Obkladové veľkoformátové dosky sú vyrábané
na
báze
tepelne
vytvrdzovaných
živíc,
homogénne zosilnených drevitými vláknami
zlisovanými pod vysokým tlakom a za vysokej
teploty. Vďaka jedinečnému výrobnému
postupu
dostávajú
dosky
integrovaný
dekoratívny povrch z pigmentových živíc.
Tento postup zaručuje doskám vynikajúcu
odolnosť voči poveternostným podmienkam
a stálofarebnosť.

Použitie - EXTERIÉR :
- obklady balkónov a logií
- dekoratívny obklad fasád
- obklady atík
- reprezentačné obklady stropov
- zastávky MHD a pavilóny

10

Použitie - INTERIÉR :
- obklady stien, priečok a podhľadov
- šatne
- laboratórny nábytok
- nárazová ochrana v nemocniciach
- pracovné dosky kuchýň
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REFERENCIE
Kia Źilina
BMW Showroom Bratislava
Hyundai Nošovice ( CZ )
Logistický Projekt Lozorno
Volkswagen Bratislava
Cargo Mošnov (CZ )
Lodenica Liptovský Mikuláš
Športová Hala Prešov
Logistické centrum BILLA Prešov
Tesco Fiľakovo, Sečovce, Spišská Nová Ves
Tesco Krásno n. Kysucou, Košice, Trnava
Hudební škola Komenského Praha(CZ )
MŠ Urbánek(CZ )
MŠ Pelhřimov (CZ )
MŠ Hradec Králové (CZ )
MŠ Plzeň(CZ )
MŠ Brno(CZ )
MŠ Ostrava(CZ )
MO-Blanka Praha(CZ )
Gymnázium Kodaňská Praha(CZ )
ZŠ Tusarovova Praha(CZ )
Lidový dům Lysice(CZ )
Gaudeco Praha(CZ )
Restaurant Dong Do Praha(CZ )
Alax s.r.o. (CZ )
ZŠ Orfejovo nám. Praha(CZ )
VÚSCH Košice
Volvo Truck Prešov, Žilina, Senec, Budča
TU Košice
Športová Hala Dunajská Streda
Daidong Slovakia Nitra
UK Bratislava
Logistické centrum AGRO 21 Sereď
Hant Aréna Bratislava
Boge Trnava
Kaufland Zvolen, Partizánske, Čadca
VŠMU Bratislava
Inžiniering Bekaert Hlohovec
MTF Trnava
OC Riazaň ( RU )
OC Aoc Vranov n. Topľou
OC Tip Top Košice

Volvo Truck Center
Prešov, Žilina, Senec

OC Dargov Košice
OC Optima Košice
OC Idea Košice
OC Soravia Bratislava
OC Mólo Zvolen
Samsung Galanta, Voderady
Rajo Bratislava
Continental Matador Púchov
Delta Dubnica n. Váhom
Správa ciest Pribina Nitra
Aréna Poprad
Zimný štadión Poprad, Brezno
Steel Aréna Košice
Crow Aréna Košice
UPJŠ Košice
Datacomp Košice
Brovedani Galanta
Steelcon Košice
U.S.Steel Košice
Bussiness Centrum Košice
Chemkostav Aréna Michalovce
Dong Hee Žilina
Nemocnica Poprad
Vagónka Poprad
Fakultná Nemocnica Košice
Železničná Stanica Bratislava, Košice
Honeywell Prešov
UMB Banská Bystrica
Wittur Krupina
VOMZ Spišská Belá
Sociálna poisťovňa Rimavská Sobota
Poliklinika Terasa Košice
Poliklinika Východ Košice
Poliklinika ProCare Bratislava
Polyfunkčná budova u Krála Ludovíta Trnava
Polyfunkčný areál Central Bratislava
ICU Medical Vráble
Hotel Barónka Bratislava
Meuble Dubnica n. Váhom
T-SYSTEMS Košice
ŽOS Trnava
Fitness Club Golem - Žilina, Košice, Bratislava

Bussiness Centrum
Košice
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Steel Aréna
Košice
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Viac informácií o ponúkaných materiáloch Vám veľmi rád poskytne
náš obchodno-technický poradca :
Jaroslav Olejár
Obchodno technicý poradca pre Slovenskú a Českú republiku
Kontakt : +421 905 925 708
e-mail : jaroslav.olejar@ingema.sk, kabiny@ingema.sk
Viliam Pajonk
Rozpočtár
Kontakt : +421 918 694 080
e-mail : viliam.pajonk@ingema.sk, kabiny@ingema.sk

INGEMA s.r.o
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
Viac informácií je možné vzhliadnúť na www.wckabiny.sk

