
Typ VK13

System kabin
z 13 mm grubości paneli litego laminatu



Indywidualizm w każdym przypadku. Połączenie wysokiej 

stabilności, absolutnej wodoodporności, bezproblemowego utrzymania w czystości 

i wyszukanego designu oznacza, iż system Schäfer typ VK13 z 

13 mm grubości płyt pełnego laminatu może być stosowany w 

każdego rodzaju pomieszczeniach sanitarnych. Bez względu 

na to czy jest to toaleta, prysznic czy przebieralnia, system 

kabin Schäfer VK13 daje wiele możliwości zaprojektowania 

indywidualnej przestrzeni i kolorystyki.

(1)

(2)

Typ VK13
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(3)

(4)

(5)

(1) System kabin VK13 w rzędzie. 
Pionowe profile tworzą niezwykle 
stabilną konstrukcję i dodatkowo są 
zakotwione w profilu górnym łącząc go 
z podłogą. Rezultatem jest niezwykle 
mocny i trwały system kabin.

(2) System kabin Schäfer typ VK13       
ze swoją różnorodnością wariantów jest 
idealnym rozwiązaniem dla przedszkoli. 
Indywidualne kombinacje kolorów, 
wodoodporność, niepowtarzalne 
możliwości projektowania i wysoki 
poziom bezpieczeństwa i trwałości są 
niewątpliwie zaletami tego systemu.

(3) System prysznicowy typ VK z 
opcjami zasłon, drzwi wahadłowych, 
osłon rozprysku i wieloma innymi.

(4) Mocowane do ściany stabilnymi, 
okrągłymi uchwytami z anodowanego 
aluminium przegrody pisuarowe.

(5) Drzwi przesuwne do kabin dla 
niepełnosprawnych i kabin rodzinnych 
dopełniają ogólną koncepcję. 

Atest bezpieczeństwa 
TÜV - najwyższa jakość 
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Unoszące się ściany. System kabin VK13 JUMP przekonuje przez swój

unoszący się w powietrzu wygląd. Cofnięte nóżki dają systemowi bardzo wyszukany 

wygląd. System niewiele różni się od standardu a jednak jest wysoce ekskluzywny.

Typ VK13 JUMP
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(1) Ściana działowa z cofniętą nóżką
wykonaną z anodowanego
aluminium. Duże elementy ściany
frontowej są stabilizowane
dodatkowymi uchwytami
aluminiowymi przykręconymi do
ściany działowej. Ściany boczne
otrzymują również stabilizację dzięki
dodatkowym uchwytom.

(2) Mocowane do ściany przegrody
pisuarowe z bezpiecznego
emaliowanego szkła. Jedna z wielu
opcji projektowych.

(1)

Atest bezpieczeństwa 
TÜV - najwyższa jakość 
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Type VKH13
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Bez nóżek, piękny i funkcjonalny. System kabin Schäfer typ

VKH13 wyróżnia się łatwością utrzymania czystości. Wisząca konstrukcja eliminuje 

konieczność nóżek. Dobra alternatywa systemu wysokiej jakości łącząca cechy 

przyjazne dla użytkownika.

Atest bezpieczeństwa 
TÜV - najwyższa jakość 



Atest bezpieczeństwa 
TÜV - najwyższa jakość 
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(2)

(1)

(1) System kabin typ VKH13 o funkcji 
kabin przebieralni ze szklanymi 
drzwiami. To jedna z wielu możliwości 
uatrakcyjnienia wyglądu systemu 
kabin. Niezbędne nogi wykonane są 
z zamkniętych profili o przekroju 
kwadratu. Optyczna atrakcja i 
bardzo wytrzymałe rozwiązanie.

(2) System kabin typ VKH13 między 
ścianami; aż do długości 5 metrów 
niepotrzebne są nóżki jeśli są stabilne 
murowane ściany. 



Type VK13 changing cubicles
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Nieprawdopodobnie różnorodne a dalej bardzo 

trwałe. Kabiny przebieralnie typ VK13 WK charakteryzują się różnorodnością

możliwości projektowych. Dzięki stabilnym profilom powstaje wytrzymała i długotrwała 

konstrukcja, pracująca perfekcyjnie nawet po latach ciągłego używania w 

uczęszczanych przebieralniach przybasenowych. Użyte materiały są znakomicie 

dobrane do tych wymagań.

Atest bezpieczeństwa 
TÜV - najwyższa jakość 



Atest bezpieczeństwa 
TÜV - najwyższa jakość 
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(3)

(2)

(1) Zespół kabin przebieralni typ VK13
WK w kształcie eliptycznym. Użyte
dekoracyjne panele nadają kabinom
wyjątkowego wyglądu.

(2) Całkowicie białe, atrakcyjne
wzorniczo. Konsekwentna kolorystyka,
tutaj dzięki użyciu białych profili i
białych paneli, tworzy wyjątkową
atmosferę w pomieszczeniu
przebieralni. Bariery ze stali
nierdzewnej w połączeniu z
przezroczystym szkłem pomagają
gościom znaleźć drogę przez
pomieszczenie przebieralni.

(3) Centralna noga pod ławką w
kabinie przebieralni pozwala na
uzyskanie frontu kabin prawie bez
nóżek. To nie tylko świetne
rozwiązanie wizualne ale także
ułatwiające mycie podłogi.

(1)



(1) (2)

Bezpieczne z zewnątrz ! Bezpieczne od 
wewnątrz! Nowy zamek INSAFE jest 
pierwszą gałką z czerwono -
białym indykatorem wewnątrz kabiny. 
To pokazuje użytkownikowi kabiny czy 
drzwi są zamknięte. Prawdziwa 
innowacja z korzyścią dla użytkownika.

(1)Gałka Schäfer do otwierania jedną dłonią 
z dużym okienkiem indykatora, we wnętrzu 
kabiny. Łatwa do uchwycenia gałka 
specjalnie przez dzieci i starszych ludzi. INSAFE 
wykonana jest całkowicie z aluminium i jest 
niezmiernie trwała i wytrzymała.

(2)Gałka Schäfer do otwierania jedna dłonią 
na zewnętrznej stronie kabiny. Duże okienko 
indykatora zapewnia również dobrą 
widoczność z odległości. Wyposażona w 
heksagon do otwierania w nagłych 
wypadkach.

(3)Gałka z systemem szybkiego zamykania 
wykonana ze srebrnego plastiku z trzpieniem 
ze stali nierdzewnej i płytką z anodowanego 
aluminium dodającym okolicom zamka 
dodatkowej sztywności i zapobiegającym 
poluzowywaniu się.

(4)Gałka ze srebrnego plastiku na zewnętrznej 
stronie kabiny z indykatorem wolne/zajęte. 
Wyposażona w heksagon do otwierania w 
nagłych wypadkach.

(5)Gałka z najwyższej jakości stali nierdzewnej 
z płytką wzmacniającą również ze stali 
nierdzewnej.

(6)Gałka ze stali nierdzewnej na zewnętrznej 
stronie kabiny z indykatorem wolne/zajęte. 
Wyposażona w heksagon do otwierania w 
nagłych wypadkach.

(7) Nóżka z kołnierzem, z możliwością 
regulowania wysokości, wykonana ze stali 
nierdzewnej wg DIN 1.4301.

(8) Nóżka z możliwością regulowania 
wysokości, wykonana z anodowanego 
aluminium (E6/EV1). Ta wersja stosowana jest z 
profilami aluminiowymi.

(9) Dwa dopasowane do siebie wypukłością i 
wklęsłością profile tworzą po stronie zawiasów 
osłonę dla palców; zawiasy
z funkcją samozamykania.

(10) Wznoszący się zawias ze stali 
nierdzewnej z podkładkami z wysokiej jakości 
polimeru. Podkładki zapewniają brak potrzeby 
serwisowania oraz ciche zamykanie drzwi. 
Zawiasy nigdy nie noszą znamion zużycia
i gwarantują idealne zamykanie się drzwi 
nawet po latach używania. Skrzydełka zawiasu 
przykręcone są śrubami ze stali nierdzewnej do 
płytki. Ta metoda mocowania sprawdza się od 
ponad 20 lat zapewniając trwałą stabilność. 

(3) (4)

(5) (6)

(9) (10)

(7) (8)

INSAFE

NOWOŚĆ
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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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