
System kabin
na pełną wysokość ze szkła emaliowanego

Typ VENTO



Więcej prywatności w kabinach WC.
Kabiny wysokie od podłogi do sufitu zapewniają 
taką możliwość.

Trochę więcej prywatności w 
toaletach to jest to czego 
oczekują użytkownicy publicznych 
i semi-publicznych toalet. Klient, 
gość czy pracownik – każdy ceni 
sobie niezakłóconą prywatność. 
Ale jeśli w kabinie obok znajduje 
się ktoś, często niemiłe sytuacje są 
nie do uniknięcia. System Vento 
od podłogi do sufitu może wtedy 
pomóc. Gwarantuje on 
użytkownikowi maksimum 
prywatności i w zupełności 
spełnia oczekiwanie własnej 
prywatnej przestrzeni.

Dzięki konstrukcji od podłogi do 
sufitu, mogą być wyraźnie 
oddzielone od siebie 
indywidualne przestrzenie. Drzwi, 
ściany i ścianki działowe są 
szczelne od podłogi do sufitu – 
mniej dźwięków wchodzi 
i wychodzi z kabin. System Vento 
łączy w sobie najwyższą 
prywatność z nowoczesnym 
designem. System produkowany 
jest ‘na wymiar’ z dokładnością 
co do milimetra. 

System nie tylko oferuje więcej 
prywatności ale jest zarazem 
symbolem nowoczesnego 
wystroju połączonego z prostotą 
formy. Perfekcyjna kombinacja 
funkcjonalności i designu.

Zalety zastosowania systemu Vento 
w łazienkach: 

• Więcej prywatności dzięki 
wyodrębnionej przestrzeni

• Zwiększony komfort 
użytkownika

• Optymalne wykorzystanie 
dostępnej przestrzeni łazienki 
ponieważ elementy są 
znacząco cieńsze niż 
tradycyjne konstrukcje ścienne

• Łatwość utrzymania w czystości

• Szybsze niż tradycyjne 
konstrukcje ścienne 
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Robiące wrażenie i eleganckie. VENTO staje się nowym

standardem zarówno dla szklanych kabin, jak również dla kabin na pełną wysokość o 

konstrukcji od podłogi do sufitu. Efektowny, unoszący się front ze szkła, przylegający na 

całej wysokości do sufitu i bez żadnych widocznych profili czy mocowań, jest znakiem 

rozpoznawczym tego typu instalacji. VENTO jest symbolem nowoczesnego, 

wyrazistego i luksusowego wystroju wnętrz. Prywatność gwarantowana! 

Typ VENTO
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(1) Czysty. Elegancki. Perfekcyjny 
kształt. Seria szklanych elementów bez 
widocznych mocowań wyróżnia ten 
ekskluzywny system kabin. Dowolny 
dobór wysokiej jakości klamek do 
drzwi podkreśla koncepcję projektu.  
Szkło dostępne jest w prawie 
wszystkich kolorach RAL. Indywidualne 
nadruki (opcjonalne) są bardziej 
uwydatnione dzięki gładkiej szklanej 
ścianie frontowej i tworzą unikalny 
system toalet.

(2) System stanowi 50 mm grubości, 
odporna na wypaczanie konstrukcja 
sandwiczowa składająca się z ramy 
aluminiowej i 5 mm grubości taflami 
bezpiecznego szkła po obu stronach. 
Do 3000 mm elementy mogą być 
dostarczone w całości.

(3) Wysokiej jakości zawiasy 
umieszczone w podłodze i suficie 
posiadają funkcję somozamykania. 
Dodatkowo funkcja ta zapewnia 
ciche, łagodne automatyczne 
zamykanie drzwi.

(4) Na zewnątrz kabiny wysokiej 
jakości klamki z dyskretnym 
indykatorem wolne/zajęte. Na zdjęciu 
pokazana jest klamka w wersji 
chromowanej.   

(2)

(3)

(4)

Ekskluzywna jak twoje wymagania
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(1)

(4)
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(3)

(1+2) Mocowania ścienne 
i sufitowe zaprojektowane są w 
formie dyskretnej fugi cieniowej. 
Takie rozwiązanie pozwala na 
ukrycie mocowań.

(3) Zestaw klamki ze stali nierdzewnej    
z dużym indykatorem wolne/zajęte na 
zewnętrznej stronie kabiny. Zestaw 
klamki z rozetą do zamykania kabiny 
od wewnątrz także ze stali nierdzewnej.

(4) Dzięki wewnętrznej ramie 
aluminiowej na powierzchni widoczne 
jest wyłącznie szkło. Czyste                    
i eleganckie okucia drzwiowe 
dostępne w wykończeniu aluminium, 
chrom lub jak na zdjęciu w stali 
nierdzewnej zgodnie z wymaganiami 
klienta. 

Zalety wykorzystania systemu ze 
szkła w łazienkach: 

• Najwyższy standard dzięki
wysokiej jakości materiałom

• Wyjątkowa higiena

• Łatwość czyszczenia

• Okazałość i trwałość

• Wysoka odporność na
uszkodzenia mechaniczne

• Elegancka linia

• Świetne wrażenie nawet po wielu 
latach użytkowania

Typ VENTO

Ekskluzywna jak twoje wymagania



Stylowe i eleganckie ścianki systemowe
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Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Industriepark 37, D-56593 Horhausen,  
Fon: +49 (0)2687 / 9151-0, Fax: +49 (0)2687 / 9151-30, info@schaefer-tws.de, www.schaefer-tws.de
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for building companies e.V. 
Registration number: 
010.049740
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Fluid Control Systems Sp. z o.o. 

ul. Wolność 7 F; 01-018 Warszawa 
tel.: +48 22 862 57 58 .. 60  
e-mail: info@fluidcs.com.pl 
www.fluidcs.com.pl




