CU B I C L E SY S TE M S

HPL COMPACT CUBICLES

Τα τυποποιηµένα χωρίσµατα WC της συλλογής ELCUBE από την ELTOP αποτελούνται από συµπαγή πανέλα COMPACT H.P.L (High Pressure Laminate) της
FORMICA®, σκελετό αλουµινίου ηλεκτροστατικά
βαµµένο και εξαρτήµατα από ανοξείδωτο ατσάλι. Η
FORMICA® θεωρείται leader στο χώρο των παραγωγών H.P.L διεθνώς (100 έτη λειτουργίας)
Το Laminate υψηλής πίεσης της FORMICA® είναι ένα
υλικό που αποτελείται από πολλαπλά στρώµατα χαρτιού, κορεσµένα µε θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες που
µέσω της συνδυασµένης δράσης υψηλής πίεσης (>7
MPa) και θερµοκρασίας (140-150 οC) κατά το στάδιο
της παραγωγής, δίνουν ένα απόλυτα συµπαγές προϊόν
µε εξαιρετικές ιδιότητες και κατάλληλο για χρήση σε
χώρους υγρούς και µε υψηλή απαίτηση υγιεινής (αποδυτήρια, χωρίσµατα WC, ντουσιέρες κλπ). Το προιόν
συνοδεύουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγειονοµικού ενδιαφέροντας και ποιότητας από τη
FORMICA®.

Accessories

Μια καµπίνα WC αποτελείται από:
Πανέλα HPL FORMICA 2 όψεων, πάχους 12mm σε πλούσια επιλογή χρωµάτων.
Προφίλ στέψης, κάσας πόρτας, & λοιπά προφίλ στήριξης (“full frame”) αλουµινίου, ηλεκτροστατικά βαµµένα σε οποιαδήποτε απόχρωση
RAL ή σε ανοδίωση απόχρωσης INOX MAT.
Ρυθµιζόµενα ποδαρικά στήριξης στο δάπεδο (ρύθµιση στο 130mm έως 170mm), µεντεσέδες self closing και κλειδαριά µε ένδειξη «χωρίς
κλειδί» µε δυνατότητα ανοίγµατος απ’ έξω. Τα εξαρτήµατα προσφέρονται σε κλασική έκδοση S.STEEL AISI 304, ή σε S.STEEL AISI 316 κατόπιν παραγγελίας.
Οι καµπίνες/ CUBICLE έχουν standard διαστάση το 1,00µ πλάτος Χ 1.525 βάθος.
Η κατασκευή τους από την ELTOP, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Ελευσίνας παρέχει την δυνατότητα πραγµατοποίησης και ειδικών
παραγγελιών, σε οποιαδήποτε διάσταση, on demand µε οδηγό το project.
Οι παραδόσεις πραγµατοποιούνται είτε ως έτοιµο προιόν, διαστασιολογηµένο, σε ειδικό κιτ τοποθέτησης και εφαρµογή από τον ίδιο τον πελάτη ή µε δυνατότητα τοποθέτησης από τα εξειδικευµένα συνεργεία της ELTOP.
Χωρίς τα ποδαράκια αποτελούν ένα άριστο χώρισµα αποθηκευτικού χώρου, υψηλού αισθητικού αποτελέσµατος, χωρίς απαιτήσεις για πρόσθετες στηρίξεις, βάψιµο κ.α
Τα CUBICLE µπορούν επίσης να παραχθούν από πανέλα COMPACT µε την µοναδική υπηρεσία YOUNIQUE της FORMICA όπου αντί για κάποια µονόχρωµη απόχρωση την επιφάνεια διακοσµούν digiform εικόνες, προσαρµοσµένου και εξειδικευµένου σχεδίου, φωτογραφίας, logo
κ.α

GLASS
CUBICLES

Όταν ο σχεδιασµός που απαιτείται είναι πολύ υψηλών standards, η χρήση του γυαλιού
είναι µονόδροµος. Με κρύσταλλο 10 mm TSG (toughened
safety glass), έγχρωµο ή αµµοβολή µε εξαρτήµατα και προφίλ
S.STEEL AISI 316 το αποτέλεσµα δικαιώνει τις υψηλότερες
απαιτήσεις υγιεινής και αισθητικής.

HPL COMPACT CUBICLES
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜAΤΩΝ

ΣΤΟΚ COMPACT

COMPACT ON ORDER
http://www.formica.com/en/uk/products/washroom-collection#swatchesTab

COMPACT ON ORDER
http://www.arpaindustriale.com/en/aps/athlon

http://www.formica.com/en/uk/products/licensed-design

GLASS CUBICLES
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜAΤΩΝ
GLASS ON ORDER
http://www.ralcolor.com/

Surfacing your world

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η - ELTOP ΑΒΕΕ
Θέση Πικροδάφνη, Καλιµπάκι, 19200 Ελευσίνα
Τηλ.: 801 11 805 805, 210 55 49 006, 210 55 46 195 Fax: 210 55 42 195
www.eltop.gr • email:eltop@hol.gr

