SZANITER VÁLASZFAL
RENDSZEREK

Bello-Expert Kft.
Bemutató terem, iroda:
H-2112 Veresegyház, Erkel Ferenc tér 1.
Tel.: (28) 588 333
Mobil: (30) 377 3990
Mail: iroda@kabingyar.hu
Web: www.kabingyar.hu

TARTALOMJEGYZÉK

Bemutatkozás

………………….……………………………………………………………………………… 3. oldal

ES-SV 28 kabin rendszer

………………………………………………………………………………………. 4. oldal

ES-SV 18plus kabin rendszer ………………………………………………………………………………………. 5. oldal
ES-SV C13 kabin rendszer
Zuhany válaszfalak

………………………………………………………………………………………. 6. oldal

…………………………………………………………………………………………………. 7. oldal

Kialakítási lehetőségek – alaprajzi példák

Bello-Expert Kft.

……………………………..………………………………… 8. oldal

2

www.kabingyar.hu

BEMUTATKOZÁS

Üdvözlöm!
Ezúton is szeretném megköszönni, hogy időt és figyelmet szentel prospektusunk
tanulmányozására. Bízom benne hogy hasznos és érdekes, új információkkal is gazdagítani tudjuk.
A Bello-Expert Kft. 100%-os magyar tulajdonban lévő vállalkozás.
Cégünk egyik fő tevékenységeként közösségi öltöző-mosdó helységek berendezése és felszerelése
kapcsán kínálunk különböző termékeket, a kéztörlő papírtól a WC válaszfal-rendszerekig.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy megrendelőinket mindig egy precíz, megbízható partnerként
segítsük. A magas minőséget küldetésünknek tekintjük – mind a termékek, mind a kapcsolódó
szolgáltatások vonatkozásában.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot.
Felkészült csapatunk mindig örömmel áll rendelkezésére.
Kiszállítás, helyszíni beszerelés vagy javítás – ránk mindig számíthat.
További szép napot, jó egészséget, és kellemes lapozgatást kívánok!

Belházi Tamás

tulajdonos-ügyvezető
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ES-SV 28 kabin rendszer

Tulajdonságok:

Panel alapanyag:

28 mm vastag, tömör sűrített forgácslap

Panel élzárása:

eloxált alumínium profil, minden oldalon, ajtó is
– opcióként porszórt –

Panel felülete:

melamin
(kemény, karc- és kopásálló,
könnyen tisztítható)

Standard színek:

fehér (alapkivitel), halvány szürke, elefántcsont

Méretek:

standard magasság (lábbal együtt) 2000 mm
standard láb magasság 150 mm
standard ajtó szélesség 600 mm ill. 650 mm

Lábak:

állítható magasságú, rozsdamentes acél, padlóhoz dűbelezve
műanyag – opcióként rozsdamentes acél – rozettával

Zsanérok:

ajtónként 2 db, nagy teherbírású

Kilincs:

eloxált alumínium (standard), belülről reteszelhető WC zár
kívül szabad-foglalt jelzéssel
vész esetén kívülről segédeszközzel nyitható
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ES-SV 18plus kabin rendszer

Tulajdonságok:

Panel alapanyag:

18 mm vastag, tömör sűrített forgácslap

Panel élzárása:

eloxált alumínium profil, minden oldalon, ajtó is
– opcióként porszórt –

Panel felülete:

melamin
(kemény, karc- és kopásálló,
könnyen tisztítható)

Standard színek:

fehér (alapkivitel), világos szürke, beige

Méretek:

standard magasság (lábbal együtt) 2020 mm
standard láb magasság 150 mm
standard ajtó szélesség 600 mm ill. 650 mm

Lábak:

állítható magasságú, rozsdamentes acél, padlóhoz dűbelezve
műanyag – opcióként rozsdamentes acél – rozettával

Zsanérok:

ajtónként 2 db, nagy teherbírású

Zár:

rozsdamentes acél húzó gomb és belülről reteszelhető WC zár
kívül szabad-foglalt jelzéssel
vész esetén kívülről segédeszközzel nyitható
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ES-SV C13 kabin rendszer

Tulajdonságok:

Panel alapanyag:

12/13 mm vastag, különösen masszív
speciális vízálló „compact” műanyag lap

Panel élzárása:

az élek marva ill. csiszolva készülnek,
az anyag élzárást nem igényel

Panel felülete:

melamin
(kemény, karc- és kopásálló,
könnyen tisztítható)

Standard színek:

fehér (alapkivitel), halvány szürke

Méretek:

standard magasság (lábbal együtt) 2020 mm
standard láb magasság 150 mm
standard ajtó szélesség 600 mm ill. 650 mm

Lábak:

állítható magasságú, rozsdamentes acél,
padlóhoz dűbelezve
rozsdamentes acél padló rozettával

Zsanérok:

ajtónként 3 db, nagy teherbírású

Zár:

rozsdamentes acél húzó gomb és belülről reteszelhető WC zár
kívül szabad-foglalt jelzéssel
vész esetén kívülről segédeszközzel nyitható
befelé nyíló ajtók,
rozsdamentes cső felső áthidaló

kifelé nyíló ajtók,
spec. alumínium profil felső áthidaló

1. ábra
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Zuhany válaszfalak

Tulajdonságok:

ES-SZV 10
Alapanyag:

10 mm vastag vízálló műa. szendvicspanel

Élzárás:

eloxált alumínium profil

Szín:

fehér

Méretek:

800 x 1900 mm (standard)
900 x 1900 mm (standard)
Igény szerint bármilyen egyedi méret lehetséges.

Láb:

nem rendelhető

JELENLEG NEM ELÉRHETŐ!

ES-SZV 28
Alapanyag:

28 mm vastag vízálló műa. szendvicspanel

Élzárás:

eloxált alumínium profil

Szín:

fehér

Méretek:

800 x 1900 mm (standard)
900 x 1900 mm (standard, készletezett termék)
Igény szerint bármilyen egyedi méret lehetséges.

Láb:

opcióként rendelhető

ES-CZV 13
Alapanyag:

12/13 mm vastag, különösen masszív
speciális vízálló „compact” műanyag lap

Élzárás:

az élek marva ill. csiszolva készülnek,
az anyag élzárást nem igényel

Szín:

fehér (alapkivitel), halvány szürke

Méretek:

800 x 1850 mm (standard)
900 x 1850 mm (standard)
Igény szerint bármilyen egyedi méret lehetséges.

Láb:

opcióként rendelhető

Bello-Expert Kft.

7

www.kabingyar.hu

Kabinok kialakítási lehetőségei – alaprajzi példák
1.1
Falsarokhoz csatlakozó, szimpla kabin

1.2
Falsarokhoz csatlakozó, dupla kabin

1.3
Falsarokhoz csatlakozó hármas
öltöző kabin-sor függönnyel,
tükrös elemekkel
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2.1
Falsíkhoz csatlakozó, dupla kabin

3.1
Három fal közé szerelt, szimpla kabin
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3.2
Három fal közé szerelt, dupla kabin

3.3
Három fal közé szerelt, négyes kabin-sor
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4.1
Szerelés falazott válaszfalakhoz – „A” típus (falközbe)

4.2
Szerelés falazott válaszfalakhoz – „B” típus (falvégre)
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Zuhany válaszfal elemek

A fent bemutatott vázlatok csak példák, tájékoztató jellegűek.
Hangsúlyozzuk, hogy a termékek minden esetben egyedileg (helyszíni felmérés alapján, méretre
gyártva) készülnek, így bármilyen alaprajzi kialakítás megoldható.

Bello-Expert Kft.
Veresegyház, 2021.11.01.
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