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Technický list produktu Elmaplan WF32 

Užití: systém sanitárních oddělovacích stěn pro rozdělení prostor sprch, WC kabin , převlékáren, masážních boxů, nebo rozdělení prostorů.  

Voděodolnost: Systém je plně voděodolný. Smí být použit v mokrých prostorech ,nebo v prostorech s kondenzující vzdušnou vlhkostí. Po stěnách 
smí pravidelně a ve větším množství stékat voda.   

 

STANDARTNÍ PROVEDENÍ  

Tloušťka desky 32mm. Výška sestavy 2000mm, nebo 2100mm. Barva desek bílá, nebo světle šedá. Klika z eloxovaného 
hliníku, nerez nohy s plastovou krytkou. V jiných barvách desek se tento typ nedodává.  

Systém je tvořen ze speciálních sendvičových desek tl. 32mm vlastní výroby. Na jádro z tvrzených EXP desek, vložených 
do hliníkových rámečků jsou plošně oboustranně nalisovány  HPL desky tl.2mm s melaminovým povrchem. Všechny 
deskové elementy sestav jsou na všech stranách kryty konstrukčními profily z eloxovaného hliníku. Sestavy jsou 
podepřeny podpěrami z nerezového materiálu, výškově stavitelné v rozsahu +- 4mm, kryté šedými plastovými rozetami.  
Dveřní křídla zavěšená na nerezových závěsech (600-800mm zavěšená na dvou nerezových dveřních závěsech, 900-
1000mm zavěšení na třech nerezových závěsech) jsou opatřeny zadlabanými WC zámky s možností bezpečnostního 
otevření, a dvourozetovým kováním z eloxovaného hliníku. 

Ze stejného materiálu je možno vyrobit pisoárovou stěnu 1250/450mm, nebo stěnu do WC mateřských škol 
1100/800mm včetně jedné podpěry. Horní roh je zkosený pod úhlem 45´aby se zabránilo poranění o ostrou hranu.  

  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

STANDARTNÍ BARVY  

Standard plast. krytka nohy  Standard elox klika Standard nerez pant Standard stěna do MŠ Standard pisoárová stěna 
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NADSTANDARTNÍ PROVEDENÍ  

Nad rámec standardního provedení je možné stěny za příplatek dodat. 

- V jiných výškách, a to s nástavci do 3000mm, bez nástavců do 2800mm. 
- S krytkou nohy z eloxovaného hliníku, nebo nerezu. 
- S nerezovým dvourozetovým kováním 
- S pružinovými samouzavíracími nerez panty 
- V provedení do mateřské školy se sníženými dveřními křídly, bez zámků, pouze s kruhovým madlem a 

samouzavíracími panty a ochranou proti přiskřípnutí prstů. 
- Možnost montáže jednoduchých, funkčních masivních eloxovaných šatních háčků. 
- Možnost dodávky stěny do sprch bez dveřních křídel, a rozpínacím profilem opatřeným kolejničkou s posuvnými 

plastovými háčky na zavěšení plastového závěsu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLADOVÉ  BARVY  

ŘEZ  SYSTÉMU WF32   -  podélný řez, svislý řez horní části 

WC nadstandard výšky s nástavcem  

 Nerez klika L Nerez klika C 

Krytka nohy nerez  Krytka nohy elox  


