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cross line - typy deliacicH stien

cl 10 glass

cl 28 alu

cl 28 abs

fasádny systém

cl 10 compact

umývadlové pultycl 10 compact sHower

pisoárové zásteny
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cl 10 glass

tecHnická Špecifikácia
použitý materiál: kalené sklo 10 - 12 mm 
celková výška kabíny: 2000 mm štandard
výška nožičiek: 150 mm
Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny: od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí: 600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných: min. 800 mm
kovanie: kľučky, nožičky - alu eloX / nerez
všetky štandardné rozmery je možné meniť.                          
farebné možnosti skla na základe ponuky.



tecHnická Špecifikácia
použitý materiál: doska laminovaná dtd 28 mm 
s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu 
v alu profile
celková výška kabíny: 2000 mm štandard
výška nožičiek: 100 mm
Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny: od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí: 600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných: min. 800 mm
kovanie: kľučky, nožičky - alu eloX 
všetky štandardné rozmery je možné meniť.                          
v ponuke aj samo uzatvárací záves.
farebné možnosti na základe ponuky.

výHody
- hrúbka materiálu len 28 mm umožňuje väčšie využitie vášho priestoru aj v úzkych priestoroch
- suchá a rýchla montáž cca 1 - 3 dni
- vzdušnosť a presvetlenie priestoru
- vysoká hygiena
- dlhá životnosť
- moderný design
- nižšie finančné náklady oproti murovaným priečkam

cl 28 alu
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tecHnická Špecifikácia
použitý materiál: doska laminovaná dtd 28 mm 
s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu 
s abs hranou
celková výška kabíny: 2000 mm štandard
výška nožičiek: 100 mm
Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny: od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí: 600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných: min. 800 mm
kovanie: kľučky, nožičky - alu eloX 
všetky štandardné rozmery je možné meniť.                          
v ponuke samo uzatvárací záves.
farebné možnosti na základe ponuky.
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cl 28 abs

možnosti použitia

- Školy ,školky a športoviská
- zdravotnícke zariadenia
- nákupné a obchodné centrá
- výrobné haly a podniky
- administratívne budovy



tecHnická Špecifikácia
použitý materiál: vysokotlaká kompaktná doska hrúb-
ky 10 mm
celková výška kabíny: 2000 mm štandard
výška nožičiek: 150 mm
Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny: od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí: 600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných: min. 800 mm
kovanie: kľučky, nožičky - nerez
všetky štandardné rozmery je možné meniť.                          
v ponuke samo uzatvárací záves.
farebné možnosti na základe ponuky.
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cl 10 compact

materiál

na výrobu sanitárnych oddelovacích stien 
crossline 10 do mokrých priestorov 
sa používajú :

dosky compact z vysokotlakého 
laminátu o hrúbke 10 mm 

materiál je vhodný do náročných mokrých 
prostredí.

nožičky a úchyty sú vzhľadom na vlhké 
prostredie z nerezového materiálu.

pevnosť stien v priestore zabezpečuje 
spojovacia nerezová tyč vedená po vrchnej 
časti kabín. 

Štandardná výška stien crossline cl 0 
compact je 2000 mm vrátané výškovo 
nastavitelných 150 mm nožičiek.



tecHnická Špecifikácia
použitý materiál: vysokotlakovaný laminát 10 mm compact

celková výška : 2000 mm štandard

výška nožičiek: 150 mm

Hĺbka : od 800 mm 

kovanie: nožičky, úchyty - nerez

pevnosť stien v priestore zabezpečuje nerezová tyč 

vedená vo vrchnej časti. 

všetky štandardné rozmery je možné meniť.                         

farebné možnosti a na základe ponuky.

sanitárne oddeľovacie steny do mokrých priestorov sú ideálnym riešením vďaka odolnosti

materiálu compact voči vode a vlhkosti. materiál je vhodný do verejných spŕch, 

výrobných hál , plavární , aquaparkov , telocviční , zdravotníckych zariadení a športovísk. 

odolnosť , pevnosť a stabilita je zabezpečená nerezovým kovaním a spojovacím profilom 

vedeným po vrchej časti predeľovacích stien a nerezovou , výškovo nastaviťeľnou

podpornou  nohou.

cl 10 compact sHower
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tecHnická Špecifikácia
umelý kameň corian, staron, Hi-macs, kerrock. 
ponúka architektom, dizajnérom a výrobcom nábytku 
úplne netušené možnosti. dá sa rezať, frézovať alebo 
brúsiť. umožňuje aj tepelné spracovanie, takže môže 
byť ľubovoľne ohýbaný do najrôznejších tvarov. možno s 
ním tiež pracovať podobne ako s drevom - rezať, vŕtať, 
frézovať a lepiť ho.Jeho vlastnosti ho predurčujú pre 
použitie v potravinárskom priemysle a zdravotníckom 
odvetví. vďaka skvelým vlastnostiam umelého kameňa
je možné docieliť bezšpárové spojenie jednotlivých 
kusov materiálu a vytvárať veľké celistvé telesá, zaujímavé 
mozaiky alebo intarzie. 

z umelého kameňa dokážu dizajnéri vyrobiť takmer všetko - od ergonomicky tvarovaných 
stoličiek, cez umývadlové pulty, až po luxusné pohodlné vane.

vo vereJnýcH priestorocH
v obchodoch, v letiskových halách, na staniciach, na recepciách hotelov, v bankách - všade 
tam neodmysliteľne patrí umelý kameň. produkty z neho je možné maximálne prispôsobiť 
individuálnym požiadavkám klienta a tak akceptovať jeho podnikateľský zámer. elegantným 
peňažným prepážkam, predajným pultom, recepciám, policiam  na uskladnenie výrobkov 
a ďalším prvkom nebude chýbať elegancia a štýl.

umývadlové pulty
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pisoárové zásteny

sanitárne oddelovacie steny priečky crossline 
sú ideálnym riešením k oddeleniu priestorov 
medzi pisoármi.zabezpečí sa tým vačšie súkromie 
na verejných sociálnych zariadeniach. 
samozrejmosťou je nízka náročnosť na hygienu a údržbu.

možnosti použitia
- Školy ,školky a športoviská
- zdravotnícke zariadenia
- nákupné a obchodné centrá
- výrobné haly a podniky
- administratívne budovy

materiál 
na výrobu sanitárnych oddelovacích stien crossline k pisoárom sa používajú :
- drevotrieskové dosky dtd s hrúbkou 28 mm potiahnuté melamínovým povrchom proti  
   poškrabaniu.
- dosky compact z vysokotlakovaného laminátu o hrúbke 10 mm
- sklenené zásteny s chromovými úchytmi s montážou na stenu.
- nerezové prevedenie , deliaca steny značky franke

Škôlková oddeľovacia stienka 
z DTD dosky v hliníkovom profile 
s ABS hranou s kotvením na stenu 
a na podlahu pomocou nožičky.

Crossline 004 červená
1200 x 600 x 28 mm

Škôlková oddeľovacia stienka 
z DTD dosky v hliníkovom 
profile s ABS hranou s kotvením 
na stenu a na podlahu 
pomocou nožičky svetlosivá farba.

Crossline 004
1200 x 600 x 28 mm
Crossline 003
1200 x 400 x 28 mm

Pisoárová oddeľovacia stienka 
z dvojitého bezpečnostného skla 
s kotvením na stenu pomocou 
hliníkového profilu.

Crossline 003 glass XINV700
10,5 x 570 x 1510

Oddeľovacia priečka pre pisoár 
„ADONIS“ s pripevnením na stenu, 
vyrobená z temperovaného 
bezpečnostného skla s hrúbkou 
11mm, silueta v tvare ľudského 
chrbta, platničky pre pripevnenie 
na strenu vyrobené z antikorovej 
ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

XINV701
10,5 x 470 x 1050

Oddeľovacia priečka pre pisoár 
„WING“ s pripevnením na stenu,
vyrobená  z temperovaného 
bezpečnostného skla s hrúbkou 
11mm, silueta v tvare krídla, 
pripevňovacie prvky vyrobené 
z antikorovej ocele, vrátane 
skrutiek a kotiev.

Oddeľovacia priečka pre pisoár
s pripevnením na stenu, 
vyrobená z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 2mm, priemer 
trubky 32mm, dva kryty 
z antikorovej ocele pre skryté 
pripevnenie, vrátane  skrutiek 
a kotiev.

CMPX560
Ø31,7 x 400 x 760

Oddeľovacia priečka pre pisoár
s pripevnením na stenu, vyrobená 
z antikorovej ocele, saténová povr-
chová úprava so štruktúrou WL5 
1,0mm, hrúbka materiálu 1 mm
,skryté pripevnenie na stenu, 
vrátane skrutiek a kotiev.

CMPX700
62 x 441 x 742



obkladové veľkoformátové dosky sú vyrábané 
na báze tepelne vytvrdzovaných živíc, 
homogénne zosilnených drevitými vláknami 
zlisovanými pod vysokým tlakom a za vysokej 
teploty. vďaka jedinečnému výrobnému 
postupu dostávajú dosky integrovaný 
dekoratívny povrch z pigmentových živíc. 
tento postup zaručuje doskám vynikajúcu 
odolnosť voči poveternostným podmienkam 
a stálofarebnosť.

použitie - eXteriér :
- obklady balkónov a logií
- dekoratívny obklad fasád
- obklady atík
- reprezentačné obklady stropov
- zastávky mHd a pavilóny

použitie - interiér :
- obklady stien, priečok a podhľadov 
- šatne
- laboratórny nábytok
- nárazová ochrana v nemocniciach
- pracovné dosky kuchýň
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fasádny systém



11www.wckabiny.sk

kia Źilina
bmw showroom bratislava
Hyundai nošovice ( cz )
logistický projekt lozorno
volkswagen bratislava
cargo mošnov (cz )
lodenica liptovský mikuláš
Športová Hala prešov
logistické centrum billa prešov
tesco fiľakovo, sečovce, spišská nová ves
tesco krásno n. kysucou, košice, trnava
Hudební škola komenského praha(cz )
mŠ urbánek(cz )
mŠ pelhřimov (cz )
mŠ Hradec králové (cz )
mŠ plzeň(cz )
mŠ brno(cz )
mŠ ostrava(cz )
mo-blanka praha(cz )
gymnázium kodaňská praha(cz )
zŠ tusarovova praha(cz )
lidový dům lysice(cz )
gaudeco praha(cz )
restaurant dong do praha(cz )
alax s.r.o. (cz )
zŠ orfejovo nám. praha(cz )
vÚscH košice
volvo truck prešov, žilina, senec, budča
tu košice
Športová Hala dunajská streda
daidong slovakia nitra
uk bratislava
logistické centrum agro 21 sereď
Hant aréna bratislava
boge trnava
kaufland zvolen, partizánske, Čadca
vŠmu bratislava
inžiniering bekaert Hlohovec
mtf trnava
oc riazaň ( ru )
oc aoc vranov n. topľou
oc tip top košice

oc dargov košice
oc optima košice
oc idea košice
oc soravia bratislava
oc mólo zvolen
samsung galanta, voderady
rajo bratislava
continental matador púchov
delta dubnica n. váhom
správa ciest pribina nitra
aréna poprad
zimný štadión poprad, brezno
steel aréna košice
crow aréna košice
upJŠ košice
datacomp košice
brovedani galanta
steelcon košice
u.s.steel košice
bussiness centrum košice
chemkostav aréna michalovce
dong Hee žilina
nemocnica poprad
vagónka poprad
fakultná nemocnica košice
železničná stanica bratislava, košice
Honeywell prešov
umb banská bystrica
wittur krupina
vomz spišská belá
sociálna poisťovňa rimavská sobota
poliklinika terasa košice
poliklinika východ košice
poliklinika procare bratislava
polyfunkčná budova u krála ludovíta trnava
polyfunkčný areál central bratislava
icu medical vráble
Hotel barónka bratislava
meuble dubnica n. váhom
t-systems košice
žos trnava
fitness club golem - žilina, košice, bratislava

referencie

volvo truck center
prešov, žilina, senec

steel aréna
košice

bussiness centrum
košice



viac informácií o ponúkaných materiáloch vám veľmi rád poskytne 
náš obchodno-technický poradca :

ingema s.r.o
močarianska 1, 071 01 michalovce

                                                                                         
viac informácií je možné vzhliadnúť na www.wckabiny.sk

Jaroslav olejár 
obchodno technicý poradca pre slovenskú a Českú republiku
kontakt :  +421 905 925 708  
e-mail : jaroslav.olejar@ingema.sk, kabiny@ingema.sk

viliam pajonk
rozpočtár
kontakt :  +421 918 694 080  
e-mail : viliam.pajonk@ingema.sk, kabiny@ingema.sk


