
FONTOS ALAPOK:

Az egyedi gyártású üvegkabinját bármilyen méretben megtervezzük és kivitelezzük a
helyszínnek megfelelően.
A kabin üvegfelületére az Önnek tetsző dekorációt is elkészítjük. Az Inno pántokat már
különböző színekben is rendelheti!
Zuhanykabinjaink minden alkatrészt tartalmaznak mely a biztonságos használathoz
szükséges, tehát semmilyen egyéb kiegészítő plusz költség nincs.
A szereléshez kellenek ékek szilikon beilagok ezeknek van plusz költsége.
Zuhanyfal, vagy fix üveges zuhanykabin árában minden esetben (alaptartozék) benne van a
merevítő rúd!
Tervezésnél a merevitőrúd elhelyezése változtatható az adott kabin technikai paramétereit
figyelembe véve.
(pl.: fix zuhanyfej, masszázspanel, ablak, üvegtégla. stb.)
A zuhanyfalak, és a zuhanykabinok többségét jobbos és balos kivitelben is lehet szerelni, azaz
a helyszínen még lehet változtatni!
Fő kivételek a Carion liftes vasa latos kabinok, kivételt képeznek még az egyedi méretre
gyártott nem szimmetrikus, festett vagy mintás üvegek. Carion széria rendelésénél figyelni
kell a jobbos-balosnyitásra.
Amennyiben a nyíló vasalat jobb oldalon helyezkedik el, akkor a kabin jobbos.
Egyedi megoldásként a csempe síkjába süllyesztett U profillal is lehet fixálni az üvegfalakat,
ilyenkor nincs fal-üveg pánt.

MÉRETEK:

Széria méreteknél a tényleges méret nem azonos a névleges mérettel! Például a Walk In 100-
as széria Zuhanyfal pontos mérete 98cm!
A széria magasság 200 cm, a megadott szélességi méretek mindig a kialakítandó hely
tényleges méretei!
Tehát egy széria Secret 1-es 100 cm-es ajtó 100 cm-es nyilasba lesz jó.
Egy Corner 3-as 90-es kabin mindig egy 90-es tálcára lesz jó, ami azt jelenti, hogy nem a
tálca külső peremére, hanem attól 1.5-2 centiméterrel beljebb helyezkedik el.
Maximális üveg méret 2200 mm X 2200 mm, de ilyenkor minden megrendelésnél konzultálni
kell a cég egyik vezető szakemberével, aki behatárolja a megvalósíthatóságot. A termékek
minden esetben tálcára vannak méretezve. Sokszor tálca nélkül tervezik, a zuhanykabinokat
ilyenkor figyelni kell arra is, hogy a széria méretek tálcához vannak megadva, tehát ha Ön egy
pontosan 100 cm széles üvegfalat szeretne, azt a megrendelőlapon jelezni kell.
Váltott színes, vagy mozaikos burkolás tervezésénél figyeljenek az üvegek elhelyezkedésére,
a fent leírtak miatt. Mozgáskorlátozottak részére ne tervezzen magasított tálcát vagy küszöbös
kabint, lehetőség szerint akadálymentes zuhanyzót tervezzen, az ajtó méretére figyelni kell! A
termékek általánosan minimum +/-3 mm állíthatósággal rendelkeznek.

Fenti leírás általános szabályokat tartalmaz, minden esetben kérje a termek
pontos beépítési leírását is. Eltérés eseten az abban foglaltak szerint alakítsa ki a helyszint.

Tervezési segédlet


