
Dla szkół  
i przedszkoli



TWORZYMY 
PRZESTRZEŃ



DANE TECHNICZNE KABIN
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WAHADŁOWE WYSOKIE SŁUPKI ERIDANI SZKOLNE
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DANE TECHNICZNE SZAFEK SZKOLNYCH

A2 – pozwala na łatwe usuwanie 
skutków wandalizmu i najtrudniejszych 
zabrudzeń: 
• graffiti,  
• stare etykiety, naklejki, 
• guma do żucia itp.

A1 – środek do codziennej 
pielęgnacji, usuwa uciążliwe 
ślady palców i zabrudzenia 
eksploatacyjne oraz odświeża 
produkty, konserwując je.

ŚRODKI CZYSTOŚCI ALSANIT

DANE TECHNICZNE SZAFEK PRZEDSZKOLNYCH

• wymiary podane w milimetrach
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możliwość niestandardowego  
podziału szafek

szafki w całości 
zmontowane

łatwe czyszczenie

stosujemy wyłącznie wkręty torx,  
zabezpieczenie przed odkręceniem 

kabiny wykonywane wyłącznie pod 
indywidualny wymiar pomieszczenia

szafki możliwe do wykonania na 
wskazany wymiar

ergonomiczne i wytrzymałe 
zamkopochwyty przyjazne osobom 
niepełnosprawnym

wszystkie produkty cechują się 
wysoką odpornością na zniszczenia 

klasa palności płyt:  
LPW D, HPL C

wszystkie zawiasy kabin posiadają 
samodomykacz grawitacyjny

z możliwością zastosowania drzwi

SMYKJUNIOR



• kompozycje z bibliotek wzorów  
 lub własne
• kompleksowa obsługa graficzna

podcięcia na geberit

zadruk na folii

OPCJE DODATKOWE

lakierowane profile i okucia

relingi

nogi klejone do posadzki

dowolny podział przestrzeni szafy
oraz dodatkowe półki

metalowe:  
drążek i haczyki lub 
wieszaki hotelowe

system 
antywłamaniowy

tabliczki aluminiowe 
z numeracją

dostępne wymiary:
37x37 mm
35x60 mm

45x120 mm

oklejanie  
i numeracja

ogranicznik 
otwarcia

blendy maskujące
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10,12 
18

10,12 
18

10,12 
18

10,12
18

10 
18

10 
18

10 
18

10 
18

10 
18

10,12 
18

10,12 
18

10 mm
12 mm

18 mm
28 mm

10,12 
18, 28

10,12
18, 28

9010 1015 7035 7037 7043 9005 1023 2000 3020 6018 5005 wenge

Sprasowane w warunkach wysokiej temperatury  
oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry  
drzewne. Wierzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne  
pokrycie melaminowe.

HPL (High Pressure Laminate) - nasączone żywicą włókna  
celulozy sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Materiał  
w 100% wodoodporny a jego właściwości są takie same w całym  
przekroju płyty. 

• krawędzie oprawiane w profil lub oklejanie taśmą PCV
• do pomieszczeń o normalnej wilgotności

• krawędzie frezowane – widoczny rdzeń płyty
• do pomieszczeń o dużej wilgotności

DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT

LPW – Laminowana płyta wiórowa HPL – Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

• kolekcja magazynowa kolorów płyt LPW (18 mm, 28 mm), HPL (10 mm,12 mm) • kolory zbliżone do podanych wartości RAL

HPL
LPW

dąb



LPW HPL 

18 mm   10 mm
28 mm   – 12 mm

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁYT:

AQUARI KOWBOJKI

Opis:
 W kabinach sanitarnych dla przedszkoli zwróciliśmy 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo naszych 
najmłodszych. Opracowaliśmy unikalne rozwiązanie 
BEZPIECZNYCH PALCÓW, które polega na 
umieszczeniu zawiasów wewnątrz okrągłych profili 
aluminiowych tak aby nie można było przyciąć palca 
między skrzydłem drzwi a ościeżnicą. 

• wmontowane w profil ościeżnicowy w jednej linii z zawiasami 
• zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
• aluminiowe z rdzeniem ze stali nierdzewnej
• zakres regulacji +/– 20 mm
• rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem

WSPORNIKI

ZAWIASY

• system „bezpiecznych palców”  
 - chroni palce przed przytrzaśnięciem
• niewidoczne z zewnątrz
• minimalistyczny wygląd
• z funkcją samodomykania  
 grawitacyjnego  
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /   
 zamknięte

Al OKUCIA Z ALUMINIUM
SYSTEM BEZPIECZNYCH   
PALCÓW

ZGŁOSZENIE 
PATENTOWE
P.425699



AQUARI WYSOKIE 
SŁUPKI

• wmontowane w profil ościeżnicowy w jednej linii z zawiasami 
• zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
• aluminiowe z rdzeniem ze stali nierdzewnej
• zakres regulacji +/– 20 mm
• rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem

WSPORNIKI

ZAWIASY

• system „bezpiecznych palców”  
 - chroni palce przed przytrzaśnięciem
• niewidoczne z zewnątrz
• minimalistyczny wygląd
• z funkcją samodomykania grawitacyjnego  
• trwałość: 200 000 cykli otwarte / zamknięte

Opis:
 Z myślą o małych użytkownikach opracowaliśmy 
kabiny przedszkolne, które posiadają opatentowany 
system BEZPIECZNYCH PALCÓW chroniący 
przed skaleczeniem dłoni. Dodatkową ochronę dla 
dzieci zapewniają delikatnie zamykające się drzwi 
zamontowane na specjalnie zaprojektowanych 
zawiasach.

• w wersji podstawowej:   
 wykonane z aluminium 
• opcjonalnie do wyboru:   
 - pochwyty stylizowane 
 - pochwyt okrągły

POCHWYTY

Al OKUCIA Z ALUMINIUM
SYSTEM BEZPIECZNYCH   
PALCÓW

LPW HPL 

18 mm   10 mm
28 mm   – 12 mm

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁYT:

ZGŁOSZENIE 
PATENTOWE
P.425699

OPCJA – GRAWER

• wykonywany  
 maszyną CNC 



ERIDANI SZKOLNE

• montowane w gnieździe profili przydrzwiowych
• aluminiowe z rdzeniem ze stali nierdzewnej
• zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
• szybki montaż bez konieczności wiercenia kilku otworów  
 na jeden wspornik
• zakres regulacji +/– 20 mm

• charakterystyczne dla ALSANIT,   
 montowane do wąskiej krawędzi płyt 
• aluminiowe, ze stalowym rdzeniem  
 oraz poliamidową wkładką
• samodomykacz grawitacyjny
• trwałość: 200 000 cykli otwarte /   
 zamknięte
• pierwsze smarowanie dopiero po kilku  
 latach użytkowania

• klasyczne zamkopochwyty ALSANIT
• wykonane z aluminium i poliamidu
• nie wymagają konserwacji  
• możliwość awaryjnego otwarcia
• uniwersalne do drzwi L/P
• kąt obrotu rygla 180°

ZAWIASY
ZAMKOPOCHWYTY

WSPORNIKI

LPW HPL

18 mm   10 mm    –
28 mm    – 12 mm    –

Każda 
krawędź płyty 
oprawiona  
w profil 
aluminiowy

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁYT:

Opis:
 Kabiny WC wykonane w systemie ERIDANI,  
ze względu na trwałość i korzystną cenę, są najlepszą 
propozycją dla szkół. Potwierdza to kilkanaście 
tysięcy kabin ERIDANI eksploatowanych przez  
wiele lat w Polsce i poza jej granicami.

Al&
PA

OKUCIA Z ALUMINIUM I POLIAMIDU



SZAFKI

Opis:
 Zdajemy sobie sprawę, że szafki ubraniowe 
przeznaczone do szkół powinny być wytrzymałe, ale 
przede wszystkim bezpieczne i wygodne w użyciu 
dla uczniów. Dlatego wszystkie wersje szaf Alsanit 
możemy dostosować do potrzeb każdej placówki 
oświatowej. 
 Posiadamy najbogatszą ofertę szaf w Polsce. Każda 
placówka skonfiguruje z nami swoją idealną szafę.

7043

9010

7035

DRZWI:  
METAL  
HPL 10/12 mm 
LPW 18 mm

KORPUS: stal 0,8 mm 
malowana proszkowo

PLECY: stal 0,8 mm 
malowana proszkowo

PALETA  
KOLORÓW  
METAL 
HPL / LPW

SZAFKI METAL+ 

PODSTAWOWE WERSJE SZAFEK 

9010

7035

9005

KORPUS:  
HPL 10 mm

PLECY:  
HPL 4 mm

PEŁNA  
PALETA 
KOLORÓW  
HPL

DRZWI:  
HPL 10/12 mm

SZAFKI HPL

DRZWI:  
LPW 18 mm

KORPUS:  
LPW 18 mm

PLECY:  
LPW 18 mm

PEŁNA  
PALETA  
KOLORÓW  
LPW

SZAFKI LPW

SZKOLNE

DOPASOWANE DO POTRZEB



SZAFKI

Opis:
 Szafki ubraniowe przeznaczone dla przedszkoli 
oprócz funkcjonalności muszą cechować się dobrym 
dopasowaniem do wieku użytkownika, dlatego też 
nasze szafki możemy wykonać z drzwiami lub bez 
drzwi, w bogatej kolorystyce płyt LPW oraz HPL.

PODSTAWOWE WERSJE SZAFEK 

PEŁNA  
PALETA 
KOLORÓW  
HPL/LPW

SMYK

PRZEDSZKOLNE

DOPASOWANE DO POTRZEB

PEŁNA  
PALETA  
KOLORÓW  
HPL/LPW

JUNIOR

MOŻLIWOŚĆ 
ZASTOSOWANIA 
DRZWI



NAJKRÓTSZE  
TERMINY DOSTAW

PONAD  
1500 PROJEKTÓW  
ROCZNIE

EKIPY MONTERSKIE  
NA TERENIE  
CAŁEJ POLSKI

INNOWACYJNE  
ROZWIĄZANIA

DORADZTWO 
TECHNICZNE

OD PROJEKTU DO REALIZACJI

www.alsanit.pl  
alsanit@alsanit.pl 
tel. 67 253 23 60

ALSANIT  
ul. Wieleńska 2 
64-98O Trzcianka 

SIEĆ DYSTRYBUCJI OBEJMUJE:

ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH 
PROJEKTANTÓW

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY PARK 
MASZYNOWY

JESTEŚMY JEDNYM  
Z NAJWIĘKSZYCH  
KONSUMENTÓW HPL  
W EUROPIE


