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Technický list produktu Elmaplan CP13 

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 13mm. Výška sestavy 2000mm, nebo 2100mm. Barva desek bílá, nebo světle šedá. Koule z eloxovaného 
hliníku, nerez nohy s plastovou krytkou.  

Systém je tvořen z laminovaných HPL desek tl.13mm výrobce Egger, nebo Fundermax . Deskové elementy sestav jsou 
spojeny masivními konstrukčními profily z eloxovaného hliníku. Viditelné svislé masivní profily tvoří dorazy dveřních 
křídel, a jsou do nich zašroubované nosné části podpěrných nožiček.   Tyto podpěry jsou z nerezového materiálu, 
výškově stavitelnými v rozsahu + -  4mm, kryté šedými plastovými rozetami.  Dveřní křídla 600-1000mm zavěšená na 
třech závěsech z eloxovaného hliníku vlastní konstrukce, jsou opatřeny hliníkovými příložnými WC zámky  ( koule - oliva 
s posuvným jazýčkem- západkovým protikusem) vlastní výroby, s možností bezpečnostního otevření.  

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

  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

STANDARTNÍ BARVY  

Standard plast. krytka nohy  Standard elox klika Standard      elox  pant Standard stěna do MŠ a pis. stěna 

Standard sestava sprchových boxů 
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0725 0212 0654 0068 0736 0666 0687

0065 0095 0682 0230 0624 0315 0210

0627 0280 0691 0661 0692 0051 0250

0318 0319 0651 0052 0237 0708 0718

0717 0712 0706 0279 0703 0094 0591

0620 0630 0236 0050 0059 0662 0274

0663 0619 0611 0073 0648 0657 0066

0733 0702 0762 0074 0606 0080 0755

0747 0742 0077 0075 0851

NADSTANDARTNÍ PROVEDENÍ  

Nad rámec standardního provedení je možné stěny za příplatek dodat  

- V jiných barvách viz soupis dostupných skladových a objednávkových dekorů.   
- V jiných výškách, a to s nástavci do 3000mm, bez nástavců do 2800mm. 
- S krytkou nohy z eloxovaného hliníku, nebo nerezu. 
- S příložným zámkem s klikou, z eloxovaného hliníku nebo nerezu 
- S pružinovými samouzavíracími 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARVY NA  OBJEDNÁNÍ  

ŘEZ  SYSTÉMU  CP13  -  podélný řez, svislý řez horní části 

Nadstand. provedení – barevné desky  

Příplatková zámková souprava s klikou 

Nadst.  klika L  nerez Nadst. klika C nerez 

Příplat. krytka nohy Příplat. krytka nohy 


