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Indeling: 
Leveren en plaatsen van sanitaire wanden volgens aanduiding op de plannen en hoeveelheden in de 
meetstaat. 
 

Hoogte: 
Voorwanden en zijwanden: 202 cm, inbegrepen voetsteunen van 15 cm en stabilisatieprofiel. 
Tussenwanden: 197,5 cm, inbegrepen vrije ruimte van 15 cm tussen vloer en paneel. 
 

Panelen: 

 
Polyrey (standaarduitvoering) 
Massieve zelfdragende bouwplaat op basis van thermohardende kunstharsen, homogeen versterkt met 
cellulose vezels. 
De kern van de plaat is samengesteld uit epoxy gemodificeerde fenolharsen en aan beide zijden afgewerkt 
met een geïntegreerde decoratieve laag. Het oppervlak is licht gestructureerd. 
Door verpersing onder hoge druk (± 100 kg/cm²) en hoge temperatuur (± 150 °C) wordt een homogene plaat 
verkregen met een gesloten structuur, zonder poriën in het oppervlak noch in de kern. De samenstelling en 
de opbouw van de plaat is ontwikkeld voor de toepassing in vochtige ruimten. 
Eigenschappen:  vochtbestendig en corrosievrij, hoge stoot- en krasvastheid, kleurecht,  moeilijk brandbaar, 
non toxisch, eenvoudig te reinigen, bestand tegen organische oplosmiddelen 
 
Dikte van de plaat: 13 mm. 
Volumegewicht: circa 1.400 kg/m3 
 
Virtuon (mits supplement) 
Een zelfdragend plaatmateriaal voor interieur-toepassingen op basis van thermohardende harsen, 
homogeen versterkt met op hout gebaseerde vezels en vervaardigd onder hoge druk en hoge 
temperatuur waardoor een homogene plaat wordt verkregen met een gesloten structuur, zonder poriën in 
het oppervlak, noch in de kern. De platen zijn voorzien van een oppervlak op basis van vernette 
copolymeren. 
Om aantasting door reinigingsmiddelen als graffiti-verwijderaars, kalkverwijderaars en verwijderaars van 
cementsluier te voorkomen dient het oppervlak tenminste 24 uur bescherming te bieden tegen 10% 
zoutzuur, 10% fosforzuur, 10% zwavelzuur. 30% waterstofperoxide, 25% natronloog, 100% thinner en 
100% Methyl-Ethyl-Keton zonder functionele of esthetische verstoring van het oppervlak. 
Het oppervlak dient effectief gedesinfecteerd te kunnen worden en levert geen problemen bij gebruik in 
ruimtes waar levensmiddelen opgeslagen, behandeld of genuttigd worden, zolang dit niet in strijd is met 
specifieke hygiëne. 
 
Volumegewicht: circa 1.400 kg/m³ 
Dikte van de plaat: 13mm 
 

Profielen: 
Profielen in geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi-legering), gemoffeld met polyesterpoeder (dikte ± 60 micron). 
Ellipsvormig stabilisatieprofiel (60 x 45 mm) boven voorwanden en zijwanden. 
U-vormig profiel (16 x 25 mm) voor aansluiting op muren en panelen. 
 

Onderdelen: 
Voetsteunen en deurbeslag in hoogwaardig nylon, in de massa gekleurd en bestand tegen hoge 
temperaturen, vochtigheid en chemicaliën. 
 

Samenstelling: 
De wandpanelen worden gemonteerd op regelbare voetsteunen met afdekrozet. De aansluiting tegen de 
muren en de aansluiting tussen de panelen onderling wordt uitgevoerd met een aluminium U-profiel.  
Wanden met deuren en vrijstaande wanden worden bovenaan voorzien van een aluminium stabilisatieprofiel. 
Deurbladen zijn zelfsluitend door middel van 3 scharnieren, waarvan 1 met regelbare veer. Ze zijn tevens 
uitgerust met 2 nylon deurknoppen en een vrij/bezet slot dat in geval van nood aan de buitenzijde kan 
geopend worden. 
De deursponningen zijn uitgefreesd en voorzien van geluiddempende aanslagstrips. 
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Standaard-kleuren Polyrey: 
Panelen: B070 wit – 149 palomagrijs – G075 asgrijs – G059 donkergrijs – N005 zwart – P001 

zandgrijs – Z016 citroenschil – V014 oranje – R036 kersenrood – Y022 roze bougainvillea – 
P092 appelgroen – V109 baligroen – G005 lichtblauw – B001 flashblauw – B086 
caraibenblauw 

Profielen: RAL 9017 – 7043 – 5003 – 3003 – 9010 – 9007 – geadoniseerd alu 
Onderdelen: RAL 9017 – 7043 – 5003 – 3003 – 9010 – INOX* - geadoniseerd alu* (*) met supplement 

 

Toebehoren: 
Aangepaste nylon accessoires in dezelfde kleur als de profielen en onderdelen zijn beschikbaar, o.a. 
mantelhaken, garderobehaken, papierhouders, zeepbakjes, legplanken, enz...  Te voorzien volgens de 
meetstaat. 
 

Handelsnaam: 

Type SANI-CAB OMEGA 


