
SANITÁRNÍ PŘÍČKY

ŘEŠENÍ PRO ROZDĚLENÍ TOALET, SPRCH A 
PŘEVLÉKACÍCH KABIN

• systém montovaných dělících příček a předních stěn s dveřmi

• dle výběru materiálu vhodné pro suché, mechanicky náročné 
nebo mokré prostředí

• výroba v na míru dle rozměrů místností / výroba v ČR

CAFFI a.s. , Rooseveltova 2413/1a, 251 01 Říčany u Prahy, tel. 774 309 798, www.caffi.cz



NEMOCNICE, ŠKOLY, ADMINISTRATIVNÍ CENTRA, ČERPACÍ STANICE ,
SUCHÉ ŠATNY

PROVEDENÍ

• Materiál : dřevotříska s laminovaným barveným povrchem

• Tloušťka materiálu : 25mm

• Konstrukce: hliníkové profily , povrchová úprava přírodní elox

• Nožky: výškově nastavitelné max. 150mm

• Zavírání: klika s WC zámkem a rozetou volno-obsazeno

• Rozměry modulů : na míru dle rozměrů místností, standardní výška 2m

STANDARD BEZ PŘÍPLATKŮ

• Barevné provedení: bílá RAL 9010, světle šedá RAL 7047, grafitová RAL 7016

• Kliky: eloxovaný hliník

• Panty: kovové, povrch eloxovanýhliník, vložené do hrany dveří

• Konstrukce: hliníkové eloxované profily

• Nohy: kovové, s hliníkovou krytkou

• Dodací lhůta: 3-4 týdny nebo dříve dle dohody

ZA PŘÍPLATEK

• Barva: dle vzorníků výrobců Egger, Kroospan, atd.

• Výška kabin: nad 2 m

• Kliky : nerez nebo jiná dle výrobců klik s možností použití pro tl. dveří 25mm

• Panty: nerez

• Nohy: nerez

• Konstrukce. práškově lakované dle vzorníku RAL

• Dodací lhůta: dle dodávek výrobců použitých materiálů+ 1týden TYP SP 25 pro SUCHÉ PROSTŘEDÍ



KOMPONENTY

typ  SP 25



KABINY Z HPL KOMPAKTNÍ DESKY 

PROVEDENÍ

• Materiál: HPL kompaktní deska

• Tloušťka materiálu: 12mm

• Konstrukce: hliníkové profily, povrchová úprava přírodní elox

• Nožky: výškově nastavitelné max. 150mm

• Zavírání: otočný zámek s venkovním ukazatelem „volno-obsazeno“

• Rozměry modulů: na míru dle rozměrů místností, standardní výška 2m

STANDARD

• Barevné provedení: světle šedá RAL 7047 , bílá RAL 9010

• Otočný zámek: nerez

• Panty: nerez

• Konstrukce: hliníkové eloxované profily

• Nohy: kovové, s hliníkovou krytkou

• Dodací lhůta: 3-4 týdny nebo dříve dle dohody

ZA PŘÍPLATEK

• Barva: ostatní barvydle vzorníkůkompaktních desek

• Výška kabin: nad 2 m

• Nohy: nerez

• Konstrukce: práškově lakované dle vzorníku RAL

• Dodací lhůta: dle dodávek výrobců použitých materiálů + 1týden na výrobu

TYP VK 12 i pro MOKRÉ PROSTŘEDÍ



KOMPONENTY typ VK 12



Materiál : laminoodeska tl. 25mm s ABS hranou nebo kompaktní HPL deska tl. 12mm

Skladem barva :
lamino- bílá RAL 9010, světle šedá RAL 7047, grafitová RAL 7016
HPL kompakt - světle šedá RAL 7047, bílá RAL 9010

Upevnění :
rohové spojky nerez nebo z eloxovaného hliníku
Dodací lhůta: 1-2 týdny v případě jiných barev dle dodacích lhůt výrobců materiálů 
Různé tvarové možnosti

PŘEPÁŽKY MEZI PISOÁRY



SPRCHOVÉ PŘÍČKY Z KOMPAKTU

• POPIS:

• Materiál: HPL kompaktní deska tloušťka 12mm

• Konstrukce: hliníkové profily , povrchová úprava přírodní elox

• Nožky: výškově nastavitelné max. 150mm

• Rozměry modulů: na míru dle rozměrů místností, standardní výška 2m

•

• STANDARD BEZ PŘÍPLATKŮ

• Barevné provedení: světle šedá RAL 7047, bílál RAL 9010

• Konstrukce: hliníkové eloxované profily

• Nohy: nerez

• Dodací lhůta: 3-4 týdny nebo dříve dle dohody

• ZA PŘÍPLATEK

• Barva: jiné barvy dle výrobců kompaktních desek

• Výška: nad 2 m

• Konstrukce: práškově lakované dle vzorníku RAL



UMYVADLOVÉ DESKY

MATERIÁL

hPL kompakt 12mm, desky lepené na připravenou 
konstrukci

Výroba na míru

Otvory na umyvadla dle šablony dodávané k umyvadlům.

Hrany: řezané jádro černé, mohou být zaoblené

SKLADEM

Barva bílá RAL 9010, šedá RAL 7045 k dodání do 14 dnů

Jiné barvy dle vzorníků výrobců



KOMBINACE MATERIÁLŮ A TYPŮ KONSTRUKCE 

laminodeska s nerez konstrukcí kompaktní deska v nerez provedení laminodeska s lakovanými profily kabiny laminodeska dřevodekor



MOŽNOSTI A VARIABILITA

• Kabiny od země do stropu bez nožek

• Barevné stěnové zástěny do lázeňské
léčebny

• Parepetní desky z HPL kompaktu



KABINY PŘIZPŮSOBENÉ 
TVARU ZDI A MÍSTNOSTI

• Barevné možnosti

• Design

• Variabilita



DODÁVKA A DODACÍ PODMÍNKY

KE ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY :

• půdorysy nebo tabulku s výpisem modulů kabin

• Nelze počítat na m2 !!!

• K vyvzorování můžeme zapůjčit malý model kabiny ve vybraném
provedení

DODACÍ LHŮTY

• Ze skladových barev: 2-3 týdny od zaměření

• Kabiny v jiném barevném provedenízavísína dodacích lhůtách
výrobců

MONTÁŽ

• Montáž provádínaši zaškolenía odborní pracovníci.

POPTÁVKY ZASÍLEJTE NA ADRESU : info@caffi.cz

NEBO PRO INFORMACE VOLEJTE TEL : 774 309 798


