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Opis systemu
Świadomi znaczenia wzornictwa w prze-
myśle stworzyliśmy system AQUARI. Pro-
jektując go korzystaliśmy z wieloletniego 
doświadczenia zespołu ALSANIT, a także 
z obserwacji oraz opinii użytkowników na-
szych produktów. Opracowane rozwiązania 
cechują się elegancją a mają tym większą 
wartość dla Klientów, że zostały stworzo-
ne dla nich, ale też przez nich, zapewniając 
tym samym maksymalną funkcjonalność  
i ergonomię. 

Wszystkie profile oraz okucia w systemie 
AQUARI wykonane są z aluminium, nadając 
konstrukcji lekkość. Zaprojektowane tak, 

www.iso.alsanit.pl

aby zapewnić maksymalnie najwyższą ja-
kość produktu i wandaloodporność.

Charakterystycznymi cechami systemu 
są: widoczny profil naddrzwiowy o mięk-
kiej linii, estetyczne zawiasy montowane 
do krawędzi płyty, dodatkowy profil speł-
niający rolę ościeżnicy oraz obły profil na-
rożny, możliwość wykonania w płycie LPW  
lub HPL. 

Kabiny wykonane w systemie AQUARI ide-
alnie wpisują się zarówno w nowoczesne 
jak i tradycyjne wnętrza. 

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:

• wszystkie okucia z aluminium 
• nowoczesny design
• wandaloodporne rozwiązania
• do pomieszczeń suchych: płyta LPW  
 i mokrych HPL
• najwyższa jakość wykonania

Pobierz 
rysunki CAD
ze strony: 
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Wsporniki
Regulowane wsporniki dają możliwość łatwego  
poziomowania ścianek. Zapewniają trwałość montażu bez 
konieczności wiercenia kilku otworów na jeden wspornik. 
Montowane do płyty. Rdzeń ze stali nierdzewnej osłonięty 
jest tulejką aluminiową. 

• zakres regulacji +/– 20 mm

• uniwersalny do drzwi L / P
• kąt obrotu rygla 360°
• „klik” co 90°

Zamkopochwyty
Eleganckie aluminiowe wykończenie i ergonomiczne połączenie zamka 
ze wskaźnikiem zajętości oraz pochwytu. 
Możliwość awaryjnego otwarcia.

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

Zawiasy
Estetyczne i trwałe zawiasy z funkcją samodomykania, montowane do wąskiej  
krawędzi płyty. Minimalistyczny wygląd. Uszczelka w profilach ościeżnicowych  
zapewnia ciche domykanie drzwi. 

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

Okucia
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AQUARI  
nowoczesny design

Zastosowanie:

• centra handlowe
• hotele
• budynki biurowe
• baseny i fitness
• restauracje
• zakłady produkcyjne
• hale sportowe
• kluby i dyskoteki

System zrealizowano między innymi w: 

• Biblioteka Narodowa w Warszawie
• Filharmonia Koszalińska
• Collegium Novum UAM w Poznaniu
• Galeria Plaza w Poznaniu i Rudzie Śląskiej
• sklep IKEA w Jankach k. Warszawy

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


