Mukavuus ja puhtaus
luovat
WC-JAKOSEINÄT
positiivista mielikuvaa!
PRAFIT OY

WC-JAKOSEINÄT
KEVYET
Kotimaiset
käytön-VÄLISEINÄRAKENTEET
ja katseenkestävät WC-jakoseinät. Prafit WC-jakoseinien etuina ovat mm.
PRAFIT WC-JAKOSEINÄJÄRJESTELMÄT

puhtaanapidon helppous ja rakenteiden yksinkertaisuus kestävyydestä tinkimättä.

TUOTTEET

30.4.2015
mennessä
tehdyistä
tilauksista

Siistit ja toimivat WC-väliseinät nopeasti haastaviinkin tiloihin!
Prafit-vakioWC
Vakiorakenteisia
käytetään
Prafit-väliseinätjakoseiniä
on suunniteltu
helposti pystytettäviksi. Ne ovat kestäviä,
mm.
kouluissa,
huoltoasemilla,
toimistoja
kevyitä
ja helppo
pitää puhtaina.
Laadukkaat
WC-jakoseinät toimitetaan
sosiaalitiloissa
sekä
muissa
julkisissa
tiloissa.
aina asennusvalmiina pakettina lukkoineen, saranoineen ja vaatekoukkuineen.
Runkokorkeus
2100, alta auki 150 mm

#1

Väliseinät ja särmit valmistetaan omassa toimipisteessämme Turussa ja
Prafit-päiväkotiWC

siksi määrämittatoimitukset
onnistuvat
siinä missä vakiomittaiset tuotPäiväkotien
WC-jakoseinien ovet
ovat matateetkin.
Palvelemme
joustavasti
ja
ammattitaidolla,
tarvitsitpa sitten
lammat kuin Prafit-vakioWC:n ovet. Matalammitoitusapua
tai valmiiksi
suunniteltua
WC-väliseinäkokonaisuutta.
pien
ovien ansiosta
henkilökunta
pystyy avaamaan oven salpalukon tarvittaessa yläkautta.
Materiaalina käytämme kosteudenkestävää laminaattipintaista lastulevyä.
Runkokorkeus 2100 mm, alta auki 150 mm
Juhlavuoden kunniaksi tämän kevään ajan vakioväreinämme ovat kaikki
Ovikorkeus
1300 mm
Formican Colors
-malliston värit (www.formica.com/fi/fi/product).

Prafit-erikoisWC
Seinät voit asentaa itse tai pyytää tarjousta asennuspalvelustamme!
Erikoisjakoseiniä on tuotettu mm. ravintoloihin,
kauppakeskuksiin,
liiketiloihin
ja 238 8456
Palvelemme
sinua puhelimitse
p. (02)
myymälöihin.
tai sähköpostitse info@prafit.fi

# 2Mainitse tilauksen
yhteydessä koodi
“WCK15”
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Vajossuonkatu 6, 20360 Turku Puh. (02) 238 8456 sähköposti: info@prafit.fi www.prafit.fi

RAKENNE JA MATERIAALIT
Rakenteen jäykkyyden vuoksi jakoseiniä ei tarvitse tukea
katosta. Jakoseinien mitoitus tehdään aina kohdekohtaisesti. Ovien kätisyydet ja avautumissuunnat vapaasti
valittavissa.
- runkolevy 18 mm kosteudenkestävä lastulevy
- pintamateriaali laminaatti
- runkokorkeus 2100 mm, alta auki 150 mm
- ovileveys 600 mm (myös muut leveydet mahdollisia)
- profiilit eloksoitua alumiinia (myös maalattuna)
- lukko Abloy DF1000
- muut helat: säätöjalat, saranat ja vaatekoukku
1 kpl / koppi
Varastovärit:
valkoinen (ABET 130 SEI)
vaalean harmaa (F2301)
grafiitin harmaa (F7912)
musta (F2253)
Muut värit Formican-värikartastosta mahdollisia
tilauksesta.

TOIMITUS JA TUOTTEEN HUOLTO
WC-jakoseinät toimitetaan sopimuksen mukaan joko
asennettuna tai pukkilavalle pakattuna.
Mukana tulevat asennusohjeet.
Laminaattilevyt puhdistetaan normaaleilla hankausaineettomilla pesuaineilla.
Alumiiniprofiilien puhdistusaine ei saa olla emäksistä
tai sisältää lipeää.
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