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Opis systemu
Na podstawie obserwacji światowych 
trendów wyposażania przestrzeni sanitar-
nych zawarliśmy w systemie LALANDE in-
nowacyjne rozwiązania, które stawiają nas 
w grupie liderów producentów kabin. 
System LALANDE to kombinacja wykorzy-
stująca elementy wszystkich systemów 
ALSANIT w celu dostosowania ich do wy-
magań i upodobań inwestora. 
Łącząc dostępne, szerokie możliwości, 
system pozwala na zaaranżowanie kabin  
w pomieszczeniach według indywidualne-
go gustu. Zestawianie profili aluminiowych  
o różnych kształtach i kolorach z dowolny-

mi płytami i akcesoriami, ułatwia realiza-
cję skomplikowanych zapisów specyfikacji 
technicznej. Zabudowy mogą być wykony-
wane na pełną wysokość pomieszczenia. 
System LALANDE proponujemy tym klien-
tom, którzy nie korzystają z szablonowych 
rozwiązań i pragną, aby każde pomieszcze-
nie miało swój niepowtarzalny, trudny do 
skopiowania styl. 

Paleta kolorów, szczegółowe informacje  
oraz instrukcje montażu: www.alsanit.pl

System dostępny dla płyt:

LPW HPL

18 mm   10 mm
28 mm 12 mm

Charakterystyka systemu:

• pełna adaptacja produktu do potrzeb  
 klienta
• łączenie okuć - zawiasu, wspornika,  
 zamkopochwytu z różnych materiałów  
 i systemów
• możliwość realizacji najbardziej   
 skomplikowanych projektów www.iso.alsanit.pl

Pobierz 
rysunki CAD
ze strony: 



LIFT – efekt „podwieszonych” kabin
Wrażenie zawieszenia kabin w powietrzu. Usztywniona konstrukcja ściany 
przedniej. Wsporniki ze stali nierdzewnej lub aluminium zamontowane pod ścianką 
działową. Łącznik górny (naddrzwiowy) cofnięty w głąb kabiny.

FUGA CIENIOWA – ciekawe wykończenie elementów przyściennych
Profile mocujące do ściany wpuszczone w płytę. Niewidoczne mocowanie płyty  
do profilu. Minimalistyczny wygląd zabudowy.

KOLOR – nadruki oraz lakierowanie profili i okuć
Proszkowe malowanie profili w palecie kolorów RAL. Barwne anodowanie profili.
Drukowanie motywów dekoracyjnych i obrazów na pojedynczych elementach  
lub całych ścianach kabin.

Okucia

• regulacja wysokości wsporników
• montowane do podłogi mechanicznie
• rozwiązanie dostępne dla okuć ze stali   
 nierdzewnej i aluminium

• rozwiązanie dostępne wyłącznie do zabudowy  
 z płyt 28 mm

• kompozycje z bibliotek wzorów lub własne
• kompleksowa obsługa graficzna

W zależności od oczekiwanego efektu, w systemie 
LALANDE, kabiny mogą być wyposażone w okucia  
z aluminium, stali nierdzewnej lub poliamidu. 
Na wszystkich okuciach przeprowadzamy testy 
wytrzymałościowe. 
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Zastosowanie:

• wszędzie od A do Z

LALANDE
dostosowanie do potrzeb

System zrealizowano między innymi w: 

• Bulwary Odrzańskie we Wrocławiu
• Biurowiec Olivia Business Center w Gdańsku
• Zajezdnia MPK Franowo w Poznaniu
• Zakład Karny w Sztumie
• Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie
• Dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia

Poznaj pełną paletę kabin ALSANIT:

okucia z aluminium każda krawędź  
oprawiona w profil

okucia z aluminium 
i poliamidu

okucia ze stali 
nierdzewnej

okucia z poliamidu dowolna kombinacja 
okuć

ALSANIT 
ul. Wieleńska 2, 64-98O Trzcianka, 

tel./fax 67 253 23 60, 
alsanit@alsanit.pl, www.alsanit.pl


