Esteetön suihkukaappi,

vanhan ammeen tilalle päivässä!
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Kaskad esteetön suihkukaappi
Kaskad on erityisesti liikuntarajoitteisten
käyttöön suunniteltu esteetön
suihkukaappi, joka on käytössä jo
tuhansissa kodeissa.
Esteetön suihkukaappi
Matala lattia mahdollistaa Kaskadin käytön
suihkupyörätuolilla tai rollaattorilla. Lisäksi
suihkukaapissa on valmiiksi takaseinälle
asennettu käyttöä helpottava tukikaide.

Edullinen ratkaisu asunnonmuutostöissä
Esteettömän suihkukaapin asennus on todella
nopeaa. Suihkukaappi on vedenpitävä ja
poistovesi ohjataan suoraan lattiakaivoon.
Magneettikiinnitteinen suihkuverho pitää
roiskevedetkin suihkukaapin sisällä.
Usein muutostöissä säästytään kokonaan
vesieristystöiltä ja asukas voi olla kotona koko
asennuksen ajan.

Eri vaihtoehtoja
Mallistostamme löytyy eri kokoisia vaihtoehtoja
ja erilaisia seinäratkaisuja. Mahdollisuuksia on
myös aukeaviin ikkunoihin ja oviin.
Katso vaihtoehtoja esitteen kääntöpuolelta.
Kaskad suihkukaapit ovat laadukkaita ja
erittäin helppoja asentaa.
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Vaihtoehtoisia ratkaisuja
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Standard
Perusmallinen esteetön suihkukaappi, jonka suihkuverhossa on
magneettikiinnitys sivuseiniin. Lattia on karhennettu liukastumista
estäväksi. Seinämateriaalina on joko valkoinen tai läpinäkyvä
iskunkestävä styreeni. Tukikaide takaseinällä.
yksi kulma pois

Yksi kulma pois
Suihkukaapin sivuseinää kaventamalla saadaan suihkukaappi
sopimaan ahtaaseenkin paikkaa, esim. käsienpesualtaan
läheisyyteen. Pesuallas ja suihku voivat edelleeen käyttää samaa
hanaa, ja suihkukaapin pohja saadaan suuremmaksi.

Matala suihkuverho
Matala suihkuverho on erinomainen roiskesuoja avustajalle.
Suihkuverho on helppokäyttöinen ja siinä on joustava yläreuna.
matala
suihkuverho

Lisävarusteita
Esteettömään suihkukaappiin saa lisävarusteina lisäksi:
suihkuistuimen, luiskan, kääntötason, etuseinät ja ovet, ikkunat,
lisätukikaiteet ja helppokäyttöinen hana.

Toimitussisältö
Kaskad suihkukaappi toimitetaan seinät koottuina ja tehtaalla
sovitettuina, jotta asennus sujuisi mahdollisimman nopeasti ja
tarkasti. Suihkukaappi toimitetaan helposti asennuspaikalle
siirrettävissä pakkauksissa.
Toimituspaketissa on aina mukana: tukikaide takaseinällä
suihkuverho, suihkutanko ja käsisuihku sekä asennuksessa
tarvittavat poistovesiputket ja rst-ruuvit suojatulppineen.

etuseinä ja
matala ovi

luiska
POHJARATKAISUT:

TEKNISET TIEDOT:

Tuotenro
K800-8
K900-9
K1000-7
K1000-8
K1000-9
K1200-7
K1200-8
K1200-9
K1450-7
K1450-8
K1450-9

Seinäprofiili
Seinät
Pohja
Tukikaide
Kiinnitysruuvit
Paino
Kynnys
Korkeus

Mitat mm
805 x 805
905 x 905
1005 x 705
1005 x 805
1005 x 905
1205 x 705
1205 x 805
1205 x 905
1452 x 705
1452 x 805
1452 x 905

Pulverimaalattu alumiini
Iskunkestävä styreeni
Lasikuitu, kennorakenne
Alumiini
Rst
48-65 kg
45 mm
1970 mm
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