TICA-CABINES®

Duurzaam en hygiënisch
Tica-Cabines® zijn uitermate geschikt voor alle openbare ruimten als douches, toiletten en kleedruimten.
Naast de duurzaamheid en hygiëne, blinken de cabines bovendien uit in vormgeving. De afwerking wordt
geheel uitgevoerd met RVS materiaal en met behulp van de uitgebreide kleurencollectie kunt u TicaCabines elke gewenste uitstraling meegeven.
Materiaal
Het basismateriaal van Tica-Cabines is Plastica Compact. Zoals de naam al zegt: een compacte allesin-één totaalplaat. De platen combineren een prachtige designuitstraling en grote ontwerpvrijheid met
makkelijke verwerking en duurzame kwaliteiten voor intensief gebruik. Verkrijgbaar met zwarte of witte
kern. Uniek is dat er daarnaast uitsluitend wordt gewerkt met RVS beslag. Dit komt niet alleen ten goede
aan de vormgeving, maar is ook zeer geschikt voor veeleisende openbare en natte ruimten. Ook is er de
mogelijkheid om te kiezen voor een weer- en chloordampbestendige kwaliteit.
Eigenschappen Plastica Compact
•
dichte oppervlaktestructuur (niet poreus),
daardoor hygiënisch en makkelijk te reinigen
•
zeer hoge kras- en stootvastheid
•
buitengewoon drukbestand
•
waterdamp- en vochtbestendig
•
resistent tegen chemicaliën
•
lange levensduur en slijtvast
•
zelfdragend, constructief en decoratief tegelijk

Montage
De montage van Tica-Cabines gebeurt op locatie. De opbouw is heel eenvoudig. Ook hebben wij een eigen
montageteam die u alle zorgen en werk uit handen neemt.
Tica-Lockers
Naast Tica-Cabines zijn er ook Tica-Lockers leverbaar. Deze zijn samengesteld uit hetzelfde duurzame
plaatmateriaal en leverbaar in dezelfde kleurencollectie. Hierdoor kunt u de lockers eenvoudig combineren
met de cabines in dezelfde ruimte.
Service
Tica-Cabines staat te boek als een merk van hoge kwaliteit. Maar ook als het gaat om advies en
technische ondersteuning mag u op topprestaties rekenen. U kunt altijd een beroep doen op de
expertise, creativiteit en grote betrokkenheid van ons Tica-Cabines team. Bijvoorbeeld voor technisch en
commercieel advies op projectbasis. Op flexibele wijze vullen wij uw wensen voor maatwerk in. Bovendien
ontvangt u op ieder geleverd project (incl. montage) 2 jaar garantie.

Kleuren
Tica-Cabines zijn verkrijgbaar in de decoren uit de Plastica Interior en Exterior Collection. Dit biedt u een
grote keuze aan unikleuren, houtdessins en fantasiedecoren. Maar ook Plastica Digitaaldruk behoort tot
de mogelijkheden. Hiermee zijn uw designmogelijkheden helemaal onbegrensd. Uw eigen logo, foto of
tekening verwerkt in het oppervlak van Plastica Compact. Daarmee krijgen Tica-Cabines een extra sfeer of
communicatieve boodschap mee. Informeer naar de mogelijkheden.
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Overige
Naast Tica-Cabines kunnen ook spatschermen, schaamschotten, wastableaus en legplankjes geleverd dmt 880
worden. Vervaardigd uit hetzelfde materiaal als de cabines en daarmee perfect te integreren in dezelfde
ruimte.
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Kindercabines
Tica-Cabines kunnen eenvoudig afgestemd worden op de kleinste gebruikers. Dit geldt niet alleen voor de
deurhoogte. Ook het kleurgebruik kan helemaal naar de kinderwereld worden aangepast.
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Afmetingen en specificaties:
•
paneelhoogte: 1850 mm
•
cabinehoogte: 2100 mm
•
plaatdikte: 13 mm; zwarte kern
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Afmetingen
De standaard cabinehoogte bedraagt 2100 mm.  Deze afmeting is inclusief de RVS verstelbare voet, de
paneelhoogte van 1850 mm en de buis die 70 mm boven de panelen wordt geplaatst. De diepte van de
cabines is vrij te bepalen, maar een veel gebruikte diepte afmeting voor toiletten is 1200 mm en voor
douches 1600 mm. De deuren zijn veelal 650 mm breed en de overige panelen wordt op de grootte van de
ruimte afgestemd.
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Tica-Cabines worden op projectbasis geleverd. Onze medewerkers helpen u graag aan de hand van een
tekening een optimale berekening te maken voor het inrichten van uw ruimte. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden.
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Een cabine op maat

Stijlvolle afwerking

T-verbinding

Buis

Paneel/buishouder

De cabines kunnen eindeloos aan elkaar
gekoppeld worden. De stevigheid is
gewaarborgd door de T-verbinding die
via een buis bevestigd is aan de wand.
Het aantal T-verbindingen is afhankelijk
van het aantal cabines.

Buis/wandhouder

L-verbinding
De L-verbinding zorgt ervoor dat de
cabines in elke ruimte te plaatsen zijn,
ongeacht of er wanden aanwezig zijn
waar de cabines aan bevestigd kunnen
worden.

Paneel/wandhouder

Verstelbare voet

Rozetklem t.b.v. voet

Deurknop

Privacy slot

Scharnier en afdekplaat

Hoekverbinding
De hoekverbinding is bestemd voor
bevestiging van toebehoren als spatschermen,
schaamschotten en wastableaus.

Voorraadkleuren

0067
Rood

0073
Licht ivoor

0074
Pastelgrijs

0077
Antracietgrijs

0080
Zwart

0085
Wit

0125
Natuur eiken

0227
Erle

0291
Beuken

0305
Gestreept esdoorn

0308
Peer

0340
Donker noten

0441
Amerikaans kersen

0544
Oostenrijks noot ii

0586
Appel beige

0687
Maisgeel

0703
Pastelblauw

0717
Atlantic

0741
Berkengrijs

0742
Kiezelgrijs

0746
Sanitairgrijs

0755
Warmgrijs-donker

1471
Kersen natuur

1490
Weichelkers

Inspiratum
Maak persoonlijk kennis met Tica-Cabines in het Inspiratum. De luxe
showroom van Plastica waar u zich kunt laten inspireren door de
uitstalling van de complete Tica-collectie inclusief alle decoren en
structuren.

Plastica
Tica-Cabines is een product van Plastica, dé specialist in decoratief
en duurzaam plaatmateriaal, met een ruim assortiment voor in- en
exterieur. Met onze jarenlange kennis en ervaring staan we garant voor
absolute topkwaliteit en een hoog serviceniveau. Zo werken we gericht
aan het realiseren van al uw ontwerpwensen.
BIJ PLASTICA BENT U VERZEKERD VAN:
• een breed assortiment totaaloplossingen voor in- en exterieur
• diverse materialen, van kunststof en metaal tot steen en hout
• diverse decoren en finishes
• uitgebreide projectondersteuning door onze specialisten
• gecertificeerde producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen
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