LIBERTY Invalidní toaletní kabiny
Průsvitná střecha

Nekovové dveřní zárubně
Twin sheet, impact
resistant, high molecular
weight polyethylene dvojvrstvé, odolné vůči
nárazu, z vysokomolekulárního polyethylenu

Patentovaný systém
podlahy pro snadný přístup
a zesílená konstrukcev

Tato prostorná, invalidním vozíkům přístupná toaleta,
se dá snadno přesunovat i transportovat a uživateli je
snadno ovladatelná.
Průchod Liberty nabízí dostatečný prostor a snadný
vstup pro invalidní vozíky a pro každého, kdo
potřebuje dostatek prostoru.
Uvnitř Liberty se nachází madla, držák toaletního
papíru, nerozbytná záklopka/indikátor obsazenovolno, které jsou navrženy a rozmístěny prostě,
s důrazem na snadné použití.
Výhoda pro majitele jednotky Liberty vyrobené
z vysokomolekulárního polyethylenu, tkví především

Žlábky v obou směrech

Etiketa znázorňující
dostupnost pro vozíčkáře

Velký prostor pro nálepky
a graﬁku / reklama

Komfortně velká madla
situovaná ergonomicky pro
bezproblémové nadzvednutí

v jeho trvanlivosti a odolnosti vůči vandalům.
Zvláště pak vstupní rám dveří, který je vyroben ve
vakuu, z dvojité vsrtvy materiálu, který odolává
tvrdým úderům a soustavným nárazům dveří stejně
dobře jako kovové rámy.
Patentovaný systém rovné podlahy kobminovaný se
silou obvodových stěn, společné tvoří elegantní,
moderní jednotku, která si zachovává svůj tvar ještš
dlouhou dobu po uplynutí životnosti produktu.
Souhrnné, Liberty je stavěná stejně jako všechny naše
ostatní produkty - aby vydržela. Kontaktujte nás
k vyřízení vaší objednávky.

LIBERTY Invalidní toaletní kabiny

SPECIFIKACE PRODUKTU
Šířka

Vnější
Vnitřní

1575 mm
1473 mm

Délka

Vnější
Vnitřní

1575 mm
1448 mm

Výška

Vnější
Vnitřní

2311 mm
2284 mm

Dveře

Šířka
Výška

831 mm
2053 mm

Sedátko

Typ

standartní černé
přední otevírání

Výška

483 mm

Objem nádrže

Objem

132 l / 257 l

Váha kabiny

Váha

107 kg

• Nekovový dveřní rám vyrobené z dvojvrstvého HMWPE

Dostupná barevnost:

• Patentovaný systém ploché podlahy
• Žlábky za střechy v obou směrech
• Vsazený otvor v každém ze 4 rohů
• Velká, snadno uchopitelná madla
• Průsvitná střecha
• Nálepka označující přistupnost pro invalidní vozíky
• Velký prostor pro nálepky a graﬁcké symboly

Královská
modrá

Tyrkysová

Lesní
zelená

Béžová

