HerboKern Secure
HerboKern Secure toilet-, kleed- en douchecabines: Safety First. Perfect voor kinderdagverblijven en
scholen. Een strak cabinefront, deuren met een ronde absoluut vingerveilige scharnierzijde en uitgefreesde
deursponning aan de sluitzijde. Zelfsluitend door een ingenieus ingebouwd scharnier- mechanisme.

Cabines met massieve HPL beplating, kleur-, kras- en vuilvast, in vele designs. Met onderhoudsarm aluminium en r.v.s. hangen sluitwerk. Deuren met vingerveilige scharnierzijde. Vlak front door uitgefreesde deuraanslag. Vrijhangend of op stelvoeten,
verhoogd of verlaagd uitgevoerd. Flexibel in maatvoering en accessoires. Ideaal voor gebruiksintensieve en vochtige was- en
kleedruimten.

HerboKern Secure |

technische specificaties

Detail B

Herbokern Secure "buitendraaiend"

Detail A

Herbokern Secure "binnendraaiend"
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HerboKern Secure

HerboKern Secure KIDZ

Deuruitvoering

: stomp

Deuruitvoering		 : stomp

Plaatmateriaal

: 13 mm massief HPL

Plaatmateriaal		 : 13 mm massief HPL

Deurscharnieren

: vingerveilig d.m.v. aluminium blank geano-

Deurscharnieren

		 : vingerveilig d.m.v. aluminium blank geano-		

		

diseerde ronde buis met geïntegreerde

		 diseerde ronde buis met geïntegreerde 		

		

oplooppaumelles

		 oplooppaumelles

Deurkruk

: aluminium ronde knop, met V/B-sluiting

Deurkruk 		 : aluminium ronde knop, zonder V/B-sluiting

Hoogte cabine

: ca. 2000 mm *

Hoogte frontpanelen		 : ca. 2000 mm

Staande uitvoering : geplaatst op aluminium stelvoeten

Hoogte deur/tussenwand : ca. 1380 mm

Aanslagprofiel deur : deur- en frontwand voorzien van

Aansluitprofiel

		

			 naturel geanodiseerd

Aansluitprofiel
		

uitgefreesde sponning
: aluminium U-beugels / U-profiel, naturel
geanodiseerd

Hermeta
postbus 1017,
4147 ZG Asperen
1e Industrieweg 1,
4147 CR Asperen Nederland
e-mail: info@hermeta.nl
internet: www.hermeta.nl

Overige gegevens

: doorlopend aluminium U-beugels / U-profiel,
: zie HerboKern Secure

* overige hoogtes op aanvraag

