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PANAUDOJIMAS

PRAUSYKLĖS
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Konstruojame tuščiame vonios kambaryje su išlygintomis ir
jau tinkuotomis sienomis. Naudojant KeraBOARD
konstrukcines plokštes, galima individualiai suprojektuoti
vonios kambarį.

KeraBOARD Plano plokštės išmatuojamos ir supjaustomos
pagal atitinkamą dydį. Poliuretaniniai klijais padengiami
plokščių kraštai.

Konstrukciniai elementai priklijuojami prie sienų ir grindų.
Tokiu būdu išgaunama prausyklės struktūra.

Prausyklių stalviršis priklijuojamas ant prausyklės struktūros.
Prieš klijuojant plyteles, visi sujungimai turi būti sandarinami
hidroizoliacine juosta.

Lengvai ir greitai su KeraBOARD plokštėmis!
Prausyklės idealiai tinka į sumontuotas plokštes.

Tinkamos tiek pakabinamoms,
tiek nišinėms prausyklėms.
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VONIOS ĮRENGIMAS

Įsirenginėjant vonią, laikančiąsias jos konstrukcijas
rekomenduojama formuoti naudojant 50 mm storio
KeraBOARD Plano plokštes, klijuojant jas su
poliuretaniniais klijais.

Papildomos atraminės sienelės yra klijuojamos prie sienų ir
grindų 40 cm atstumu viena nuo kitos, naudojant
poliuretaninius klijus.

KeraBOARD Plano plokštė išpjaunama pagal atitinkamus
matmenis ir suklijuojama ant laikančiosios konstrukcijos.

Sumontavus konstrukcines plokštes, vonia gali būti statoma į
ertmę. KeraBOARD Wabo vonios apipavidalinimo elementai
gali būti naudojami kaip alternavima jau pastatytoms
vonioms.

Savybės:
terminė izoliacija
atspari gniuždymui
atstumianti vandenį
lengvai montuojama
mažas svoris
stabili
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Rezultatas: sveikatingumo
oazė Jūsų namuose

VAMZDŽIŲ APDAILA

Kampų elementai KeraBOARD Canto tai idealus sprendimo būdas greitam
vamzdžių uždengimui. Plokštės gali būti
tvirtinamos tiek vertikaliai, tiek
horizontaliai. Ankeriais, išdėstytais kas
80 cm, sujungtos abi KeraBOARD
Canto plokštės papildomai sutvirtintos
ir varžtais.
KeraBOARD Canto rekomenduojama
klijuoti su poliuretaniniais klijais.

N I ŠOS IR LENTYNOS

Individualiai suprojektuotos lentynos
išmatuojamos ir supjaustomos. Kiekviena iš dalių
yra tvirtinama poliuretaniniais klijais.
Konstrukcinės plokštės gali būti sutvirtinamos
papildomais kantais, taip išgaunant tvirtesnę
lentynos ar nišos konstrukciją.
Nišos su lentynomis prie sienų ar grindų yra
tvirtinamos poliuretaniniais klijais.
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SUOLIUKAI
KeraBOARD Flexo tai lanksčios konstrukcinės plokštės,
skirtos sumontuoti apvalios formos suoliukų paviršių.
Individualaus dizaino suoliuko paviršius nesudėtingai ir be
vargo išgaubiamas ir priklijuojamas poliuretaniniais klijais.

Suoliuko laikančioji konstrukcija, pagal atitinkamus
matmenis išpjaunama iš KeraBOARD Plano
konstrukcinės plokštės, kurios storis: 50 mm.

Išilginės įpjovos plokštės KeraBOARD Flexo padeda išgaubti
ir sureguliuoti siuoliuko pagrindą pagal laikančiųjų
konstrukcijų išlinkimus. Lengvai reguliuojama plokštė
orientuojama lanksčiąja puse žemyn ir sutvirtinama
poliuretaniniais klijais. Norint dar lengvesnio surinkimo galima
papildomai panaudoti kelis medvaržčius. Visi sujungimai ir
matomi kampai turi būti sandarinami naudojant
hidroizoliacinę juostą.
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Konstrukcinės plokštės elementai priklijuojami prie sienos ir
grindų naudojant poliuretaninius klijus, 40 cm intervalais.

PRODUKTŲ PARAMETRAI
KeraBOARD Plano
Konstrukcinės plokštės vidaus apdailai
Storis: 4 - 80 mm
Išmatavimai: 1300x600 mm, 2600x600 mm ir
2600x900 mm.

KeraBOARD Flexo
Konstrukcinės plokštės individualiai
suprojektuotai vidaus apdailai
Yra prieinamos ir didesnio išlinkimo spindulio
lanksčiosios plokštės
Storis: 30 ir 50 mm
1300x600 mm: skersinės išpjovos;
2600x600 mm: išilginės išpjovos;
KeraBOARD

Canto

Kampiniai elementai specialiai
suprojektuoti uždengti vamzdžius
Prieinamas ir U formos kampas
Storis: 20 mm
Ilgis: 2600 mm
Kampai: 150x150mm, 200x200mm,
300x300mm, 400x200mm
ALTERNATYVOS:
KeraBOARD Wabo
Vonios apipavidalinimo elementai
Lengvai sumontuojami
Aukščio reguliavimo kojelė
Storis: 30 mm
Išmatavimai: 1770x600 mm, 2100x600 mm,
730x600 mm, 900x300 mm
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ÜBERS
CHRIFT
SURENKAMŲ
BALDŲ KOMPLEKTAI
Naudojant KeraBOARD surenkamų
baldų komplektus, kiekvienas
individualiai susiprojektuots vonios
kambarį. Idealus naudojant
nuosavuosiuose namuose, viešbučiuose
ar viešuosiuose centruose. Visi
surenkamųjų baldų komplektai
komplektuojamis su surinkimo
instrukcijomis.
Kiekvienas individualus užsakymas
pateikiamas komplektuojančiomis
dalimis. Atskirai pridedami ir sujungimai
atskiroms dalims. Surenakamieji
komplektai taip pat komplektuojami ir
su klijais, kurie užtikrina nuolatinį
elementų sukibimą. Nerūdijančio plieno
varžtai ir diskeliai specialiai paruošti
surenkamųjų baldų komplektui.
Surinkus sudedamąsias dalis, baldai
gali būti apklijuoti plytelėmis, padengti
gipsu ar glaistu, taip užtikrinant
individualų dizainą kiekvienam baldui.

Privalumai :
terminė izoliacija
atspari gniuždymui
atstumianti vandenį
lengvai montuojama
mažas svoris
stabili

Nauda:
plytelės, gipsas ar glaistas gali būti
dengamas tiesiai ant baldų
lengvas ir greitas surinkimas
paprastai planuojamas ir
apskaičiuojamas dizainas
nelieka pjovimo atliekų
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PRODUKTŲ PARAMETRAI
KeraBOARD Modula D800
Surenkamas vienos spintelės komplektas
susideda iš:
2 šoninių sienų, 1-os viršutinės dalies (80mm
storio), 1-os centrinės lentynos (50 mm storio);
Išmatavimai: 850x800x600 mm
Specialūs išmatavimai pateikiami
pagal atskirą užsakymą

KeraBOARD
Modula D 1600
Surenkamas dvigubos spintelės
komplektas susideda iš: 2 šoninių ir 1-os
centrinės sienų, 1-os viršutinės dalies (80
mm), 2-ų centrinių lentynų (50 mm);
Išmatavimai: 850x1600x600 mm
Specialūs išmatavimai pateikiami
pagal atskirą užsakymą
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KeraBOARD Modula R300
Surenkamas lentynų
komplektas susideda iš: 2-ų
šoninių sienų ir 5-ių lentynų (50
mm storio);
Išmatavimai: 2125x600x300 mm:
Specialūs išmatavimai pateikiami
pagal atskirą užsakymą

KeraBOARD Modula R600
KeraBOARD aukščiausios
klasės lentyna su 1-a 80 mm
storio lentyna;

Baldų komplektacija:
klijai, varžtai, diskeliai, atskiri
baldų elementas, instrukcija.

Surenkamas lentynų komplektas
susideda iš: 2-ų šoninių sienų ir
4 lentynų (50 mm), 1-os lentynos
(80mm);
Išmatavimai: 2125x600x600 mm:
Specialūs išmatavimai pateikiami
pagal atskirą užsakymą
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