STABU BESTEKOMSCHRIJVING KUPAN CABINE WANDTYPE ‘ESSENCE’ OP POOTJES H2042
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VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
PANELEN-SYTEEMWAND
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
SANITAIRE AFSCHEIDING
Fabricaat
: KUPAN B.V. Nederland
Type
: Kupan Essence op pootjes H2042
Opbouw Element
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
- geplaatst op aluminium verstelbare poten (op de vloer geschroefd of verlijmd inclusief kunststof pootsok)
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
- afwerking
: Compact HPL
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- cabinehoogte
2042 mm
- doorloophoogte
1995 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden
180 mm
- hoogte tussenwanden en spatwanden
1820 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden
1820 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
Deuren
- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- hoogte
1820 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- breedte
615 tot 750 mm
(MIVA 915 mm )
- dagmaat
600 tot 735 mm
(MIVA 900 mm )
Hang - en sluitwerk
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend,
inclusief uittilbeveiliging.
- Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding
en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
Draagconstructie
- op pootjes, 180 mm hoog, blank geadoniseerde poot met kunststof rozet
Toebehoren/accessoires
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm compact HPL met geanodiseerde aluminium wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- zeepbakjes
- pictogrammen
- wastafelbladen en wasbakken
- spiegels
- lichtkoven
- opleg/cilindersloten
- garderobekasten
- aluminium profielen in RAL kleur
TEKENINGEN
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
Definitief
: PDF document per e-mail
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT
Assemblage en montage
- assemblage en voormontage in de fabriek
Plaatsing
- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
- desgewenst door KUPAN B.V.
Garantie
- 1 jaar op hang– en sluitwerk
- 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
BINNENSEPERATIE
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.
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STABU BESTEKOMSCHRIJVING KUPAN CABINE WANDTYPE ‘ESSENCE’ VRIJHANGEND MET BALK H2370
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VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
PANELEN-SYTEEMWAND
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
SANITAIRE AFSCHEIDING
Fabricaat
: KUPAN B.V. Nederland
Type
: Kupan Essence vrijhangend met balk H2370
Opbouw Element
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
- afwerking
: Compact HPL
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- cabinehoogte
2370 mm
- doorloophoogte
2220 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden
180 mm
- hoogte tussenwanden en spatwanden
2040 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden
2040 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
Deuren
- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- hoogte
2020 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- breedte
615 tot 750 mm
(MIVA 915 mm )
- dagmaat
600 tot 735 mm
(MIVA 900 mm )
Hang - en sluitwerk
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend,
inclusief uittilbeveiliging.
- Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding
en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
Draagconstructie
- balk (ligger) in combinatie met bouwkundige wanden. Indien niet draagkrachtig genoeg, minimaal gebruik pootjes.
Toebehoren/accessoires
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- zeepbakjes
- pictogrammen
- wastafelbladen en wasbakken
- spiegels
- lichtkoven
- opleg/cilindersloten
- garderobekasten
- aluminium profielen in RAL kleur
TEKENINGEN
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
Definitief
: PDF document per e-mail
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT
Assemblage en montage
- assemblage en voormontage in de fabriek
Plaatsing
- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
- desgewenst door monteurs KUPAN B.V.
Garantie
- 1 jaar op hang– en sluitwerk
- 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
BINNENSEPERATIE
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.
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STABU BESTEKOMSCHRIJVING KUPAN CABINE WANDTYPE ‘ESSENCE’ OP POOTJES H2262
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VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
PANELEN-SYTEEMWAND
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
SANITAIRE AFSCHEIDING
Fabricaat
: KUPAN B.V. Nederland
Type
: Kupan Essence op pootjes H2262
Opbouw Element
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
- geplaatst op aluminium verstelbare poten (op de vloer geschroefd of verlijmd inclusief kunststof pootsok)
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
- afwerking
: Compact HPL
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- cabinehoogte
2262 mm
- doorloophoogte
2215 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden
180 mm
- hoogte tussenwanden en spatwanden
2040 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden
2040 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
Deuren
- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- hoogte
2040 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- breedte
615 tot 750 mm
(MIVA 915 mm )
- dagmaat
600 tot 735 mm
(MIVA 900 mm )
Hang - en sluitwerk
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend,
inclusief uittilbeveiliging.
- Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding
en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
Draagconstructie
- op pootjes, 180 mm hoog, blank geadoniseerde poot met kunststof rozet
Toebehoren/accessoires
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- zeepbakjes
- pictogrammen
- wastafelbladen en wasbakken
- spiegels
- lichtkoven
- opleg/cilindersloten
- garderobekasten
- aluminium profielen in RAL kleur
TEKENINGEN
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
Definitief
: PDF document per e-mail
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT
Assemblage en montage
- assemblage en voormontage in de fabriek
Plaatsing
- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
- desgewenst door KUPAN B.V.
Garantie
- 1 jaar op hang– en sluitwerk
- 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
BINNENSEPERATIE
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.
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STABU BESTEKOMSCHRIJVING KUPAN CABINE WANDTYPE ‘ESSENCE’ SEMI VRIJHANGEND H2042
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VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
PANELEN-SYTEEMWAND
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
SANITAIRE AFSCHEIDING
Fabricaat
: KUPAN B.V. Nederland
Type
: Kupan Essence Semi vrijhangend H2042 (gereduceerd pootsysteem)
Opbouw Element
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
- geplaatst op aluminium verstelbare poten (op de vloer geschroefd of verlijmd inclusief kunststof poot sok)
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
- afwerking
: Compact HPL
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- cabinehoogte
2042 mm
- doorloophoogte
1995 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden
180 mm
- hoogte tussenwanden en spatwanden
1820 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden
1820 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
Deuren
- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- hoogte
1820 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- breedte
615 tot 750 mm
(MIVA 915 mm )
- dagmaat
600 tot 735 mm
(MIVA 900 mm )
Hang - en sluitwerk
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend,
inclusief uittilbeveiliging.
- Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding
en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
Draagconstructie
- op pootjes, 180 mm hoog, blank geadoniseerde poot met kunststof rozet (gereduceerd aantal pootjes)
Toebehoren/accessoires
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- zeepbakjes
- pictogrammen
- wastafelbladen en wasbakken
- spiegels
- lichtkoven
- opleg/cilindersloten
- garderobekasten
- aluminium profielen in RAL kleur
TEKENINGEN
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
Definitief
: PDF document per e-mail
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT
Assemblage en montage
- assemblage en voormontage in de fabriek
Plaatsing
- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
- desgewenst door KUPAN B.V.
Garantie
- 1 jaar op hang– en sluitwerk
- 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
BINNENSEPERATIE
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.
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STABU BESTEKOMSCHRIJVING KUPAN CABINE WANDTYPE ‘ESSENCE’ SEMI VRIJHANGEND H2262
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VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
PANELEN-SYTEEMWAND
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
SANITAIRE AFSCHEIDING
Fabricaat
: KUPAN B.V. Nederland
Type
: Kupan Essence Semi vrijhangend H2262 (gereduceerd pootsysteem)
Opbouw Element
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
- geplaatst op aluminium verstelbare poten (op de vloer geschroefd of verlijmd inclusief kunststof poot sok)
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
- afwerking
: Compact HPL
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- cabinehoogte
2262 mm
- doorloophoogte
1995 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden
180 mm
- hoogte tussenwanden en spatwanden
2040 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden
2040 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
Deuren
- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- hoogte
2040 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- breedte
615 tot 750 mm
(MIVA 915 mm )
- dagmaat
600 tot 735 mm
(MIVA 900 mm )
Hang - en sluitwerk
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend,
inclusief uittilbeveiliging.
- Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding
en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
Draagconstructie
- op pootjes, 180 mm hoog, blank geadoniseerde poot met kunststof rozet (gereduceerd aantal pootjes)
Toebehoren/accessoires
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- zeepbakjes
- pictogrammen
- wastafelbladen en wasbakken
- spiegels
- lichtkoven
- opleg/cilindersloten
- garderobekasten
- aluminium profielen in RAL kleur
TEKENINGEN
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
Definitief
: PDF document per e-mail
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT
Assemblage en montage
- assemblage en voormontage in de fabriek
Plaatsing
- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
- desgewenst door KUPAN B.V.
Garantie
- 1 jaar op hang– en sluitwerk
- 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
BINNENSEPERATIE
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.
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STABU BESTEKOMSCHRIJVING KUPAN CABINE WANDTYPE ‘ESSENCE’ SEMI VRIJHANGEND H2262
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VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
PANELEN-SYTEEMWAND
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
SANITAIRE AFSCHEIDING
Fabricaat
: KUPAN B.V. Nederland
Type
: Kupan Essence Semi vrijhangend H2262 (gereduceerd pootsysteem)
Opbouw Element
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
- geplaatst op aluminium verstelbare poten (op de vloer geschroefd of verlijmd inclusief kunststof poot sok)
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
- afwerking
: Compact HPL
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- cabinehoogte
2262 mm
- doorloophoogte
1995 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden
180 mm
- hoogte tussenwanden en spatwanden
2040 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden
2040 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
Deuren
- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- hoogte
2040 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- breedte
615 tot 750 mm
(MIVA 915 mm )
- dagmaat
600 tot 735 mm
(MIVA 900 mm )
Hang - en sluitwerk
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend,
inclusief uittilbeveiliging.
- Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding
en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
Draagconstructie
- op pootjes, 180 mm hoog, blank geadoniseerde poot met kunststof rozet (gereduceerd aantal pootjes)
Toebehoren/accessoires
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- zeepbakjes
- pictogrammen
- wastafelbladen en wasbakken
- spiegels
- lichtkoven
- opleg/cilindersloten
- garderobekasten
- aluminium profielen in RAL kleur
TEKENINGEN
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
Definitief
: PDF document per e-mail
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT
Assemblage en montage
- assemblage en voormontage in de fabriek
Plaatsing
- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
- desgewenst door KUPAN B.V.
Garantie
- 1 jaar op hang– en sluitwerk
- 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
BINNENSEPERATIE
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.
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STABU BESTEKOMSCHRIJVING KUPAN CABINE WANDTYPE ‘ESSENCE’ VLOERAANSLUITING H2042
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VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
PANELEN-SYTEEMWAND
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
SANITAIRE AFSCHEIDING
Fabricaat
: KUPAN B.V. Nederland
Type
: Kupan Essence vloeraansluiting H2042
Opbouw Element
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
- afwerking
: Compact HPL
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- cabinehoogte
2042 mm
- doorloophoogte
1992 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden
n.v.t. mm
- hoogte tussenwanden en spatwanden
2000 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden
2000 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
Deuren
- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- hoogte
1960 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- breedte
615 tot 750 mm
(MIVA 915 mm )
- dagmaat
600 tot 735 mm
(MIVA 900 mm )
Hang - en sluitwerk
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend,
inclusief uittilbeveiliging.
- Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding
en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
Draagconstructie
- vloeraansluiting
Toebehoren/accessoires
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- zeepbakjes
- pictogrammen
- wastafelbladen en wasbakken
- spiegels
- lichtkoven
- opleg/cilindersloten
- garderobekasten
- aluminium profielen in RAL kleur
TEKENINGEN
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
Definitief
: PDF document per e-mail
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT
Assemblage en montage
- assemblage en voormontage in de fabriek
Plaatsing
- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
- desgewenst door KUPAN B.V.
Garantie
- 1 jaar op hang– en sluitwerk
- 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
BINNENSEPERATIE
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.
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STABU BESTEKOMSCHRIJVING KUPAN CABINE WANDTYPE ‘ESSENCE’ VRIJHANGEND H2042
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VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
PANELEN-SYTEEMWAND
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
SANITAIRE AFSCHEIDING
Fabricaat
: KUPAN B.V. Nederland
Type
: Kupan Essence vrijhangend H2042
Opbouw Element
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
- afwerking
: Compact HPL
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- cabinehoogte
2042 mm
- doorloophoogte
1995 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden
180 mm
- hoogte tussenwanden en spatwanden
1820 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden
1820 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
Deuren
- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- hoogte
1820 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- breedte
615 tot 750 mm
(MIVA 915 mm )
- dagmaat
600 tot 735 mm
(MIVA 900 mm )
Hang - en sluitwerk
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend,
inclusief uittilbeveiliging.
- Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding
en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
Draagconstructie
- koppelprofiel in combinatie met bouwkundige wanden. Indien niet draagkrachtig genoeg, minimaal gebruik pootjes.
Toebehoren/accessoires
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- zeepbakjes
- pictogrammen
- wastafelbladen en wasbakken
- spiegels
- lichtkoven
- opleg/cilindersloten
- garderobekasten
- aluminium profielen in RAL kleur
TEKENINGEN
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
Definitief
: PDF document per e-mail
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT
Assemblage en montage
- assemblage en voormontage in de fabriek
Plaatsing
- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
- desgewenst door KUPAN B.V.
Garantie
- 1 jaar op hang– en sluitwerk
- 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
BINNENSEPERATIE
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.
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STABU BESTEKOMSCHRIJVING KUPAN CABINE WANDTYPE ‘ESSENCE’ VRIJHANGEND H2262
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VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
PANELEN-SYTEEMWAND
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
SANITAIRE AFSCHEIDING
Fabricaat
: KUPAN B.V. Nederland
Type
: Kupan Essence vrijhangend H2042
Opbouw Element
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
- afwerking
: Compact HPL
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- cabinehoogte
2262 mm
- doorloophoogte
2215 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden
180 mm
- hoogte tussenwanden en spatwanden
2040 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden
2040 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
Deuren
- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- hoogte
2040 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- breedte
615 tot 750 mm
(MIVA 915 mm )
- dagmaat
600 tot 735 mm
(MIVA 900 mm )
Hang - en sluitwerk
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend,
inclusief uittilbeveiliging.
- Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding
en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
Draagconstructie
- koppelprofiel in combinatie met bouwkundige wanden. Indien niet draagkrachtig genoeg, minimaal gebruik pootjes.
Toebehoren/accessoires
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- zeepbakjes
- pictogrammen
- wastafelbladen en wasbakken
- spiegels
- lichtkoven
- opleg/cilindersloten
- garderobekasten
- aluminium profielen in RAL kleur
TEKENINGEN
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
Definitief
: PDF document per e-mail
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT
Assemblage en montage
- assemblage en voormontage in de fabriek
Plaatsing
- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
- desgewenst door monteurs KUPAN B.V.
Garantie
- 1 jaar op hang– en sluitwerk
- 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
BINNENSEPERATIE
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.
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STABU BESTEKOMSCHRIJVING KUPAN CABINE WANDTYPE ‘ESSENCE’ VRIJHANGEND MET BALK H2150
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VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
PANELEN-SYTEEMWAND
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
SANITAIRE AFSCHEIDING
Fabricaat
: KUPAN B.V. Nederland
Type
: Kupan Essence vrijhangend met balk H2150
Opbouw Element
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
- wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigt m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
- kantafwerking: facet
- frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
- afwerking
: Compact HPL
Standaard afmetingen wandelementen (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- cabinehoogte
2150 mm
- doorloophoogte
2000 mm
- vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden
180 mm
- hoogte tussenwanden en spatwanden
1820 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- hoogte frontwanden en zijwanden
1820 mm
- breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
Deuren
- stomp
- zelfsluitend of zelf openend
- voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
- kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
Standaard afmetingen deuren (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte
13 mm
- hoogte
1800 mm
(kleutercabines 1200 mm)
- breedte
615 tot 750 mm
(MIVA 915 mm )
- dagmaat
600 tot 735 mm
(MIVA 900 mm )
Hang - en sluitwerk
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend,
inclusief uittilbeveiliging.
- Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding
en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
Draagconstructie
- balk (ligger) in combinatie met bouwkundige wanden. Indien niet draagkrachtig genoeg, minimaal gebruik pootjes.
Toebehoren/accessoires
- zitbank en spatwand voor douches
- zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
- kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
- schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
- zeepplateau en shampooplateau (planchetten)
- closetrolhouders
- zeepbakjes
- pictogrammen
- wastafelbladen en wasbakken
- spiegels
- lichtkoven
- opleg/cilindersloten
- garderobekasten
- aluminium profielen in RAL kleur
TEKENINGEN
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
Definitief
: PDF document per e-mail
VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT
Assemblage en montage
- assemblage en voormontage in de fabriek
Plaatsing
- montage op locatie
- overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
- desgewenst door monteurs KUPAN B.V.
Garantie
- 1 jaar op hang– en sluitwerk
- 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
BINNENSEPERATIE
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.
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