
CABINES
FENÒLIQUES

Les Cabines Màntua mesuren 2.000mm 
d’alçada i es recolzen directament a terra 
mitjançant “U” d’alumini extrusionat. Aquest 
muntatge aporta la màxima privacitat. La res-
ta de ferramentes es subministren en acer 
inoxidable. El cos de la cabina consisteix 
en un laminat d’alta pressió de doble cara 
decorativa, fabricat a base de resines fenòli-
ques reforçat amb fibres de cel·lulosa. Totes 
les arestes estan arrodonides.
Hi 12 colors de sèrie per al tauler fenòlic. Els 
gruixos oferts són 10 mm en instal·lacions 
econòmiques i 13mm com a valor recomanat.
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C A B I N E S  F E N Ò L I Q U E S

Les Cabines Istria mesuren 2.000mm d’alçada 
i es recolzen a terra mitjançant potes 
regulables d’acer inoxidable o material plàstic 
de color negre. La resta de ferramentes es 
subministren en acer inoxidable. El cos de la 
cabina consisteix en un laminat d’alta pressió 
de doble cara decorativa, fabricat a base de 
resines fenòliques reforçat amb fibres de 
cel·lulosa. Totes les arestes estan arrodonides.
Hi 12 colors de sèrie per al tauler fenòlic. Els 
gruixos oferts són 10 mm en instal·lacions 
econòmiques i 13mm com a valor recomanat.
A l’interior de les cabines podem muntar 
bancs, lleixes saboneres, mecanismes de filtre i 
qualsevol altre accessori que es desitgi.

Les cabines fenòliques són el resultat de sumar les extraordinàries característiques del material fenòlic, les de l’acer 
inoxidable i les de l’alumini extrusionat. Resistent a un ús diari intensiu i molt sovint en ambients humits i fins i tot 
corrosius, aquestes cabines també han de fer front moltes vegades a una neteja agressiva amb lleixius i desinfectants.
Són de fàcil instal·lació i adaptació als diferents projectes. Disponible en diferents colors.


