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ścianka  FOGA/LAM/wys/szer
wypełnienie płyta laminowana

wysokość szerokość

125cm 60cm
125cm 62
125cm 70
125cm 72
125cm 80
125cm 82
165cm 60
165cm 62
165cm 70
165cm 72
165cm 80
165cm 82

ścianka  FOGA/GLAS/typ/wys/szer
wypełnienie szkło zwykłe lub mleczne

+płyta laminowana
wysokość szerokość

125cm 60cm
125cm 62
125cm 70
125cm 72
125cm 80
125cm 82
165cm 60
165cm 62
165cm 70
165cm 72
165cm 80
165cm 82

ścianka  FOGA/KORK/typ/wys/szer
wypełnienie korek jednostronnie lub dwustronnie

+płyta laminowana
wysokość szerokość

125cm 60cm
125cm 62
125cm 70
125cm 72
125cm 80
125cm 82
165cm 60
165cm 62
165cm 70
165cm 72
165cm 80
165cm 82
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Słupek kątowy umożliwiający ustawianie ścianek 
pod zmiennym kątem SLKAT za dopłatą 

Wspornik krzyżowy do wzmocnienia swobodnego końca ścianki

zestaw kątowników mocujących ściankę do ściany pomieszczenia

OPIS WYKONANIA

ścianki są wykonane z głęboko anodowanego profilu aluminiowego. Wypełnienie stanowi płyta laminowana,
szkło zwykłe, szkło mleczne i płyta laminowana pokryta korkiem. Wymiary standardowe ścianek są podane
w tabelach na stronie 2 i stronie 3.

Na zamówienie mogą być wykonane ścianki o innych wymiarach.

KOLOR POFILU ŚCIANKI

aluminium 

PODSTAWOWE KOLORY WYPEŁNIEŃ Z PŁYT LAMINOWANYCH

aluminium jasno szary U112 jabłoń limba czekoladowa wiśnia oxford

olcha brzoza polarna grusza buk D381 calvados
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