
Typ SVF30 / SV30

System kabin 
z płyty kompozytowej



Unoszący się system. W systemie SVF30 JUMP użycie cofniętych nóżek i

cofniętego profilu górnego stworzyło wrażenie unoszenia się kabin. Łączenie ze 

ścianą za pomocą fugi cieniowej, system staje się atrakcją wizualną.

Typ SVF30 JUMP
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(1) System SVF30 JUMP z cofniętymi
nóżkami i cofniętym profilem górnym
dla uzyskania wrażenia unoszenia się
kabin. Łączenia ze ścianą za pomocą
fugi cieniowej (niemożliwa jeśli ma być
wycięcie) co daje absolutnie gładki
front.

(2) System SVF30 JUMP w kolorze
drewno-podobnym. Absolutnie gładki
front podkreśla wysoką jakość i
czystość wyglądu.

(3) Montowane do ściany przegrody
międzypisuarowe wykończone
paskami ABS w kolorze panelu,
zamocowane trwałymi aluminiowymi
uchwytami.

(4) Masywne uchwyty aluminiowe w
połączeniu z profilem górnym
cofniętym o 150 mm zapewniają
konieczną stabilność. Elementów tych
nie widać z zewnątrz.

(5) Nóżki ze stali nierdzewnej cofnięte
pod ścianą działową. Aby uniknąć
pęknięć zastosowany jest dodatkowy
uchwyt aluminiowy zwiększający
stabilność. Ponadto połączenie ściany
działowej ze ścianą frontową stabilizuje
T-łącznik.

(2)

(3)

(4) (5)
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Od podłogi do sufitu, dający dużą prywatność. 

Kabiny typ SVF30/S ALTUS są idealnym pierwszym rozwiązaniem dla projektów kabin 

WC na pełną wysokość. Gładki front, ukryte połączenia w postaci fugi cieniowej i 

spójna kolorystyka są przekonującymi argumentami dla wyboru tego typu systemu. 

Prywatność gwarantowana!

Typ SVF30/S ALTUS
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(1) System kabin typ SVF30/S ALTUS. 
Wysokiej jakości płyty wiórowe pokryte 
0,8 mm grubości laminatu po obu 
stronach gwarantują większą 
stabilność. Zastosowanie brzegów        
z ABS w tym samym odcieniu co płyty 
ujednolica kolorystykę.

(2) Montowane do ściany przegrody 
międzypisuarowe z tego samego 
materiału co kabiny, zapewniają 
harmonijny wygląd.

(3) Montowany na płasko nad 
drzwiami panel zabezpieczony jest 
dodatkowo przed wypadnięciem 
specjalnymi niewidocznymi 
łącznikami. Zawiasy ze stali 
nierdzewnej. 



Koncepcja szczególnej uwagi. Kabiny typ SVF30 z pokrytej

żywicą melaminową płyty wiórowej z paskami z ABS. Alternatywny system kabin, w 

którym oprócz funkcjonalności mamy również design. Gładka, nowoczesna w 

wyglądzie ściana frontowa. Łatwość utrzymania w czystości ścian działowych, dobre 

zabezpieczenie brzegów i wzornictwo są przekonującymi argumentami dla wyboru 

tego typu systemu.

Typ SVF30
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(1) Zewnętrzna strona systemu kabin
typ SVF30 ma generalnie gładki
wygląd. Osiągnięte to zostało przez
zastosowanie specjalnych profili, co
zapewnia gładki wygląd ściany
frontowej nawet gdy drzwi otwierają
się na zewnątrz. Rezultatem jest
wysokiej jakości, kojący wygląd.

(2) Kabiny typ SVF30 gładki wygląd jak
gdyby była to jedna płyta.

(3) Ten system jest nieomal idealny dla
stosowania śmiałych kolorów. Dzięki
swojej konstrukcji ściana frontowa nie
jest podzielona profilami. Paski ABS
mogą być w kontrastowym kolorze do
koloru paneli.

(4) Nóżki ze stali nierdzewnej zgodnie z
DIN 1.4301, pozwalające na regulację
wysokości.

(5) Trzy rolkowe zawiasy ze stali
nierdzewnej z trwałymi podkładkami z
polimeru. Dzięki tym podkładkom
zawiasy nie wymagają serwisowania a
drzwi zamykają się cicho.

Zawiasy (nie ma zdjęcia) są 
zamontowane na brzegach i zlicowane   
z nimi. W brzeg wmontowany jest 
plastikowy pasek przesłaniający szczelinę, 
który chowa się w wyfrezowany na 
przeciwnym brzegu rowek, kiedy drzwi
są zamykane.

(2)

(3)

(4) (5)



Preferowany system kabin do suchych łazienek. 
System kabin Schäfer typ SV30 jest produkowany z płyt wiórowych pokrytych żywicą 

melaminową. Dobry wybór prostych, solidnych i łatwych do utrzymania kabin. Idealna 

alternatywa do suchych pomieszczeń sanitarnych.

Typ SV30
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(1)

(1) System kabin typ SV30 wykonany z
30 mm grubości wysokiej jakości płyty
wiórowej w połączeniu z profilami
anodowanymi lub malowanymi
proszkowo. Wysokiej jakości i trwały
typ kabin oferujący różnorodność
konfiguracji nawet przy niższych
budżetach.

(2) Mocowane do ściany przegrody
pisuarowe z hartowanego matowego
bezpiecznego szkła. Jedna z opcji
dostępnego wzornictwa

(3) Zawias ze stali nierdzewnej z
trwałymi podkładkami z polimeru.
Dzięki tym podkładkom zawiasy nie
wymagają serwisowania a drzwi
zamykają się cicho.

(4) Opcjonalnie drzwi mogą być
wyposażone w samozamykające się
zawiasy ze stali nierdzewnej.

(2)

(3) (4)
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System kabin Typ SVF30 JUMP 

mocowanie do ściany 
rurką aluminiową 

I 
�--,--,- - - - - - - - - - - - -- - - - - -��--I/ kątownik 

stabilizujący 
aluminiowy 
uchwyt między 
ścianą 

I 
klamka 

Ponieważ jest to system 'unoszący się' bardzo 
ważne jest stabilne mocowanie ściany frontowej. 
Prosimy popatrzeć na naszą kartę techniczną. 

System kabin Typ SVF30/S ALTUS 

połączenie ukrytym 
profilem U 

drzwiowy z uszczelką gumową 

łączący 
ze ścianą 

mocowanie do ściany 
aluminiowym profilem 
U tworzącym fugę 
cieniową 

/ 

aluminiowy profil 

I ,----� nylonowa zaślepka 

pasek ABS I 
klamka 

zawias ze stali nierdzewnej 

mocowanie do 
ściany 
aluminiowy
profilem U 
tworzącym fugę 
cieniową 

panel z płyty 
wiórowej 
30mm 

nóżka 
ze stali 

Przekroje 

E 
E 
o 
co 

nierdzewne�j __,1-,-_=,__ __ 

165 

Przekroje 

detal mocowania 
do sufitu 

T 
ca.20 mm 

- --
__J_ 

detal panel nad 
drzwiami/drzwi 

LJ 

detal mocowania 
do podłogi 

I



System kabin Typ SVF30 

aluminiowy profil 
drzwiowy z uszczelką 

mocowanie 
do ściany 
aluminiowym 
profilem U 

�---------------���� 
mocowanie 
ściany działowej 
do frontowej 

3mm 
pasek ABS 

System kabin Typ SV30 

I 
klamka 

I 

mocowanie 
ściany działowej 
do frontowej 

klamka 

aluminiowy profil 
drzwiowy z uszczelką 
gumową 

zawias ze 
stali nierdzewnej 

zawias ze 

mocowanie 
do ściany 
aluminiowym 
profilem U 

stali nierdzewnej 

Zastrzegamy możliwość technicznych modyfikacji 

panel z płyt 
wiórowej 

30 mm 

nóżka ze 
stali nierdzewnej 

panel z płyt 
wiórowej 

30 mm 

nóżka ze 
stali nierdzewnej 

Przekroje 

Przekroje 

TI 
E 
E 

:i,: 

E 
E 

o 
o 

Fl 

TI 
E 
E 

:i,: 

E 

E 

o 
o 

Fl 
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nylonowa zaślepka



Stylowe i eleganckie kabiny
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Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Industriepark Willroth 37, D-56593 Horhausen, 
Fon: +49 (0)2687 / 9151-0, Fax: +49 (0)2687 / 9151-30, info@schaefer-tws.de, www.schaefer-tws.de

registered at the German
society of pre-qualification 
for building companies e.V.
Registration number:
010.049740

cubicle systemes – 
easy to design on 
www.plantastisch3d.de

Generalny Dystrybutor:

Fluid Control Systems Sp. z o.o. 
ul. Wolność 7 F;  01-018 Warszawa 
tel.: +48 22 862 57 58 .. 60 
fax: +48 22 862 58 00
e-mail: info@fluidcs.com.pl
http://www.fluidcs.com.pl
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