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Inhoud:

•
•
•
•
•
•
•

Scheidingswand type 130 NL voor droge en vochtige ruimtes
Scheidingswand type 130 NR voor droge en vochtige ruimtes
Scheidingswand type 130 NH voor droge en vochtige ruimtes
Scheidingswand type 130 NL schaamschot
Scheidingswand type 130 NL hygiënesluis
Scheidingswand type 280 TR voor droge ruimtes
Scheidingswand type 280 TR KIGA voor droge ruimtes
(peuters/kleuters)
• Wastableaus
• Zitbanken en garderoberails

Scheidingswand type 130 NL
Voor droge en vochtige ruimte

Plaatmateriaal

13 mm massieve HPL-melamineharsplaten, gegarandeerd watervast,
vuilafstotend, beschermd tegen verrotting, bestand tegen krassen, stoten en
breken

Profielen

Blank geanodiseerd of gemoffeld in RAL-kleur

Deur-aanslag

Met rubberen stootdoppen aan sluitzijde i.v.m. geluidsdemping

Deuren

Stomp, voorliggend

Sluitwerk

Aluminium of kunststof vergrendeling ( naar keuze ). Kleur zwart/wit met
rood/wit-aanduiding

Scharnieren

2 stuks RVS oplooppaumelles, zelfsluitend

Poten

In hoogte verstelbaar, aluminium rondbuis, bevestigingsplaat van
onbreekbaar kunststof met een stabiele 50 mm hoge afdekrozet van
polyamide of aluminium

Accessoires

Voor elke cabine een kledinghaak

Afmetingen

Standaardhoogte is 2000 mm, incl. 150 mm vrije ruimte

Kleuren

Plaat: 9 standaard kleuren, meer kleuren op aanvraag

Opties

•
•
•

Vrijhangend
Vingerveilig
Hoogte 2100 mm

Scheidingswand type 130 NR
Voor droge en vochtige ruimte

Plaatmateriaal

13 mm massieve HPL-melamineharsplaten, gegarandeerd watervast,
vuilafstotend, beschermd tegen verrotting, bestand tegen krassen, stoten en
breken

Profielen

Blank geanodiseerd of gemoffeld in RAL-kleur

Deur-aanslag

Met rubberen profiel aan sluitzijde i.v.m. geluidsdemping

Deuren

Stomp, gelijkliggend in front

Sluitwerk

Aluminium of kunststof vergrendeling ( naar keuze ). Kleur zwart/wit met
rood/wit-aanduiding

Scharnieren

Aluminium, zelfsluitend met veer

Poten

In hoogte verstelbaar, aluminium rondbuis, bevestigingsplaat van
onbreekbaar kunststof met een stabiele 50 mm hoge afdekrozet van
polyamide of aluminium

Accessoires

Voor elke cabine een kledinghaak

Afmetingen

Standaardhoogte is 2000 mm, incl. 150 mm vrije ruimte

Kleuren

Plaat: 9 standaard kleuren, meer kleuren op aanvraag

Opties

•
•
•

Vrijhangend
Vingerveilig
Hoogte 2100 mm

Scheidingswand type 130 NH
Voor droge en vochtige ruimte

Plaatmateriaal

13 mm massieve HPL-melamineharsplaten, gegarandeerd watervast,
vuilafstotend, beschermd tegen verrotting, bestand tegen krassen, stoten en
breken

Profielen

Aluminium Blank geanodiseerde profielen, of RVS muurbeugels (keuze)

Deur-aanslag

Aluminium blank geanodiseerd profiel

Deuren

Stomp, gelijkliggend in front

Sluitwerk

Vergrendeling RVS met rood/wit-aanduiding

Scharnieren

RVS, zelfsluitend d.m.v. oploopsysteem, i.p.v. veer

Poten

RVS, in hoogte verstelbaar

Afmetingen

Standaardhoogte is 2020 mm, incl. 160 mm vrije ruimte

Kleuren

Plaat: 12 standaard kleuren

Opties

•
•

Vrijhangend
Uitvoering in 13 mm Compactplaat

Scheidingswand type 280 TR standaard
Voor droge ruimte

Plaatmateriaal

28 mm melamineplaat met kunststof randwerk, geschikt voor droge ruimtes

Profielen

Blank geanodiseerd of gemoffeld in RAL-kleur

Deur-aanslagprofiel

Met rubberen profiel aan sluitzijde t.b.v. geluidsdemping

Deuren

Stomp, gelijkliggend in front

Sluitwerk

Gegalvaniseerd slot met aluminium of kunststof beslag ( keuze )
Vrij+Bezet aanduiding.

Scharnieren

Aluminium, zelfsluitend met veer

Poten

In hoogte verstelbaar, aluminium rondbuis, bevestigingsplaat van
onbreekbaar kunststof met een stabiele 50 mm hoge afdekrozet van
polyamide of aluminium

Accessoires

Voor elke cabine een kledinghaak

Afmetingen

Standaardhoogte is 2015 mm, incl. 150 mm vrije ruimte

Kleuren

Plaat: 9 standaard kleuren

Scheidingswand type 130 NL Schaamschot

Plaatmateriaal

13 mm massieve HPL-melamineharsplaten, gegarandeerd watervast,
vuilafstotend, beschermd tegen verrotting, bestand tegen krassen, stoten
en breken, in een ruw gematteerde oppervlaktestructuur

Montagebeugel

Aluminium blank geanodiseerd of gemoffeld in RAL-kleur

Kleuren

Plaat: 12 standaard kleuren

Scheidingswand type 130 NL / 130 NH
Hygiënesluis

Plaatmateriaal

13 mm massieve HPL-melamineharsplaten, gegarandeerd watervast,
vuilafstotend, beschermd tegen verrotting, bestand tegen krassen, stoten en
breken

Profielen

Blank geanodiseerd of gemoffeld in RAL-kleur

Deur-aanslagprofiel

Met rubberen stootdoppen aan sluitzijde i.v.m. geluidsdemping
Aluminium aanslag profiel bij gelijkliggend

Deuren

Stomp, voorliggend of gelijkliggend (naar keuze)

Sluitwerk

Centrale deurvergrendeling

Scharnieren

2 stuks RVS oplooppaumelles, zelfsluitend (type 130 NL)
Of 2 RVS zelfsluitende scharnieren (type 130 NH)

Poten

In hoogte verstelbaar, aluminium rondbuis, bevestigingsplaat van
onbreekbaar kunststof met een stabiele 50 mm hoge afdekrozet van
polyamide of aluminium of kunststof poot (130 NL) of RVS (130 NH)

Accessoires

Voor elke cabine een kledinghaak

Afmetingen

Standaardhoogte is 2000 mm, incl. 150 mm vrije ruimte

Kleuren

Plaat: 9 standaard kleuren, meer kleuren op aanvraag (kleurenkaart 130 NL)
12 standaard kleuren, meer kleuren op aanvraag (kleurenkaart 130 NH)

Opties

•
•
•
•
•

Vrijhangend
Hoogte 2100 mm
Spatwand
Zitbankje
Uitvoering in 12 mm Compactplaat (130 NH)

Scheidingswand type 280TR KIGA
Voor peuters/kleuters

Plaatmateriaal

28 mm melamineplaat met ABS kunststof randwerk, geschikt voor droge
ruimtes

Profielen

Aluminium blank geanodiseerd of gemoffeld in RAL-kleur

Deur-aanslagprofiel
kinderbeveiliging

Met rubberen profiel aan sluitzijde t.b.v. geluidsdemping

Deuren

Stomp,

Sluitwerk

Nylon deurgreep, niet afsluitbaar

Scharnieren

Aan de scharnierzijde van de deur wordt een aluminium-rondprofiel
aangebracht met een geïntegreerd vingerveiligheidssysteem evenals een
verdekt draaimechanisme om de deur automatisch te kunnen sluiten of
openen (AKS).

Poten

In hoogte verstelbaar, aluminium rondbuis, bevestigingsplaat van
onbreekbaar kunststof met een stabiele 50 mm hoge afdekrozet van
polyamide of aluminium

Afmetingen

Standaardhoogte is 2000 mm, incl 150 mm vrije ruimte
Hoogte deuren en tussenwanden 1400 mm incl 150 mm vrije ruimte

Kleuren

Plaat: 9 standaard kleuren

Wastableaus

Delam Projecten levert wastableaus in drie verschillende uitvoeringen:
WA1-Vlak, de WA L en de WA L met waterkering

De wastableaus zijn vervaardigd uit massieve 13 mm HPL-platen, die volledig waterbestendig en
krasvast zijn. De wastableaus kunnen worden voorzien van RVS was-, spoel- of groentebakken,
daarnaast bestaat de mogelijkheid om een polyester of RVS babybadje in de wastableaus te monteren.

Deze RVS bakken worden vlak geïntegreerd ingebouwd, zodat er geen opstaande randen meer zijn.
Hierdoor is het geheel makkelijk te onderhouden.

De wastableaus worden gemonteerd op aluminium of RVS consoles. Als optie kan het kraangat in de
fabriek worden uitgeboord.

De wastableaus kunnen desgewenst aan de onderzijde worden dichtgezet, om eventueel leidingwerk
weg te werken, met een 8 mm HPL- plaat.

Type WA1-Vlak is standaard 600 mm breed, met terugliggende plint 200 mm hoog. Overige maten in
overleg

Type WA L is standaard 600 mm breed in gebogen L vorm.

Type WA L-waterkering is standaard 600 mm breed in gebogen L vorm met waterkering aan de voor
zijde

Kleuren: standaard wit, grijs,

Zitbanken/garderoberails

Delam biedt een uitgebreid assortiment zitbanken in vele varianten en toepassingsmogelijkheden.
De zittingen zijn gemaakt uit 13/ 2 x 13 / of 20 mm ( naar keuze ) massieve HPL platen
De onderstellen worden geleverd in staal, gepoedercoat in de kleur zwart. Overige kleuren op aanvraag
De garderoberails zijn gemaakt uit 13 mm massieve HPL-melamineharsplaten (breed 120 mm).
De rail is voorzien van kunststof of aluminium kledinghaken (± 7 stuks per meter), geplaatst aan de
achterzijde, dit zorgt voor een veilig geheel.
De zitbanken kunnen los geleverd worden, vast aan de muur met of zonder steunvoet, met of zonder
garderoberail.
De meeste banken vinden hun weg naar zwembaden, kleedkamers in sporthallen en bedrijven, scholen
en openbare gebouwen.

GB 200 met poot

GB 220 vrijhangend

GB 200 vrijhangend

GB 200 met poot

210 vrijstaand

GL 120 met garderobelijst

