Rogapal Cabines
®

SANITAIRE CABINES

Rogapal ® Cabines, ref. discotheek De Kelder, Hank
Rogapal® sanitaire cabines zijn vervaardigd
van 13 mm massieve kunststofplaat (Trespa®
Athlon of Virtuon). Dit materiaal is uitermate
geschikt voor toepassing in natte ruimtes.
Het is vochtbestendig, hygiënisch, slagvast,
brandvertragend, onderhoudsvrij en goed te
desinfecteren. Met de afgeronde profielen,
het praktisch beslag en de speels gevormde
pootjes is Rogapal® niet alleen een functionele en solide cabine maar ook een verrassend
prettig ogend element in het interieur.

Uitvoering
De cabines hebben een vlakke voorwand met
uitgefreesde deursponningen. De deuren openen 180°. Het geheel wordt blind vandaalbestendig geschroefd.

Profielen
Aansluiting van de tussenpanelen op de voorwand en van panelen op de bouwkundige
wanden door middel van aluminium U-profielen
(25 x 16 x 25 mm, dikte 1,5 mm).
Bij hoekopstelling worden speciale hoekprofielen toegepast.
Op de voorwand wordt een doorlopend
afgerond aluminium stabilisatieprofiel van
40 x 40 mm geplaatst (1).

Rogapal ® Cabines, ref. MFA. De Boemerang, Tilburg
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Rogapal ® Cabines met gesloten voorwand, ref. Martini Hal Groningen

Rogapal ® Cabines op aluminium pootjes
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Standaard nylon pootjes
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Optie aluminium pootjes
3

Beslag

Nylon deurknop en
vrij/bezetsluiting
(binnenzijde deur)
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Nylon deurknop en
vrij/bezetindicator
(buitenzijde deur)
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Nylon scharnier
met stalen kern
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Afgerond bovenen hoekprofiel
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• Deuren met drie nylon scharnieren met stalen
kern en nylon afdekkappen (2). Eén van de
scharnieren is met veer, zodat de deur zelf
sluit.
• Deurvergrendeling door middel van een nylon deurknop met aparte vrij/bezet-sluiting:
• binnenzijde deur: nylon deurknop en vrij/
bezet-sluiting (3)
• buitenzijde deur: nylon deurknop en rood/
wit vrij/bezet-aanduiding (4)
• Het vrij/bezetslot kan, in geval van nood,
met een bij te leveren sleutel vanaf de buitenzijde geopend worden.
Wisselcabines worden geleverd met een
centrale deurvergrendeling en/of een vast
of opklapbaar bankje.
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Pootjes
In hoogte verstelbare nylon pootjes met stalen
kern (5). De pootjes worden onzichtbaar vastgeschroefd in de vloer, zij kunnen ook verlijmd
worden, zodat er niet in de vloer geboord
hoeft te worden.

Kleuren
Wanden:
Beslag:

volgens standaard kleurenkaart
rood (RAL 3003), wit (RAL 9016),
zwart (RAL 9005), donkergrijs
(RAL 7043)
Profielen: naturelkleurig geanodiseerd of
geëpoxeerd in een van bovengenoemde RAL-kleuren.

Afmetingen
De wanden zijn 2015 mm hoog, inclusief 150 mm
poothoogte. Deurmaat: 605 x 1820 mm.
Breedte- en dieptemaat kunnen per cabine
worden aangepast aan de bouw.

Rogapal ® Wisselcabines, ref. Zwembad in Ninove

Rogapal ® Top Cabine, vrijhangende douchecabine met
zitbankje, ref. Labo Thissen, Braine-L'Alleud
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Uit economische overwegingen worden
de volgende dieptematen aanbevolen:
• toiletcabine met naar binnen draaiende
deur: 1500 mm
• toiletcabine met naar buiten draaiende deur:
1200/1250 mm
• wisselcabine: 1250 mm
• douche-/kleedcabine met spatwandje en
naar buitendraaiende deur: 1600/1800 mm
• douchecabine zonder spatwandje: 1250 mm.

Wisselcabine op RVS centrale voet, ref. Zwembad Ninove
5

Andere uitvoeringen
•
•
•
•
•

Aluminium pootje met kunststof afdekrozet (6)
Roestvrijstalen pootjes, profielen en beslag
Andere kleuren platen, profielen of beslag
Andere maatvoering (hoogte, deurmaten, etc.)
Rogapal® Top Cabines, cabines zonder
pootjes voor eenvoudige reiniging
• Rogapal® Finger Tip Safe Cabines, cabines
met een vingerveilig profiel

Optionele accessoires
• Zitbankje van aluminium, massief kunststof
(13 mm) of hout, vast of opklapbaar
• Spatwandje tussen douche- en kleedgedeelte
• Urinoirschot van massief kunststof 13 mm,
Afm. 450 x 930 mm.
• Douchegordijn
• Planchet en/of spiegel
• Zeepbakje
• Toiletrolhouder
• Jashaken
• Diverse sanitaire accessoires
Trespa® Virtuon onderscheidt zich van Trespa®
Athlon vanwege zijn extra bestendigheid tegen
reinigingsmiddelen voor verwijdering van
graffiti- en gips- of cementresten.

Rogapal ® Cabines met RVS beslag en oplegdeuren, ref. Provinciehuis Leuven

Rogapal ® Top Douchecabines, vrijhangende cabines,
houtnerf decor, ref. Golf & Country Club De Gooier
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Rogapal ® Finger Tip Safe Cabines, cabines met vinger veilig profiel, ref. Bosbad Hoeven

Rogapal ® Wand als afscheiding,
ref. Recreatiepark Wigwamvallei

Rogapal ® FTS Kids 3 Cabines, cabines
op kinderhoogte met vingerveilig profiel,
ref. Basisschool 't Bolwerk, Boxmeer

Cabrillant ® glascabines, referentie Sportclub Aspria, St. Lambrechts Woluwe

Rogapal ® Volkernkasten op RVS banksokkel
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