TICA-CABINES®

Alg eme e n
D u u r z a a m e n h y gi ë n i s c h

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 TICA-CABINES® elke gewenste uitstraling
meegeven.

Materiaal

Kleuren

Het basismateriaal van TICA-CABINES® is Plastica
Compact. Zoals de naam al zegt: een compacte
alles-in-één totaalplaat. De platen combineren een
prachtige designuitstraling en grote ontwerpvrijheid
met makkelijke verwerking en duurzame kwaliteiten
voor intensief gebruik. 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.

TICA-CABINES® zijn verkrijgbaar in de decoren
uit de Plastica Interior 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.

Eigenschappen Plastica Compact
•
dichte oppervlaktestructuur (niet poreus),
daardoor hygiënisch en makkelijk te reinigen
•
zeer hoge kras- en stootvastheid
•
buitengewoon drukbestand
•
waterdamp- en vochtbestendig
•
ongevoelig voor warm en koud
•
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. Dit biedt u de
mogelijkheid de cabines als “doe-het-zelf-pakket”
te bestellen. Uiteraard kunnen wij u begeleiden bij
de opbouw van de eerste cabines.

TICA-LOCKERS®
Naast TICA-CABINES® zijn er ook TICALOCKERS® 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. Informeer naar de mogelijkheden.

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. Op flexibele wijze
vullen wij uw wensen voor maatwerk in.
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R VS be s l a g
E e n s t ij l v o l l e a f w e r ki n g

Buis/wandhouder

Paneel/wandhouder

Verstelbare voet

Rozetklem t.b.v. voet

Deurknop

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.

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.

Hoekverbinding
Privacy slot

Scharnier en afdekplaat

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

I n de lin g
E e n ca b i n e o p m a a t

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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TICA-CABINES® worden geleverd op projectbasis.
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. Een veel
gebruikte afmeting voor toiletten is 1200 mm en
voor douches 1600 mm.
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Naast TICA-CABINES® kunnen ook spatschermen,
schaamschotten, wastableaus en legplankjes
geleverd worden.
Vervaardigd uit hetzelfde
materiaal als de cabines en daarmee perfect te
integreren in dezelfde ruimte.
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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.

dmt 880

60

150

dmt 880

1.055

60 wbdbo

60

1.730

KLEEDRUIMTE
DAMES
lockers

60 wbdbo

2.250

1501.050

1.600

890150

150 1.200

dmt 880

60

60
2.960

60

KLEEDRUIMTE

150

Kindercabines

1501.020

dmt 880

Afmetingen en specificaties:
•
paneelhoogte: 1850 mm
•
cabinehoogte: 2100 mm
•
plaatdikte: 13 mm; zwarte kern

1501.000

De TICA-CABINES® zijn strak afgewerkt, mede
doordat de deuren en tussenpanelen voorzien zijn
van een sponning.

Plastica Plaat B.V. | Industrieweg 92 | 5145 PW Waalwijk | Postbus 180 | 5140 AD Waalwijk
Tel. +31(0)416 67 24 00 | Fax +31(0)416 67 24 90 | info@plastica.nl | www.plastica.nl

P09/04-1

