AlpacoTM Kabínky,
Skrinky + Lavičky

Kabínky • Príslušenstvo • Skrinky

VÁŠ JEDINÝ ZDROJ
RIEŠENIA KABÍNOK,
SKRINIEK A LAVIČIEK

Materiál
Naše kolekcie sú vyrobené z
kompaktných vysokotlakých
laminátových dosiek (HPL) s
hrúbkou 13 mm, ktoré charakterizuje
antimikrobiálna odolnosť, neporóznosť,
odolnosť proti vode, nárazu a
poškriabaniu a možnosť vyhotovenia
v širokej škále štandardných a bežne
dostupných farieb.

Vitajte v novom ASI – vitajte u svetovo vedúceho
výrobcu komerčných kabínok, príslušenstva pre
umyvárne a skriniek. V čom spočíva jedinečnosť
výrobcu ASI? Spoločnosť ASI ako jediná prináša
návrh, konštrukciu a výrobu plne integrovaných
riešení. Preto všetky naše výrobky fungujú ako
celok v hladkom prepojení.
Vitajte vo svete neobmedzeného výberu, inovácií,
vitajte vo svete nového ASI.

Kabínky Classic / Str. 4

Katalóg príslušenstva a
doplnkov ASI pre umyvárne
Náš 96-stranový katalóg príslušenstva a doplnkov
pre umyvárne s kompletnou prezentáciou
sortimentu nájdete na stránke www.rowexim.sk,
alebo požiadajte o zaslanie katalógu na adrese:
info@rowexim.sk
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Široký výber nožičiek
a kovových doplnkov
Efektné samo-nivelačné podstavce a
uzamykacie mechanizmy sú dostupné v
rôznom výbere materiálov
a spôsobov opracovania.

Skosené hrany

Indikátor obsadenosti

Všetky hrany sú zaoblené a
majú prirodzený čierny povrch.

Západka vybavená mechanizmom
pre núdzové odomknutie signalizuje,
či je kabínka voľná, alebo obsadená.

Kabínky Elegance / Str. 8
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Skrinky + Lavičky/ Str. 10

Systém chránených
rohov

Bezfalcové
samozatváracie dvere

Duct Panel System (DPS)
dostupný pre všetky kabínky

Všetky rohy sú skryté v
zošikmenej ochrannej
lište pre lepšiu stabilitu a
trvácnosť.

Všetky naše samozatváracie
dvere ponúkajú absolútne hladké
prekrytie a dokonalé zarovnanie
pre zabezpečenie absolútnej
nepriehľadnosti.

Systém krycieho panelu umožňuje
zakryť miesto vodovodnej inštalácie a
poskytuje jednoduchý prístup k miestu
pre zabezpečenie servisných úkonov, čím
zatraktívňuje prostredie kúpeľne.
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KABÍNKY CLASSIC

RAFINOVANÉ LÍNIE,

VÝRAZNÉ DOPLNKY A

UNIKÁTNE SAMONIVELAČNÉ NOŽIČKY

SÚ NOSNÝMI PRVKAMI NAŠEJ

KOLEKCIE CLASSIC.

Spojenie snúbiace jednoduchosť s funkčnosťou viedlo k
vytvoreniu kolekcie, v ktorej srdci stojí exkluzívna
technológia Ultimate PrivacyTM od spoločnosti ASI.
Absolútna nepriehľadnosť, dvierka s protiľahlou stenou,
ktoré sa pri zatvorení dokonale hladko zarovnajú a
prekryjú pre zaručenie maximálnej intimity. Pri návrhu
kolekcie pritom neutrpel štýl ani stabilita vďaka robustnej
osemhrannej koľajnicovej hlave, ktorá umožnila hladké
vypracovanie bez spojov. Kolekcia Classic dokáže

vyhovieť akýmkoľvek estetickým požiadavkám a potrebám
z hľadiska výkonu. Vďaka rafinovaným líniám, výrazným
doplnkom a excelentnej funkčnosti je kolekcia Classic
dokonalým riešením pre miesta so zvýšenou prestížou.

Farby + vyhotovenie
K dispozícii je široký výber
vyhotovení vo vzhľade imitácie
dreva, kovu a farebných prevedení.
Dizajnové samo-nivelizačné nožičky
mo-nivelizačné podporné nožičky sa
dokážu vysporiadať s akoukoľvek
nerovnosťou podlahy a kompenzovať ju
priamo na mieste.
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Kabínky Classic v R 036
Červené s doplnkami a
podpornými nožičkami z
nehrdzavejúcej ocele.

KABÍNKY AVANT GARDE

NÁŠ MODERNÝ, DOKONALE PREPRACOVANÝ

KABÍNKOVÝ SYSTÉM

AVANT GARDE

SA DOSLOVA VZNÁŠA

NAD PODLAHOU.
Tento elegantný kabínkový systém akoby prekonával
zemskú gravitáciu. Jeho robustná, napriek tomu však
štýlová vrchná koľajnica umožňuje závesnú inštaláciu
oporných stĺpov a panelov bez potreby spodnej opory.
Výsledkom je vzletný štýl kabínky, ktorá sa doslova vznáša
nad podlahou.

Plne závesný systém
Horná koľajnica inštalovaná od steny k
stene zabezpečuje uchytenie oporných
stĺpov a udržanie kabínky nad zemou.

Dokonalý vzhľad sa spája s funkčnosťou v našom
jedinečnom systéme hlavovej koľajnice s vysokou
úrovňou spevnenia a ušľachtilým vypracovaním

Farby + vyhotovenie
Dostupný je široký výber
vyhotovení vo vzhľade imitácie
dreva, kovu a farebných
prevedení.
Kabínky Avant Garde v G 031
Žlté s doplnkami z nehrdzavejúcej
ocele.

rowexim.sk
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KABÍNKY ELEGANCE

DOPLNENÁ DOKONALÝMI DETAILMI
PREDSTAVUJE KOLEKCIA ELEGANCE NÁŠ

NAJUŠĽACHTILEJŠÍ A

NAJRAFINOVANEJŠÍ

KABÍNKOVÝ SYSTÉM.
Táto vizuálne pôsobivá kolekcia je ideálna pre esteticky najnáročnejšie
aplikácie. Charakteristická horná koľajnica poskytuje stabilitu a dodáva
jedinečný štýl. Ak hľadáte silu, komfort, estetiku a trvácnosť, kolekcia
Elegance vás uspokojí vo všetkých smeroch.

Oporné stĺpy a bočné
panely sú prichytené
na hornej koľajnici
pomocou hliníkových
úchytiek.

Kabínky Elegance v B092
Šedé s kovovými doplnkami a podpornými
nožičkami z nehrdzavejúcej ocele.

rowexim.sk
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KABÍNKY KIDS

TRVÁCNY, ZÁBAVNÝ
KABÍNKOVÝ SYSTÉM
PRE KÚPEĽNE V PREDŠKOLSKÝCH

ZARIADENIACH A ŠKOLÁCH.
Gumené profily
vložené medzi
dvierka a oporné stĺpy
pomáhajú predchádzať
poraneniam detských
rúk a prstov.

Naše detské kabínky sa vyznačujú najlepšími a najbezpečnejšími
vlastnosťami. Jediným doplnkom na dvierkach sú úchytky na
otváranie, takže sestričky a učitelia majú do kabínok kedykoľvek
prístup. Vzhľad detskej kabínky môžeme prispôsobiť akejkoľvek
predlohe.

Kabínky Kids v P 092 Zelené a B 048 Modré
s doplnkami a podpornými nožičkami z bieleho polyamidu.

rowexim.sk
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SKRINKY + LAVIČKY

VIAC NEŽ LEN KABÍNKY,

VYBERTE SI Z NAŠICH SKRINIEK

A LAVIČIEK

V KAŽDOM ODTIENI

DOKONALOSTI.
Naše skrinkové systémy definuje takmer nekonečný
výber konštrukčných možností a jednoduchosť inštalácie,
umocnené čarom vzrušujúcich farieb a elegantných
spôsobov vyhotovenia. Skrinky je možné inštalovať v
akejkoľvek konštelácii s rôznymi podstavcami, rôznym
počtom poschodí a v rôznom štýle vyhotovenia. Dvierka
sú vybavené skrytými, samozatváracími pántmi a mäkkými
tlmičmi nárazu pre zabezpečenie hladkej prevádzky a
dlhej životnosti, pričom používatelia si môžu vybrať z
viacerých možností spôsobu uzamykania. Naše lavičky
výborne doplnia akúkoľvek šatňu, pre ktorú hľadáte
spojenie estetiky s funkčnosťou. Lavičky sú dostupné s

háčikmi na uteráky, regálmi na topánky a čiapky alebo
bez nich a s voliteľným spôsobom uchytenia zavesením
na stenu.
Jedinečná kovová konštrukcia umožňuje prepravovať
skrinky v rozloženom stave a následne ich jednoducho
zmontovať priamo na mieste.

Farby + vyhotovenie
Dostupný je široký výber vyhotovení
vo vzhľade imitácie dreva, kovu a
farebných prevedení.
Široký výber možností uzamykania
Vyberte si z viacerých možností
uzamykania podľa vlastných
bezpečnostných požiadaviek.
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Skrinky v M 090
Imitácia dreva z vysokotlakej
laminátovej dosky s hliníkovou
konštrukciou.
Lavica v P 092 Zelená

Kabínky • Príslušenstvo • Skrinky
Zastúpenie:
ROWEXIM, s.r.o.
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel.: +421 948 622 999
E-mail: obchod@rowexim.sk
Web: www.rowexim.sk

