
Skærmvægge 13-serien

Kvalitet døgnet rundt!



Til vådrum

Type 13 RP

Samtlige versioner er 
fremstillet af 13 mm
HPL-plader med sort kerne.

Type 13 RF

 



Versioner

Firkantet version

Firkantede profiler i aluminium

Type 13 RF

Højde: 
Afstand fra gulv: 

Gennemgangshøjde:

eller

Højde: 
Afstand fra gulv: 

Gennemgangshøjde:

2010 mm 
150 mm 

1990 mm

2150 mm 
150 mm 

2130 mm

Udvendig

Udvendig

Standardversion

Afrundede profiler i aluminium

 
Type 13 RP

 

Højde: 
Afstand fra gulv: 

Gennemgangshøjde:

eller

Højde: 
Afstand fra gulv: 

Gennemgangshøjde:

2030 mm 
150 mm 

1985 mm

2170 mm 
150 mm 

2125 mm



Versioner

Nedhængt 
version

Bæreprofil i aluminium, 160 
mm høj, sikrer et spænd på op 
til 6 m uden bæreben

Svævende 
version

Bæreben er trukket 150 mm 
tilbage fra forkant

Version uden 
afstand fra gulv

Kabine: 
Afstand til gulv: 

Gennemgangshøjde:

eller

Kabine: 
Afstand til gulv: 

Gennemgangshøjde:

2145 mm 
150 mm 

1985 mm

2285 mm 
150 mm 

2125 mm

Kabine: 
Afstand til gulv: 

Gennemgangshøjde:

eller

Kabine: 
Afstand til gulv: 

Gennemgangshøjde:

2030  2010 mm 
150    150 mm 

1985  1990 mm

2170  2150 mm 
   150    150 mm 
2125  2130 mm

Højde    RP     RF

Kabine: 
Gennemgangshøjde:

eller

Kabine: 
Gennemgangshøjde:

2030  2010 mm 
1985  1990 mm

2170  2150 mm 
  2125  2130 mm

Højde    RP    RF

Højde     RP + RF



Version i fuld højde

med plader af samme 
materialer som kabinerne.

Version i fuld højde

enten med transparent eller 
struktureret plexiglas. 
Andre materialer kan fås 
efter anmodning.

Versioner i fuld højde og brusekabiner

Brusekabiner

Kabine enten med forhæng, 
dør eller skillevæg.



Perfekt design som standard 13 RP

Hængsel i rustfrit stål

Aluminiumsprofil 40 mm med 
nylonroset

Pulver-coatet låsehus i aluminium

Knage og stop

Hjørnesamling standardversion Vægforbindelse standardversion

meta
kvalitetsstan-
darder uden tillæg

· hængsler i rustfrit stål

· Delta-Tone og Delta-Seal    
  coating beskytter fjederen    
  indvendigt mod tæring

· 12 farver til plader

· 7 farver til nylondele

· 8 farver til profiler og   
  hængsler i rustfrit stål

· TÜV-certified

 



13 RF

Hængsel i rustfrit stål

Solid aluminiumsprofil 20 mm 
med nylonroset

Knage og stop

Dækprofil standardversion Hjørneprofil standardversion

Pulver-coatet låsehus i aluminium med nylongreb 
og rød/hvid indikator

Indvendig             Udvendig



Tilbehør i nylon, aluminium eller rustfrit stål
R
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Roset 13 RP Toiletrulleholder

Toiletbørsteenhed

Ekstra 
toiletrulleholder

Beslag til 
afskærmning

Enkelthåndslås           Indvendig 13 RP         Indvendig 13 RF
RS4
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Enkelthåndslås
RS2 aluminium
RS3 rustfrit stål  

Stop Knage med stopKnage

Toiletsymboler

Roset 13 RF
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Toiletrulleholder Ekstra 
toiletrulleholder

Toiletbørsteenhed

Toiletsymboler Knage med stop
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Farvekort

Standardfarver

Plader

Standardfarver

90 hvid 70 grå

41 mango

22 lys beige

rød

81 fango

54 enzianblå

95 aluminium

77 grafit

62 søgrøn

hvid

31 rubinrød 91 hvid peper 71 grå peper

sort

gul ultramarinmørkeblågrå

Aluminium anodiseret (kun profiler) 

Profiler og tilbehør

Farver kan adskille sig fra originaler.



Farver til profiler
Anodiseret eller pulver-coatet, fås i 7 farver uden 
tillæg. Bærere til afskærmninger fås kun med 
pulver-coating.

Farver til plader
12 tilgængelige farver uden tillæg.
 

Farver til nylondele
7 tilgængelige farver uden tillæg.

Afskærmninger vægmonteret 
400 x 900 mm
Vægforbindelse med fire pulver-coatede 
bærevinkler. Fronthjørner med 100 mm radius.

13 mm version: samme materiale som 
frontvægge.

Glasversion: består af 2 dele af glas med en mat 
indlagt folie.

Gulvmonteret afskærmning
500 x 1850 mm
Samme materiale som frontvægge.
Vægforbindelse med fire pulver-coatede 
bærevinkler.
Pladens bund er fastgjort med bæreben.

Miljøbeskyttelse
Vi anvender ikke materialer, der indeholder PVC 
eller asbest.

Type 13 RP er velegnet til de meget høje krav til 
vådrum.

Denne type er TÜV-certificeret og har GS-
mærket (sikkerhedstestet).

Højde
2030 mm med 150 mm afstand fra gulv 
gennemgangshøjde 1985 mm

2170 mm med 150 mm afstand fra gulv
gennemgangshøjde 2125 mm

Frontvægge
13 mm HPL-plader med sort kerne, vandbestandig, 
rå mat overflade på begge sider. Samtlige synlige 
kanter er fræsede og smigskårne.
Dækskinne i aluminium, 45 x 86 mm, der fuldt 
dækker frontpladen og sikrer høj stabilitet.
Vægforbindelse med U-profiler i aluminium, 
22 x 30 mm.

Døre
Samme materialer som frontvægge, selvlukkende. 
Samtlige kanter radius 20 mm, samtlige hjørner 
radius 9 mm. Dørkant er fremstillet af 45 mm 
diameter ekstruderet. Gummistødpude på 
låsesiden for støjfri lukning.

Skillerum
Samme materialer som frontvægge. Samtlige 
synlige kanter er fræsede og smigskårne. Væg 
og frontforbindelse med afrundede U-profiler i 
aluminium, 22 mm x 30 mm.

Bæreben
Pulver-coatede aluminiumsprofiler, 40mm 
diameter, med kraftige nylonrosetter, kan 
højdejusteres. Skjult fastgørelse til gulv, er indsat 
i lodrette profiler.

Beslag mv.
Hver dør har 3 hængsler fremstillet af rustfrit 
stål med messingtab og fjederhængsel. Enten 
anodiseret eller pulver-coatet, fås i 7 farver uden 
tillæg. Delta-Tone og Delta-Seal coating beskytter 
fjederen indvendigt mod tæring.
Pulver-coatet låsehus i aluminium med rustfri 
klinke med drejebund med rød/hvid indikator og 
med nødåbning fra den udvendige side.

Tilbehør
Hver kabine med 1 nylonknage til overtøj og et 
dørstop. Skjult fastgørelse.

Tekniske data 13 RP Standardversion
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Farver til profiler eller hængsler
Anodiseret eller pulver-coatet, fås i 7 farver uden 
tillæg. Bærere til afskærmninger fås kun med 
pulver-coating.

Farver til plader
12 tilgængelige farver uden tillæg.

Farver til nylondele
7 tilgængelige farver uden tillæg.

Afskærmninger vægmonteret 
400 x 900 mm
Vægforbindelse med fire pulver-coatede                          
bærevinkler. Fronthjørner med 100 mm radius.

13 mm version: samme materiale som                      
frontvægge.

Glasversion: består af 2 dele af glas med en mat 
indlagt folie.

Gulvmonteret afskærmning
500 x 1850 mm
Samme materiale som frontvægge.
Vægforbindelse med fire pulver-coatede 
bærevinkler.
Pladens bund er fastgjort med bæreben.

Miljøbeskyttelse
Vi anvender ikke materialer, der indeholder PVC 
eller asbest.

Type 13 RF er velegnet til de meget høje krav til 
vådrum.

Denne type er TÜV-certificeret og har GS-
mærket (sikkerhedstestet).

Højde
2010 mm med 150 mm afstand fra gulv
gennemgangshøjde 1990 mm

2150 mm med 150 mm afstand fra gulv
gennemgangshøjde 2130 mm

Frontvægge
13 mm HPL-plader med sort kerne, vandbestandig, 
rå mat overflade på begge sider. Samtlige synlige 
kanter er fræsede og smigskårne.
Dækskinne i aluminium, 20 x 43 mm, der fuldt 
dækker frontpladen og sikrer høj stabilitet.
Vægforbindelse med U-profiler i aluminium, 17 mm 
x 30 mm.

Døre
Samme materialer som frontvægge, selvlukkende. 
Samtlige kanter radius 10 mm, samtlige hjørner  
radius 7 mm.
Dørstopprofil i aluminium, 21 x 17,5 mm. 
Gummistødpude på låsesiden for støjfri lukning.

Skillerum
Samme materialer som frontvægge. Samtlige    
synlige    kanter  er  fræsede  og  smigskårne.                  
Væg og frontforbindelse med U-profiler i alumini-
um, 17 mm x 30 mm.

Bæreben
Aluminiumsprofilerne er fremstillet af et solidt           
materiale, 20 mm diameter, med solide nylonrosetter, 
kan justeres i højden, skjult fastgørelse til gulv, boltet 
gennem pladen med spånskruer M6 x 18.

Beslag mv.
Hver dør har 3 hængsler fremstillet af rustfrit 
stål med messingtab og fjederhængsel. Enten 
anodiseret eller pulver-coatet, fås i 7 farver uden 
tillæg. Delta-Tone og Delta-Seal coating beskytter 
fjederen indvendigt mod tæring.
Pulver-coatet låsehus i aluminium med rustfri klinke 
med drejebund med rød/hvid indikator og med 
nødåbning fra den udvendige side.

Tilbehør
Hver kabine med 1 nylonknage til overtøj og et dørstop. 
Skjult fastgørelse.

Tekniske data 13 RF Standardversion
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Der kan ske tekniske ændringer af de viste produkter. Farverne kan på grund af trykketeknik adskille sig 
fra de originale farver. 

13-06-01

Gammelager 3
2605 Brøndby

 
  Telefon: 43 96 22 11
rindom@rindom.dk

www.rindom.dk

Forhandler:

Producent:

Trennwandanlagen

GmbH & Co.KG
Metastraße 2

D-56579 Rengsdorf
Tlf. +49 (0)26 34/66 -0

Fax +49 (0)26 34 / 66 450
www.meta.de
info@meta.de


