univerzální systém pro výstavbu a renovaci koupelen trochu jinak
Systém se skládá z konstrukčních desek, které jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu „Styrofoam“.
Ten je oboustranně pancéřován skelnou tkaninou a speciální syntetickou maltou. Z toho vyplývá, že
desky představují ideální podklad pod keramické obklady, dlažby či mozaiky, nebo i jiné povrchové
úpravy, což ukazuje více než 25 leté zkušenosti z praxe. Konstrukční desky jsou výhodné a systémové
řešení v koupelně a vlhkých prostorách, protože jsou:
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nenasákavé a nepoškodí se vodou
lehce se s nimi pracuje, dají se i tvarovat
jsou stabilní, pevné a samonosné
jsou ideální nosič obkladů, dlažeb, mozaiky, dřevěné mozaiky,
benátského štuku, ale i jiných povrchových úprav
- mají výborné tepelně-izolační vlastnosti
- jsou zavedený produkt u obkladačů, instalatérů, projektantů
a znalců ve stavebnictví
- v 18 zemích světa od počátku 80. let minulého století

Systémová deska o tloušťce 30 mm předzhotovená:
pro vytvoření univerzálního korpusu k vaně s rádiusem
a výškově nastavitelnými nožičkami:

Pult do koupelny:
pro zápustné umyvadlo s policí ze systéových desek, který představuje ideální
podkladový materiál pod keramické obklady a dlažby nebo mozaiku.

rozměr:
výhody: -

Rozměr:

250 x 60 cm
rychlé provedení
možnost obložit obklady či mozaikou
cenová výhodnost k alternativním řešení
korpusu pro vany

cena 5150,- Kč / 1 kus

cena 2790,- Kč / 1 kus

výškově nastavitelné nožičky

Na objednávku Vám rádi vyrobíme pult dle Vašich tvarových i rozměrových
představ.

Pro vytvoření obkladatelných revizních otvorů:
Držák závěsu nerezový 2 ks
252,- Kč
Zpevnění závěsu 90 st. vložený bez pružin
260,- Kč

Poznámka:
Naše firma je schopna zhotovit jakékoliv tvary do vlhkého prostředí.
Například: - atypické sprchové kouty, atypické vany pro obložení mozaikou, pulty pro zápustná umyvadla, atypické korpusy k vanám, tvarově
zajímavý koupelnový nábytek, poličky do koupelen, stropní podhledy z materiálu . Cenovou nabídku a termín dodání Vám rádi zhotovíme do
jednoho týdne na základě Vašeho návrhu.
Hlavní použití desek:
Deska 04 mm, 06 mm je vyrovnání mezi obkladem a mozaikou, deska pod zrcadla do koupelen - zrcadla se pak nerosí.
Deska 10 mm vyrovnání křivosti stěn, vhodná pod elektrické podlahové vytápění, podhledy v koupelnách.
Deska 12,5 mm systém suché výstavby pro vlhké prostředí, je kompatibilní se sádrokartonovou konstrukcí.
Deska 20 mm, 30 mm jsou ideální desky pro výrobu korpusu k vaně, koupelnové poličky, ale i na dřevěné nebo kovové
konstrukce. Tyto desky jsou velmi vhodné pro podhledy do vlhkého prostředí díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem především
odolnosti vůči vlhkosti, vodním parám a plísním.
Desky 50 mm je konstrukční deska vhodná pro výrobu pultů, zástěn, korpusů k vanám, je samonosná, též vhodná pro výrobu
sprchových koutů, parních kabin a jiných tvarů pod keramické obklady a dlažby či mozaiky. Možné využití je i třeba výroba
květináčů nebo zahradního nábytku ve spojení s obklady.
Desky 60, 80 mm má obdobné využití jako u desek Ba 50, s tím, že mají větší stabilitu u konstrukcí v prostoru například
větších parních kabin, sprchových koutů apod.

WELLNESS centrum
Ing. Andrea Indráková, Sokolská 153, 503 52 Skřivany IČO: 40648427

736 428 436

info@wellnesscentrum.net

www.wellnesscentrum.net
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- systémové desky = kreativní řešení do vlhkého prostředí
deska

Ing
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- systémové desky - zvětšené rozměry
deska
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k dispozici jsou i jiné
atypické rozměry, informace
rádi poskytneme telefonicky
či e-mailem

- vyspádovaná sprchová deska s gulou
Sprchová podlážka se vyrábí též s decentrálním
odpadem, kulaté a atypické. Informace o těchto
výrobcích Vám rádi sdělíme na níže uvedených
telefonních číslech nebo emailem.

sprchová
deska

sprchová
deska
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Výrobky pro Wellness:
Lavice s podstavci:

Lehátka se spodním dílem:

Na další produkty jako jsou parní boxy, sanitární kabinky, atypické a sprchové kouty tvaru šnek, kulaté a jiné atypické tvary
dle přání, Vám rádi připravíme individuální cenovou nabídku dle projektu či nákresu. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Vyrábíme též typizované i atypické parní sauny, solné komory, aroma sauny a jiné wellness produkty.
Tyto produkty naceňujeme individuálně dle poptávky.

