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LPW HPL

18 mm   10 mm
28 mm 12 mm

Opis systemu

Nieprawdą jest, że do budowy kabiny WC 
musi być zawsze stosowany laminat kom-
paktowy HPL. Laminowane płyty wiórowe 
LPW są równie dobrym, a nawet lepszym 
materiałem na kabiny sanitarne. Kluczowe 
jest jednak ich wykończenie. 

Jako pierwsi wykorzystaliśmy do produkcji 
kabin sanitarnych laminowane płyty wióro-
we o grubości 18 mm, których każda kra-
wędź oprawiona została w profile aluminio-
we.

System ERIDANI stworzyliśmy specjalnie  
z myślą o placówkach oświatowych, ale 

System dostępny dla płyt:

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

może być stosowany bez ograniczeń  
w obiektach o innym przeznaczeniu. Wy-
różnia go zastosowanie bardzo trwałych, 
ale i ekonomicznych rozwiązań.  

Charakterystycznymi cechami systemu 
ERIDANI są: głęboka oprawa wszystkich 
krawędzi płyt w profile aluminiowe, odpor-
ność na wilgoć, uszkodzenia eksploatacyj-
ne i wandalizm, widoczny naddrzwiowy pro-
fil usztywniający.

Wyprodukowaliśmy już ponad 20 000 kabin 
w systemie ERIDANI, tworząc tym samym, 
najpopularniejszy system kabin WC w Polsce.

Charakterystyka systemu:

• system opracowany z myślą o szkołach  

 i przedszkolach

• każda krawędź płyty oprawiona w profil  

 aluminiowy

• wysoka odporność na wilgoć  

 i zniszczenia eksploatacyjne

• wytrzymałe okucia i akcesoria

• wyprodukowaliśmy ponad 20 000 kabin  

 ERIDANI

Ze względu na modyfikację 
oraz indywidualny charakter 
każdej realizacji systemy mogą 
różnić się od tych prezento-
wanych na zdjęciach.
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Zawiasy
Trwałe aluminiowe zawiasy posiadające funkcję samodomykania.  
Montowane są do wąskiej krawędzi płyty. 

Zamkopochwyty
Idealne połączenie zamka ze wskaźnikiem zajętości 
oraz pochwytu w jednym elemencie. Możliwość awaryjnego otwarcia. 
Wykonane z poliamidu i aluminium. Aluminiowy korpus nawiązuje do 
profili systemowych.

Wsporniki
Wsporniki montowane są w gnieździe profili przydrzwiowych. 
Zapewniają stabilność konstrukcji bez konieczności 
wiercenia kilku otworów na jeden wspornik. Regulacja 
wysokości daje możliwość łatwego poziomowania ścianek. 
Rdzeń ze stali nierdzewnej osłonięty jest tulejką aluminiową. 

Okucia

Wszystkie okucia w systemie ERIDANI zostały 
zaprojektowane i produkowane są w Polsce przez firmę 
ALSANIT. Tym samym zapewniają najwyższą jakość 
wykonania a przeprowadzane testy wytrzymałościowe 
elementów gwarantują wieloletnią niezawodność.

• trwałość: 200 000 cykli   
 otwarte / zamknięte
• samodomykanie grawitacyjne 

• uniwersalny do drzwi L / P
• kąt obrotu rygla 180°

• zakres regulacji +/– 20 mm



A

AQUARI

E

ERIDANI

S

SOLARI

P

PERSEI

L

LALANDETAUCETI

T

Zastosowanie:

• szkoły i przedszkola

• zakłady produkcyjne

• obiekty sportowe

• szpitale

• dworce

• hostele

• puby i bary

ERIDANI
trwałość na lata

System zrealizowano między innymi w: 

• SKY TOWER Wrocław

• Kampus Politechniki Białostockiej

• Teatr Muzyczny w Gdyni

• Galeria Focus w Bydgoszczy

• Muzeum Zamkowe w Malborku

okucia z aluminium każda krawędź  
oprawiona w profil

okucia z aluminium 
i poliamidu

okucia ze stali 
nierdzewnej

okucia z poliamidu dowolna kombinacja 
okuć

Poznaj pełną paletę kabin ALSANIT:

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

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


