
Typ PUP30 / PU-ES30 / PUP40

Systemy Kabin
Panele sandwiczowe
z powierzchnią z malowanej stali lub aluminium



Piękny i unoszący się!  Typ kabin PUP30 Jump wydaje się unosić dzięki

cofniętym nóżkom i profilowi górnemu oraz dzięki zupełnie gładkiej powierzchni 

frontu, dlatego kabiny idealnie harmonizują ze wzornictwem wnętrza.

Typ PUP30 JUMP / PU-ES30 JUMP
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Piękny wygląd, trwałe, funkcjonalne. Kabiny Schäfera

PUP30 są efektowne dzięki gładkiej powierzchni frontowej i harmonii kolorystycznej. 

Wszystkie panele mają taką samą malowaną proszkowo powierzchnię, gwarantując 

uniwersalność kolorystyczną. To tworzy wysokiej jakości i udaną architektonicznie 

konstrukcję. Lekka ale wytrzymała konstrukcja sanwiczowa daje możliwości tworzenia 

niekonwencjonalnych zabudów. Wybór pomiędzy wykończeniem paneli w stali 

nierdzewnej, stali malowanej proszkowo lub w aluminium.

(1)

Typ PUP30 / PU-ES30
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(1) Kabiny typ PUP30. kolory mogą
być wybierane z całej palety RAL,
zezwalając na prawie nie limitowane
opcje wzornicze.

(2) Kabiny w stali nierdzewnej, typ
PU-ES30. Zewnętrzne powierzchnie
w stali nierdzewnej 1.4301 o niskich
wymaganiach konserwacyjnych,
higieniczne, do stosowania środków
dezynfekcyjnych i antybakteryjnych.
Boczne profile i profil górny są w
kolorze czarnym.

(3) Nóżka z regulacją wysokości jest
całkowicie wykonana ze stali
nierdzewnej. Jest to standard dla tych
kabin.

(2)

(3)

5



Gładkie i bardzo eleganckie! Kabiny Schäfer ustanawiają nowe

standardy. Brzegi paneli nie mają żadnych profili. System jest malowany proszkowo 

i dlatego kabiny mogą mieć wykończenie w wielu wariantach kolorystycznych. Jest 

to bardzo eleganckie i wysokiej klasy rozwiązanie, umożliwiające bardzo łatwe 

czyszczenie dzięki swej gładkiej powierzchni.

Typ PUP40
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(3)

(4)

(1) Kabiny typ PUP40 na wysokość
pomieszczenia zapewniają dużo
prywatności.

Kabiny mogą być wykonane
z arkuszy stali (PUP40), aluminium
(PUP40-AL) lub stali nierdzewnej
(PU-ES40).

(2) Kabiny typ PUP40, tutaj bez nóżek
i prześwitu. Jedna z wielu możliwości
wzorniczych.

(3) Trwałe samozamykające zawiasy
ze stali nierdzewnej zintegrowane
z elementem zapewniają łagodne
zamykanie.

(4) Wyprofilowane przylgi drzwiowe
również malowane proszkowo
zapewniają łagodne zamykanie.
Klamka ze stali nierdzewnej
z zamkiem z indykatorem - to jedna
z wielu opcji okuć.

Powierzchnie i kolory dla wszystkich 
typów kabin:
Malowane proszkowo elementy 
pozwalają na uzyskanie harmonijnego 
kolorystycznie wyglądu i trwałej 
powierzchni. Elementy malowane są 
proszkowo przez emaliowanie 
piecowe żywicą poliestrowo-
epoksydową.
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profil U

gumowy odbojnik zawias ze stali nierdzewnej

klamka

Używając profili stalowych jako wypełnienia, 
system PUP30 staje się systemem ognioodpornym.
W rezultacie można go stosować w miejscach
o podwyższonym zagrożeniu pożarowym ponieważ
użyte są wyłącznie materiały niepalne.

pasek (aluminium) profil ramy (aluminium)

profile stalowe (stalowy arkusz)

Typ PUP30 ognioodporny!

Typ PUP30 
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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

klamka

łączenie ściennepasek (aluminium)

pianka poliuretanowa

łączenie narożnika

Typ PUP40: z fugą cieniową i zawiasem ze stali nierdzewnej

registered at the 
German society of 
pre-qualification for 
building companies e.V.

Registration number:
010.049740

Stylowe i eleganckie kabiny

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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