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Het systeem EUROCLOISON ® SANI is een scheidingswandsysteem dat volledig 
geprefabriceerd wordt. Deze wanden hebben als primerende eigenschap dat ze 
gebruikt kunnen worden in vochtige ruimtes. Ze zijn volledig opgebouwd uit 
materialen die niet aangetast kunnen worden door vocht, zo is het niet mogelijk dat 
er corrosie of rot optreedt. Enkele van de meest voorkomende toepassingsgebieden 
zijn kleedcabines van zwembaden, scheidingswanden voor toiletcabines voor 
openbare gebouwen, douchecabines en diverse anderen. 
 
Panelen: 
Voor de EUROCLOISON ® SANI wanden worden volkern panelen gebruikt. Het zijn 
massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten die aan weerszijden bekleed 
zijn met een melamine toplaag. Voor deze toplaag kan er een keuze gemaakt 
worden uit onze 12 standaard kleuren, u kan deze terug vinden op onze 
kleurenkaart. De platen zijn vervaardigd op basis van thermohardende 
kunststofharsen, versterkt met cellulosevezels. Door dit onder hoge druk en hoge 
temperatuur samen te persen bekomt men een homogeen geheel. Deze platen 
worden standaard vervaardigd op een dikte van 13mm. Alle zichtbare randen zijn 
gebroken.  
 
Profielen en pootjes: 
De hoogte van een sanitaire wand bedraagt standaard 202cm van op de vloer 
gemeten. Aan de bovenzijde van de wand wordt over de totale lengte een stabilisator 
profiel voorzien van 64 x 40 mm. Als muur- en wandaansluiting wordt gebruik 
gemaakt van een U-profiel van 32 x 26 mm. Deze profielen zijn vervaardigd uit 
aluminium gemoffeld volgens één van onze vijf standaardkleuren die op de 
kleurenkaart terug te vinden zijn. De panelen worden bevestigd op pootjes uit nylon 
met een hoogte van 150 mm en een diameter van 30mm. Deze pootjes kunnen in 
hoogte versteld worden tot +/- 20 mm en zijn voorzien van een slagvaste nylon 
afdekrozet.  
 
Deuren: 
De deuren zijn uit dezelfde volkern panelen vervaardigd als de vaste panelen. De 
deursponningen zijn uitgefreesd en worden voorzien van een geluiddempende 
bumper. Elke deur wordt voorzien van drie oploopscharnieren waardoor ze 
automatisch sluiten. Er worden vaste deurknoppen voorzien en een vrij/bezet slot. 
Het slot bestaat aan de buitenzijde uit een rood/wit bezetaanduiding en aan de 
binnenzijde is er een draaigrendel voorzien. Alle onderdelen van het beslag zijn uit 
nylon vervaardigd en worden onzichtbaar bevestigd met schroeven. De 
standaardbreedte van een sanitaire cabinedeur bedraagt 61cm. Het is uiteraard ook 
mogelijk om andere deurbreedtes te verkrijgen. 


