
Typ SVFG40

System kabin
z płyty kompozytowej



Ekskluzywna jak twoje wymagania

Elegancki. Niespotykany. Trwały. System Schäfer SVFG40

ustanawia nowy standard dla systemów zabudowy suchych pomieszczeń. Elegancki 

design, spokojny wygląd, wysmakowana kolorystyka - to tylko niektóre zalety tego 

systemu pierwszej klasy.
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

(1) System kabin typ SVFG40 tutaj w
wersji na wysokość pomieszczenia.
Gładki front zupełnie bez profili jak
również mocowania do ścian,
podłogi i sufitu w formie fugi
cieniowej nadają systemowi wyglądu
najwyższej jakości. Atrakcją jest
zindywidualizowany nadruk.

(2) + (3) Elementy frontu wykonane są
z 30 lub 40 mm grubości pełnej płyty
wiórowej lub z wodoodpornej
sandwiczowej płyty HPL. Ściany
działowe są wykonane z 30 mm lub
40 mm grubości pełnej płyty
wiórowej.

(1)

(2)

(3)

3



Typ SVFG40 ALTUS

4



Zalety kabin systemowych typ 
SVFG40 na wysokość pomieszczenia:

• wysoki stopień prywatności dzięki
wysokości od podłogi do sufitu.

• wygląd wysokiej jakości dzięki
gładko-powierzchniowemu
montażowi.

• wyjątkowo łatwy do utrzymania
w czystości dzięki gładkim
powierzchniom.

• różnicowana kolorystyka i rodzaje
powierzchni.

• tańsze i ekonomiczniejsze
rozwiązanie niż tradycyjna
zabudowa.

Ściany kabin na wysokość 
pomieszczenia stają się coraz częściej 
spotykane we współczesnych 
budynkach. Dzięki ścianom na pełną 
wysokość pomieszczenia systemu kabin 
typ SVFG40, spełniona jest zarówno 
potrzeba większej prywatności jak 
również ekskluzywnego wyglądu.

(1) System kabin typ SVFG40 na 
wysokość pomieszczenia. Elementy 
ściany frontowej od podłogi do sufitu 
bez żadnych szczelin. Nad drzwiami 
zamontowany na płasko panel bez 
widocznych mocowań. Perfekcyjny 
obraz uzupełniają przegrody pisuarowe 
z emaliowanego bezpiecznego szkła.

(2) Indywidualny nadruk na panelu
z pełnego laminatu wyróżnia kabiny. 
Nadruk jest wykonywany już podczas 
procesu produkcji płyt. W wyniku tego 
powierzchnia staje się wyjątkowo 
odporna na zadrapania.

(3) Przegrody pisuarowe
z satynowanego, bezpiecznego 
hartowanego szkła. To jedna z wielu 
opcji wzorniczych. 

(1)

(2)

(3)
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

Jednolita kompozycja. Dzięki użyciu tej samej okładziny kabin,

blatów a nawet ścian uzyskano harmonijny wystrój pomieszczenia. Wygląd łazienki 

stanowi jednolitą koncepcję pozytywnie wpływającą na użytkowników.

Typ SVFG40 ALTUS
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(1) Kabiny WC typ SVFG40 ALTUS
z opcją drzwi o konstrukcji ramowej.
Dzięki temu drzwi nie muszą mieć
górnego panelu wypełnieniowego.
Konstrukcja ramowa zapewnia
mniejszy ciężar przy większej
stabilności.

(2) Rodzaj okuć drzwiowych może być
dostarczony zgodnie z życzeniem
klienta i np. dopasowany do okuć
istniejących drzwi wejściowych.

(3) Opcjonalnie kabiny SVFG40 są
dostępne z zawiasami ukrytymi w
felcu. Dlatego kabiny mają absolutnie
gładką powierzchnię zarówno od
wewnątrz jak i z zewnątrz. (Ale nie z
samozamykającymi zawiasami).

(1)

(2)

(3)
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Felce i przylgi drzwi wykonane z 
wysokiej jakości twardego drewna 
oraz połączenie pełnej płyty wiórowej 
z aluminiowymi profilami zapewnia 
wysoki stopień stabilności.

System kabin Schäfer typ SVFG40 
spełnia każde wymaganie stawiane 
suchym pomieszczeniom.

(1) Świeże kolory, wysokiej jakości
okucia ze stali nierdzewnej i gładka
powierzchnia frontu nawet w
standardowej wersji stanowią o
świetnym designie tego systemu kabin.

(2) Felce drzwi w połączeniu z ciemną
powierzchnią tworzą ciekawy wygląd.
Mocowane do ściany przegrody
pisuarowe z 30 mm lub 40 mm
grubości pełnych płyt wiórowych.
Wykończone paskami ABS.

(3) Mocowane do ściany przegrody
pisuarowe z 30 mm lub 40 mm
grubości pełnych płyt wiórowych.
Wykończone paskami ABS.

(4) Wysokiej jakości zawiasy ze stali
nierdzewnej ze specjalnymi
nylonowymi podkładkami
gwarantującymi pracę przez lata oraz
brak konieczności serwisowania.

(5) Felce z litego drewna pokryte
wysokiej jakości lakierem nadają
wyjątkowego uroku temu systemowi
kabin. W standardowej wersji felce są
z drewna bukowego. Inne rodzaje
drewna na życzenie.

(2)

(4) (5)

(3)
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Przekrój Kabiny typ SVFG40 ALTUS z fugą cieniową        

PrzekrójKabiny typ SVFG40 z fugą cieniową
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Podlega technicznym  modyfikacjom
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Połączenie ściany bocznej ze ścianą frontową może być wykonane w każdej z tych trzech wersji. 
Ze względu na stabilność połączenie ściany działowej ze ścianą frontową może być wykonane 
tylko obejmującym profilem U.
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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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