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RT tuotetieto
RT CAD/BIM

Tarkkaan harkittu muotoilu ja älykkäät yksityiskohdat ovat turval-
lisia ja ergonomisia käyttäjille sekä avustajille. Laadukas ja mietitty 
kokonaisratkaisu on turvallinen hankinta.

Gaius-kylpyhuone on suunniteltu tukemaan käyttäjien omatoimi-
suutta ja itsenäistä liikkumista. Turvallinen kylpyhuone on hiottu 
kokonaisuus mitoituksellisesti, ergonomisesti ja toiminnallisesti 
jokaista yksityiskohtaa myöten. 

Tuotteiden yksityiskohdissa on huomioitu käyttöturvallisuus ja ne 
täyttävät kunkin sitä koskevan direktiivin vaatimukset. Vaaditut 
tuotteet ovat merkitty CE-merkinnällä, joiden vaatimuksenmukai-
suusvakuutukset ovat saatavilla: www.korpinen.com/suunnittelu-
ja-rakentaminen/ce-merkit-ja-hyvaksynnat/ce-merkinnat.
Kalusteet ja apuvälineet on suunniteltu kestämään aktiivisen käy-
tön pitkällä elinkaarella sekä standardin ja käyttöympäristön vaati-
musten mukaisia kuormituksia.

Esteettömässä kylpyhuoneessa on monta eri tartuntapintaa, joiden 
tehtävänä on turvata ja helpottaa liikkumista ja työskentelyä. Kos-
ketuksen kautta kalusteiden pinnoille kerääntyy mikrobeja, jotka ai-
heuttavat infektiotartuntoja. Korpisen hygieniaturvallisilla tuotteilla 
mikrobien leviäminen kylpyhuonekalusteiden pinnoilta voidaan 
estää. Antimikrobinen ominaisuus kalusteissa on tapa edistää hy-
gieniaturvallisuutta ja ennaltaehkäistä esimerkiksi MRSA-tartuntoja 
sairaalaympäristössä.

Hygieniaturvallinen tuotekokonaisuus sisältää antimikrobiset al-
taat, jotka ovat esteettömän kylpyhuoneen kulmakivi ja myös suu-
rin mikrobien kasvupinta yhteiskäyttöisissä wc-tiloissa. Antimikro-
bista tuotekokonaisuutta täydentävät tukikahvat, elastomeeripin-
noitteiset tukikaiteet ja suihkuistuimet.

Tutkitusti tehokas 

Antimikrobiset pinnat kylpyhuonekalusteissa tuhoavat tutkitusti 
99,9 % haitallisista mikrobeista. Pintojen materiaalit on testattu ISO 
22196 -standardin mukaisesti ja ne täyttävät vaaditut raja-arvot 
(JIS Z 2801). Testatusti turvalliset tuotteet antimikrobisella ominai-
suudella ovat saaneet Biocoten hyväksytty kumppani -tunnuksen.

Hygienisen sisätilan kokonaisratkaisu

Korpisen hygieniaturvalliset kylpyhuonekalusteet ovat osa sisäti-
lojen hygieniaturvallisuutta lisäävää HygTech-kokonaisratkaisua. 
HygTech Alliance on maailman ensimmäinen antimikrobinen ko-
konaisratkaisu julkisiin tiloihin. Allianssin muodostavat viisi suoma-
laista vahvaa toimijaa: Korpinen, Abloy, Isku, Oras ja Teknos.

KESTÄVÄ RATKAISU

VAIVATON TOTEUTTAA

Korpisen tuotteet ja ratkaisut ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti 
kestäviä ja pitkäikäisiä. Alkuperäiset ja suositut esteettömän kyl-
pyhuoneen kalusteet kestävät aikaa ja käyttöä. 
Esteettömyyden pioneerina Korpinen tarjoaa tinkimättömiä ja 
asiakaskohtaisesti suunniteltuja kylpyhuoneratkaisuja.
Korpinen kehittää jatkuvasti tehokkaita tapoja tehdä tiloista yh-
denvertaisia kaikille.

Korpinen tekee yleiskäyttöisten toiminnallisten tilojen suunnitte-
lusta ja toteuttamisesta helppoa. Tutkittujen ja testattujen koko-
naisratkaisujen jokainen yksityiskohta on suunniteltu käyttöympä-
ristöön sopivaksi. Eri käyttöympäristöihin hyväksytyt ja soveltuvat 
tilamallinnukset sekä ohjeet ovat saatavilla kattavassa objektikir-
jastossa: www.korpinen.com/suunnittelu-ja-rakentaminen

TURVALLINEN KÄYTTÄÄ

ANTIMIKROBISET TUOTEOMINAISUUDET
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Toiminnallinen tila avustaa käyttäjää

• Tukikaiteellinen allas, säilytyskaappi sekä tukikahvat ja -kaiteet 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa osien keskinäi-
nen sijoittelu ja etäisyydet on suunniteltu tukemaan itsenäistä 
liikkumista. 

• Kalusteiden sijoittelu mahdollistaa käsien pesun ja bidee-suih-
kun käytön myös wc-istuimelta käsin. 

• Mitoitus mahdollistaa avustajan työskentelyn vaivattomasti wc-
istuimen ja altaan välissä. 

• Wc-istuimen molemmilla puolilla olevat tukikaiteet mahdollista-
vat rintatuen käytön ja käyttäjän yksityisyyden wc:ssä asioidessa. 

• Suihkuistuimelta ylösnousua helpottaa edessä oleva tukikaide, 
joka on suunniteltu kestämään myös sivuttaiskuormitusta.

• Kevyesti liikkuva ja seinärakenteen sisään menevä kynnyksetön 
liukuovi mahdollistaa seinän kalustamisen molemmilta puolilta 
ja säästää tilaa.

Älykkäät ja helppokäyttöiset kylpyhuonekalusteet

• Ergonomisesti muotoillut tuotteet ja liukumattomat elastomee-
ripinnat parantavat käyttömukavuutta ja lisäävät turvallisuutta. 

• Jousikevennyksen ansiosta kaiteet nousevat kevyesti ylös myös 
rajoittuneilla käsivoimilla.

• Korkeussäädettävien kalusteiden ja apuvälineiden ansiosta rat-
kaisu muuntautuu helposti erikokoisille käyttäjille. 

• Värilliset (PUN/HAR/KELT) tartuntapinnat tukikaiteissa ja -kah-
voissa sekä huomioraidat kaappien reunoissa helpottavat hah-
mottamista.

• Suihkuistuimen yhden kiskon korkeudensäätöjärjestelmä var-
mistaa, että suihkuistuin on vaivaton asentaa turvallisesti halut-
tuun korkeuteen.

• Kalusteiden ja apuvälineiden rakenne ja viimeistely mahdollis-
taa niiden hygieenisen käytön ilman erillisiä suojakoteloita.

• Tarvikekaapit ovat kosteudenkestävää, märkätiloihin tarkoitet-
tua EN 312 -standardin mukaista laminaattia.  

• Antimikrobiset kalusteiden pinnat ennaltaehkäisevät mikrobien 
leviämistä ja vähentävät infektiotartuntojen todennäköisyyttä.

• Kylpyhuoneen valaistus on epäsuora ja värinätön eikä altista 
migreenille eikä epileptisille kohtauksille.

Gaius Original -kylpyhuoneen avaintuotteet

• Sense-allas
• Sense-suihkuistuin
• Tukikahva Solo/Modular/Animo 800 + 600 mm 90° 
• Suihkutanko Solo/Modular/Animo 440/450 + 1200 mm 90°
• Regal-tukikaide 900 mm, korkeussäädettävä
• Gaius-kaapit
• Gaius LED-valaisin
• Peili
• Pesuainekorit ja koukut
• Käsinepakkausteline
• Gaius-liukuovet ja -seinärakenteet
• DUO korkeussäädettävä wc-istuin

Gaius Original Classic -tuotteet

• Original-allas / Original Mini -allas
• Gaius-suihkuistuin
• Stay-tukikaide 900 mm

TOIMINNALLINEN KYLPYHUONEKOKONAISUUS HOIVAKOTEIHIN, PALVELUTALOIHIN JA ERITYISASUMISEEN

GAIUS CARE ORIGINAL 

Mitoituksellisesti, ergonomisesti ja toiminnallisesti jokaista yksi-
tyiskohtaa myöten hiottu kokonaisuus hoivakoteihin, palveluta-
loihin ja erityisasumiseen. Riittävän iso rollaattorin tai pyörätuo-
lin käyttäjälle mahdollisimman tehokkailla neliöillä. Tutustu lisää 
Gaius Original -kylpyhuonemallinnuksiin:
www.korpinen.com/suunnittelu-ja-rakentaminen



SR/Grano Oy/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS 2017   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 38849  tuotetieto  –  3

Tila huomioi käyttäjän ja hoitajan tarpeet

Gaius Care Hospital -kylpyhuoneratkaisu mahdollistaa turvallisen 
ja sujuvan siirtymisen toiminnosta toiseen, erilaisten apuvälinei-
den käyttäjille sekä hoitohenkilökunnalle. Tukikaiteellinen allas, 
wc-istuin ja sen ympärillä olevat tukikaiteet sekä suihkuistuin tuki-
kahvoineen muodostavat kukin oman toiminnallisen kokonaisuu-
tensa, joissa osien keskinäinen sijoittelu ja etäisyydet on suunnitel-
tu tukemaan liikkumista ja ergonomista työskentelyä. 

Wc-istuimessa on integroidut tukikaiteet molemmilla puolilla mikä 
mahdollistaa rintatuen käytön ja käyttäjän yksityisyyden wc:ssä asi-
oidessa. Sähkösäätöinen wc-istuin mukautuu helposti eripituisille 
käyttäjille. Ainutlaatuinen E-tukikahva mahdollistaa monta erilaista 
otetta wc-istuimelta tai suihkuistuimelta noustessa. Kevyesti liikku-
va ja seinärakenteen sisään menevä kynnyksetön liukuovi mahdol-
listaa seinän kalustamisen molemmilta puolilta ja säästää tilaa.

Turvalliset ja helppokäyttöiset kylpyhuonekalusteet

• Antimikrobiset kalusteiden pinnat ennaltaehkäisevät mikrobien 
leviämistä ja vähentävät infektiotartuntojen todennäköisyyttä.

• Kalusteiden rakenne ja viimeistely sekä tukikahvojen saumat-
tomat pinnat mahdollistavat niiden helpon puhtaanapidon ja 
hygieenisen käytön.

• Tukikahvojen silikoniset peitelaipat ovat puhdistettavissa ilman 
työkaluja.

• Korkeussäädettävien kalusteiden ja apuvälineiden ansiosta rat-
kaisu muuntautuu helposti erikokoisille käyttäjille. 

• Ergonomisesti muotoillut tuotteet ja liukumattomat elastomee-
ripinnat parantavat käyttömukavuutta ja lisäävät turvallisuutta. 

• Värilliset (PUN/HAR/KELT) tartuntapinnat tukikaiteissa ja -kah-
voissa helpottavat hahmottamista.

• Jousikevennyksen ansiosta kaiteet nousevat kevyesti ylös myös 
rajoittuneilla käsivoimilla.

• Turvalliset tukikaiteet on suunniteltu kestämään käyttäjän pai-
non kuormituksen sekä sivuttaiskuormitusta ylösnousun tukena.

• Suihkuistuimen yhden kiskon korkeudensäätöjärjestelmä var-
mistaa, että suihkuistuin on vaivaton asentaa turvallisesti halut-
tuun korkeuteen.

• Kylpyhuoneen valaistus on epäsuora ja värinätön eikä altista 
migreenille eikä epileptisille kohtauksille.

• Tuotteissa on huomioitu ESD-suojaus.

Gaius Care Hospital -kylpyhuoneen avaintuotteet

• Sense-kulma-allas (Gaius Care Hospital -kylpyhuoneen voi to-
teuttaa myös Hospital-altaalla, jossa altaan molemmin puolin 
on elastomeeriset tukikahvat)

• Sense-suihkuistuin
• Solo-suihkutanko 1200 mm / 440 + 1200 mm 90° 
• Solo- tukikahva 800 mm
• Solo E -tukikahva 500 mm
• Regal-tukikaide 800 mm, korkeussäädettävä
• Peili/Peilikaappi
• Gaius Universal / LED-valaisin
• Pesuainekorit ja koukut
• Käsinepakkausteline ja dispensoannostelijat
• DUO korkeussäädettävä wc-istuin
• Gaius-liukuovi

Potilashuoneen avaintuotteet

• Life-altaat, Lyon-allas, RST-line annostelijat ja roska-astiat

Vastaanottotilojen, leikkaussalin ja yleistilojen 
avaintuotteet

• Ergomedic Doctor S/M/L -altaat
• Ergomedic Surgery -allas
• RST-line annostelijat ja roska-astiat

TOIMINNALLINEN JA TURVALLINEN KYLPYHUONEKOKONAISUUS SAIRAALOIHIN JA TERVEYDENHUOLLON TILOIHIN

GAIUS CARE HOSPITAL

Mitoituksellisesti, ergonomisesti ja toiminnallisesti jokaista yksi-
tyiskohtaa myöten hiottu kokonaisuus sairaaloiden potilastiloihin 
ja paljon apua tarvitsevien henkilöiden asumiseen. Kylpyhuone-
kokonaisuus tukee potilaiden omaehtoista liikkumista sekä mah-
dollistaa avustajien esteettömän ja ergonomisen työskentelyn. 
Kylpyhuonetilassa on huomioitu potilasnosturien ja suihkulaverin 
käyttö sekä siinä on tila kahdelle avustajalle. Tutustu lisää Gaius 
Hospital -kylpyhuonemallinnuksiin:
www.korpinen.com/suunnittelu-ja-rakentaminen

             Caius Hospital

             Caius Hospital 2XL
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ESTEETÖN JA ESTEETTINEN WC-TILA JULKISIIN TILOIHIN

Gaius Public tarjoaa korkealaatuisen ratkaisun sekä julkisten tilo-
jen yleisiin saniteettitiloihin että esteettömään ja monitoimiseen 
inva-wc:hen. Se soveltuu kaikille käyttäjille, myös pyörätuolilla tai 
rollaattorilla liikkuville. 

Yksi toimiva ratkaisu moneen eri tarpeeseen

Ratkaisussa on huomioitu julkisen tilan toiminnalliset vaatimukset 
ja monikäyttöisyys. Tukikaiteellisen altaan sekä muiden tukikaitei-
den sijoittelu ja etäisyydet on suunniteltu helpottamaan itsenäistä 
liikkumista. Altaassa on roska-aukko, jonka alla on roska-astialla 
varustettu alakaappi. Hana ja wc-paperi ovat käden ulottuvilla 
wc-istuimella istuttaessa. Kokonaisuus voidaan täydentää vauvan-
hoitotasolla ja lastenistuimella. Kahdella peilikuvana toteutetulla 
Gaius Public -ratkaisulla voidaan ratkaista neljä eri tilatarvetta: 
naisten ja miesten wc, inva-wc ja lastenhoitohuone. 

Hygieenistä turvallisuutta

Antimikrobinen pinnoite kalusteissa on helppo ja tutkitusti teho-
kas tapa ennaltaehkäistä infektioita aiheuttavien haitallisten mik-
robien leviämistä julkisissa tiloissa. Hygieniaturvallinen tuotekoko-
naisuus sisältää antimikrobiset altaat, jotka ovat suurin mikrobien 
kasvupinta yhteiskäyttöisissä wc-tiloissa. Antimikrobista tuoteko-
konaisuutta täydentävät maalatut tukikahvat ja elastomeeripin-
noitteiset tukikaiteet.

Kestävät ja esteettiset tuotteet

Julkistilan käyttöympäristössä kalusteiden kestävyydellä ja niiden 
elinkaarella on merkitystä. Korpisen altaat ovat kulutusta ja aikaa 
kestävää valumarmoria ja komposiittia, ja altaiden kiinnityskan-
nakkeet ovat suunniteltu kestämään kovaakin kuormitusta (400 
kg). Tukikaiteiden toiminnallisuus ja käyttöikä on tutkitusti pitkä. 
Esteettistä kokonaisuutta korostaa tuotteiden viimeistelty muotoi-
lu ja tyylikkäät lakatut RST-tuotteet kuten paperipyyheannostelijat 
ja wc-paperiannostelijat.

Gaius Life - itsenäistä elämää tukevat ja aikaa kestävät kylpyhuoneratkaisut koteihin. Gaius Life -kylpyhuoneissa kaikki on tarkoituksen-
mukaista. Ratkaisut on suunniteltu muokattaviksi eri kokoisiin kylpyhuoneisiin ja varusteltaviksi muuttuvien tarpeiden mukaan. Tukevat 
seinäkiinnitteiset kalusteet helpottavat puhtaanapitoa. Kylpyhuoneen kalustusta voidaan muokata ja täydentää ajan myötä. Esimerkiksi 
allaskaappi voidaan poistaa helposti ja näin mahdollistaa pyörätuolin käyttö. Valaistus on suunniteltu häikäisemättömäksi, jolloin valo 
tulee epäsuorasti katon ja peilin kautta.

ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ TUKEVIA JA TOIMINNALLISIA RATKAISUJA KOKO ASUMISEN ELINKAAREEN

Gaius Public -kylpyhuoneen avaintuotteet

• Sense Public -allas /Original Public -allas
• Regal-tukikaide
• Peili
• Gaius Universal / LED-valaisin
• Vauvanhoitotaso
• Lastenistuin
• RST-line tuotteet

Vaihtoehtoisesti esteetön wc-tila voidaan toteuttaa pyörätuolin-
käyttäjille suunnitellulla Aino-altaalla tai Sense-kulma-altaalla.

Gaius Life – Moderni kokonaisuus esteettömään elämiseen

Gaius Life -kylpyhuoneen avaintuotteet

• Life-allas
• Regal-tukikaide
• Modular-tukikaide
• Peili
• Gaius-valaisin
• Pesuainekorit ja muut varusteet

Gaius Senior – Elämään mukautuva kylpyhuone

Gaius Senior -kylpyhuoneen avaintuotteet

• Senior-allas
• Regal-tukikaide
• Modular-tukikaide
• Peili
• Gaius-valaisin
• Pesuainekorit ja muut varusteet
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Sense-tasoallas

Altaan käytettävyyttä tukee altaan kaareva muoto. Allas on val-
mistettu kestävästä ja ekologisesta komposiitista. Saumaton ja 
kauttaaltaan pinnoitettu moderni allas on hygieeninen ja helppo 
puhdistaa. Kiinteät kaiteet tukevat liikkumista ja ne ovat saatavissa 
myös hahmottamista helpottavalla huomioväriraidalla. Etureunan 
kallistus varmistaa roiskeveden valumisen kulhoon. Eurooppalai-
sen PRM-standardin mukainen allas; altaan alapuolella on syvyys-
suunnassa vaaditut 300 mm vapaata tilaa vähintään 670 mm kor-
keudella lattiasta, jotta pyörätuolilla pääsee riittävän lähelle allasta. 
Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä vesilukko ja 
kiinnitystarvikkeet kiinteälle altaalle.
Kiinteäasenteinen allas ei tarvitse erillisiä kannakkeita.

Materiaali: heijastamaton valkoinen antimikrobinen komposiitti
Mitat: 900 x 576 mm
Huomioraitavärit: punainen, harmaa
Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö, sähkösäätö, säätövara 200 mm

Kuormituskestävyys: 400 kg
62023 G/R oikeakätinen ylivuotaukolla
62034 G/R vasenkätinen ylivuotoaukolla
62022 G/R oikeakätinen ilman ylivuotoaukkoa
62033 G/R vasenkätinen ilman ylivuotoaukkoa
62333 korkeudensäätökiskot
6243 veivikorkeudensäätö
65133 sähkökorkeudensäätö

62081 G/R Plus oikeakätinen ylivuotoaukolla
62082 G/R Plus vasenkätinen ylivuotoaukolla
62085 G/R Public oikeakätinen ylivuotoaukolla
62086 G/R Public vasenkätinen ylivuotoaukolla
6234 korkeudensäätökiskot
6249 veivikorkeudensäätö
65155 sähkökorkeudensäätö

Sense-kulma-allas

Kulma-altaan sisäänpäin kaareva muoto helpottaa pesualtaan ää-
relle pääsyä ja altaalle kumartumista. Altaan etureunaan kiinteästi 
valetut kaiteet toimivat tukena altaalla toimiessa. Allas on sau-
mattomana erittäin hygieeninen. Eurooppalaisen PRM-standardin 
mukainen allas. Altaan etureunan kallistus varmistaa roiskeveden 
valumisen kulhoon. Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, 
kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet kiinteälle altaalle. Kiinteä-
asenteisena ei tarvitse erillisiä kannakkeita.

Materiaali: heijastamaton valkoinen antimikrobinen komposiitti
Mitat: 840 x 840 mm
Huomioraitavärit: punainen, harmaa
Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö, sähkösäätö, säätövara 200 mm
Kuormituskestävyys: 400 kg

65001 G/R ylivuotoaukolla
65000 G/R ilman ylivuotoaukkoa
6234 korkeudensäätökiskot
6244 veivikorkeudensäätö
65111 sähkökorkeudensäätö

Plus-allas 

Pidemmässä (1500 mm) Original Plus -altaassa on runsaasti lasku-
tilaa. Leveään päähän on mahdollista sijoittaa seinäkiinnitteinen 
alakaappi. Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä ve-
silukko ja kannakkeet altaalle.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori ja antimikrobi-
nen maalattu teräskaide
Mitat: 1500 x 500 mm
Kaiteen värit: valkoinen, punainen, harmaa
Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö ja sähkösäätö

62001 P/K/H oikeakätinen
62011 P/K/H vasenkätinen
6232N korkeudensäätökiskot
6240N veivikorkeudensäätö
6515N sähkökorkeudensäätö

Original-allas 

Original-allas on alkuperäinen klassikko, jossa kaikki toiminnal-
lisuutta tukevat elementit on huomioitu. Pitkä allaskaide antaa 
tukea koko altaan matkan. Käytettävyyttä tukeva kaareva altaan 
muoto. Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä vesi-
lukko ja kannakkeet altaalle.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori ja antimikrobi-
nen maalattu teräskaide
Mitat: 1000 x 500 mm, kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 575 mm
Kaiteen värit: valkoinen, punainen, keltainen, harmaa
Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö, sähkösäätö, säätövara 200 mm
Kuormituskestävyys: kaide 250 kg, allas 400 kg

6202 P/K/H oikeakätinen
6203 P/K/H vasenkätinen
6232N korkeudensäätökiskot
6236N veivikorkeudensäätö
6513N sähkökorkeudensäätö

Sense Plus / Public-allas

Pidemmässä (1400 mm) Sense Plus ja Public -altaassa on runsaasti 
laskutilaa. Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä ve-
silukko ja kiinnitystarvikkeet kiinteälle altaalle. Public-altaassa on 
roska-aukko tason alle asennettavaan roskakaappiin.

Materiaali: heijastamaton valkoinen antimikrobinen komposiitti
Mitat: 1400 x 576 mm
Huomioraitavärit: punainen, harmaa
Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö, sähkösäätö

ALTAAT
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Public -allas 

Roska-aukollinen Public -allas julkisiin tiloihin. Kiinteä kaide hel-
pottaa pyörätuolin vetämistä lähemmäksi pesuallasta sekä mah-
dollistaa tuen myös wc-istuimelta noustessa ja altaan edessä 
seistessä. Altaassa on valmiina roska-aukko, jonka alle sopii tuo-
tesarjan roska-astialla varustettu seinäkiinnitteinen alakaappi. 
Altaat sisältävät kiinteän vesilukon, ylivuotosarjan, kannakkeet ja 
wc-paperitelineen.

Materiaali: valkoinen tai harmaa graniitti antimikrobinen valumar-
mori sekä antimikrobinen maalattu teräskaide tai rst-kaide
Mitat: 1500 x 500 mm
Kaiteen värit: harmaa
Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö, sähkösäätö

62012 oikeakätinen, harmaa graniitti, rst-kaide
62013 vasenkätinen, harmaa graniitti, rst-kaide
62014 / 62014 H oikeakätinen, valkoinen, rst-kaide / harmaa kaide
62015 / 62015 H vasenkätinen, valkoinen, rst-kaide / harmaa kaide
6232N korkeudensäätökiskot
6240N veivikorkeudensäätö

Luna-allas

Esteettinen ja käytännöllinen valumarmoriallas pieneen tilaan ja 
erilliseen bidekäyttöön. Kestävä, helppohoitoinen ja hygieeninen 
vaihtoehto sairaalaan, julkisiin tiloihin ja koteihin.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori
Mitat: 390 x 270 x  90 mm

6509 oikeakätinen
6510 vasenkätinen

Mini-allas 

Original Mini -allas pienempiin kylpyhuoneisiin/wc-tiloihin. Altaas-
sa on tuttu käytettävyyttä tukeva kaareva muoto. Altaat sisältävät 
kiinteän vesilukon, ylivuotosarjan, kannakkeet ja wc-paperiteli-
neen.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori ja antimikrobi-
nen maalattu teräskaide
Mitat: 800 x 400 mm, kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 475 mm
Kaiteen värit: valkoinen, punainen, keltainen, harmaa
Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö

6302 P/K/H oikeakätinen
6303 P/K/H vasenkätinen
6232N korkeudensäätökiskot
6241N veivikorkeudensäätö

Hospital-allas 

Irrotettavat, altaan reunasta kohotetut tukikaiteet tukevat kyy-
närpäitä peseytyessä. Sisäänpäin kaareva muoto helpottaa altaan 
äärelle pääsyä ja kumartumista. Tukikaiteiden korkeakitkainen 
elastomeeripinta on lämmin kädelle eikä liu’u kosteanakaan. Kaide 
kestää 160 kg:n painon. 
Altaat sisältävät kiinteän vesilukon, ylivuotosarjan ja kannakkeet.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori ja elastomeeri-
kaide
Mitat: 800 x 800 mm
Kaiteen värit: valkoinen, punainen, keltainen, harmaa
Korkeussäätö: mekaaninen, veivisäätö

6500 valkoinen ylivuotoaukolla, punainen kaide
6501 valkoinen ylivuotoaukolla, keltainen kaide
6502 valkoinen ylivuotoaukolla, harmaa kaide
6517 valkoinen ilman ylivuotoaukkoa, punainen kaide
6518 valkoinen ilman ylivuotoaukkoa, keltainen kaide
6519 valkoinen ilman ylivuotoaukkoa, harmaa kaide
6232N korkeudensäätökiskot
6237N veivikorkeudensäätö
6511N sähkökorkeudensäätö

Aino-allas

Pyörätuolin käyttäjille suunniteltu allas, jossa on riittävästi tilaa 
polville. Altaan reunoilla on reilusti laskutilaa ja tukea kyynärpäille. 
Kestävä, helppohoitoinen ja hygieeninen vaihtoehto sairaaloihin, 
erityisasumiseen, julkisiin tiloihin ja koteihin. Kehitetty yhteistyös-
sä Invalidiliiton kuntoutuskeskus Synapsian kanssa.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori
Mitat: 800 x 555 mm

6400 Aino-allas
6232N korkeudensäätökiskot
6239N veivikorkeudensäätö
6516N sähkökorkeudensäätö

Lyon-allas

Kaunis, kestävä ja helposti puhdistettava allas potilashuoneisiin, 
vastaanottotiloihin, julkistiloihin ja kotiympäristöön.

Materiaali: valkoinen antimikrobinen valumarmori
Mitat: 600 x 525 x 140 mm

6406 ei tukikaidetta, altaan etureunan korkeus 100 mm

ALTAAT
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Ergomedic kirurgin allas

Co-design by Korpinen & Eumar
Kirurgin käsienpesuallas, sisältää kaksi Dispenso-annostinta ja kiin-
nitystarvikkeet.  

Materiaali: valkoinen antimikrobinen 
komposiitti
Mitat: L 790 x S 598 x K 926 mm 

622600 Surgery-allas

Ergomedic Doctor M -allas

Co-design by Korpinen & Eumar
Doctor M -allas, sisältää peilin, kaksi Dispenso-
annostinta ja kiinnitystarvikkeet. Doctor-allas 
sarjaan saatavilla S/M/L-altaat.

Materiaali: antimikrobinen, valkoinen kompo-
siitti 
Mitat: L 400 x S 499 x K 1317 mm
 
622501 Doctor M -allas

Life-allas

Moderni ja esteettinen valumarmoriallas kotikäyttöön. Tyylikäs 
kiinteä rst- tai kromikaide tukee liikkumista ja toimii myös sisustuk-
sellisesti pyyhetelineenä. Allaskokonaisuuteen kuuluu allaskaapit. 
Toimitus sisältää kannakkeet, kiinteän vesilukon ja ylivuotosarjan. 
Life-altaat ovat ylivuotoaukollisia.
Materiaali: valkoinen, antimikrobinen valumarmori
Kaiteen värit: rst tai kromi
Mitat: 600 x 400 mm, 700 x 490 mm, 900 x 490 mm, 1200 x 490 mm

6720 Life 600, suora kromikaide
6721 Life 600, oikeakätinen, L-kromikaide
6722 Life 600, vasenkätinen, L-kromikaide
6700 Life 700, suora kromikaide
6701 Life 700, suora rst-kaide
6702 Life 700, oikeakätinen, rst L-kaide
6703 Life 700, vasenkätinen, rst L-kaide
6706 Life 900, oikeakätinen, suora rst-kaide
6707 Life 900, vasenkätinen, suora rst-kaide
6708 Life 900, oikeakätinen, suora kromikaide
6709 Life 900, vasenkätinen, suora kromikaide
6710 Life 1200, oikeakätinen, suora kromikaide
6711 Life 1200, vasenkätinen, suora kromikaide

Regal-tukikaiteet 

Moderni Regal-tukikaide sopii käyttöympäristöihin missä tarvitaan 
helppokäyttöisyyttä, edistyksellistä toiminnallisuutta ja hygieenistä 
turvallisuutta. Nousee kevytavusteisesti, pysyy ylhäällä itsestään ja 
laskeutuu hallitusti. Yksilöllinen ja helppo korkeudensäätö ilman työ-
kaluja. Yhtenäinen profiili ei kerää likaa ja on helppo pitää puhtaana.
Materiaali: runko antimikrobinen maalattu valkoinen teräs, anti-
mikrobinen luistamaton elastomeeri
Kaiteen väri: punainen, harmaa, keltainen, kromi
Mitat: seinäkiinnitteinen 770 ja 870 mm,   
korkeussäädettävä 800 ja 900 mm

20105G/R/Y Regal 770 mm seinäkiinnitteinen
20203G/R/Y Regal 870 mm seinäkiinnitteinen
20101C Regal 800 mm seinäkiinnitteinen kromi
20202C Regal 900 mm seinäkiinnitteinen kromi
20106G/R/Y Regal 800 mm korkeussäädettävä
20204G/R/Y Regal 900 mm korkeussäädettävä
20102C Regal 830 mm korkeussäädettävä kromi

Senior -allas

Kauniisti muotoiltu klassinen valumarmoriallas kotikäyttöön. Kaiteen 
saa hahmottamista helpottavissa huomioväreissä tai kromisena. 
Senior-altaaseen kuuluu Senior-kaappikokonaisuus.
Toimitus sisältää kannakkeet, kiinteän vesilukon ja ylivuotosarjan.
Materiaali: antimikrobinen valkoinen valumarmori
Mitat: 600 x 443 mm, 750 x 443 mm, 900 x 443 mm, 1200 x 443 mm
Kaiteen värit: harmaa, punainen, keltainen, kromi
Kaiteen kuormituskestävyys 240 kg

6401 H/P/K/Kromi Senior 600
6407 P Senior 750 
6402 H/P/K/Kromi Senior 900 oikeakätinen
6403 H/P/K/Kromi Senior 900 vasenkätinen
6404 / 6404 Kromi Senior 1200

Stay -tukikaiteet  

Korpinen Classic -tuote. Suosittu ja ajaton Stay-tukikaide sopii mo-
nenlaisiin käyttöympäristöihin. Kestävä ja monikäyttöinen raken-
ne. Stay-tukikaiteet ovat ylös lukittuvia ja niiden tartuntapinta on 
liukumatonta ja miellyttävää elastomeeria.
Materiaali: antimikrobinen valkoinen epoksimaalattu teräs, anti-
mikrobinen luistamaton elastomeeri
Kaiteen väri: punainen, harmaa tai keltainen 
Mitat: 800 ja 1000 mm kiinteät tukikaiteet, 800 ja 900 mm korkeus-
säädettävät

10101 P/K Stay 1, 800 mm seinäkiinnitteinen 
10102 P/K Stay 2, 800 mm seinäkiinnitteinen tukijalalla
10103 P/K Stay 3, 1000 mm seinäkiinnitteinen tukijalalla
10104 P/K Stay 4, 800 mm lattiakiinnitteinen
10111 P/K Stay 11, 800 mm lattiakiinnitteinen
10113 P/K Stay 13, 800 mm seinäkiinnitteinen
10115 P/K Stay 15, 900 mm seinäkiinnitteinen
10123G/R/Y 800 mm pikakorkeussäädettävä
10125G/R/Y 900 mm pikakorkeussäädettävä

ALTAAT

TUKIKAITEET
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Sense-suihkuistuin

Moderni ja ergonomisesti muotoiltu taittuva suihkuistuin, joka 
mahdollistaa tukevan istumisasennon. Pinnan kallistukset kuljet-
tavat ylimääräisen veden pois istuimelta. Nousee kevytavusteisesti 
ylös ja pysyy yläasennossa. Yksilöllinen ja helppo korkeudensäätö 
ilman työkaluja. Korkeudensäätövara 200 mm. Yhden kiskon kor-
keudensäätö helpottaa puhdistusta ja asentamista turvallisesti 
vaakatasoon. Lisävarusteena yhdistetty käsi- ja selkänoja. Istuimen 
kuormituskestävyys on vähintään 400 kg.
Materiaali: antimikrobinen pehmytintegraali
Mallit: aukoton istuin, aukollinen istuin
Mitat: L 430 x K 613 x S 510 mm
Värit: punainen, harmaa

17402G/R aukoton
17405G/R aukollinen 
17404G/R aukoton korkeussäädettävä 
17413G/R aukollinen korkeussäädettävä
17401G/R selkänoja ja tukikaiteet

Gaius-suihkuistuin 

Suosittu ja ajaton Gaius-suihkuistuin sopii monenlaisiin käyttö-
ympäristöihin. Suihkuistuimeen integroitavat tukikaiteet tuovat 
lisäturvallisuutta. Kestää vähintään 250 kg kuormituksen. Korkeu-
densäätövara 300 mm, tukikaiteilla 200 mm.
Materiaali: Valkoinen epoksimaalattu teräs tai alumiini ja harmaa 
luistamaton integraalimuovi 
Mitat: L 454 x S 421 mm, 
tukikaiteiden pituus 600 mm

1737N suihkuistuin, kiinteä seinäkiinnitteinen
17372N suihkuistuin, korkeussäädettävä
20034 korkeussäädettävän suihkuistuimen ESD-suojaus
6522 harmaa elastomeeritukikaidepari 

Solo E -kahva

Ainutlaatuinen E-kahva, josta saa luonnollisen ja pitävän otteen 
monella eri otteella ja monesta eri suunnasta. Kahvassa ergonomi-
nen ovaalinmuotoinen profiili.
Materiaali: antimikrobinen maalattu alumiini
Värit: harmaa, punainen, valkoinen
Mitat: L 500 x S 235...155 mm

1677G/R/W Solo E -kahva

E-kahva

Elastomeeripintainen E-kahva, josta saa pitävän otteen monella eri 
otteella ja eri suunnista. 
1675 500 mm harmaa 
1676 500 mm keltainen 
1679 500 mm punainen

SUIHKUISTUIMET

TUKIKAHVAT

Modular-tukikahva 

Modulaarisesti rakentuva ovaali tukikahva. Tartuntapinnat ovat 
antimikrobisia ja saumattomia. 

Materiaali: antimikrobisella maalilla maalattu alumiini, päätyosat 
kestävää muovia, peitelaipat joustavaa ja helposti puhdistettavaa 
silikonia
Värit: harmaa, punainen, valkoinen ja keltainen, päätypalat ja pei-
telaipat valkoiset

16211G/R/W/Y pituus 450 mm
16222G/R/W/Y pituus 550 mm
16255G/R/W/Y pituus 700 mm
16266G/R/W/Y pituus 800 mm
16299G/R/W/Y pituus 700 + 700 mm
16399G/R/W/Y pituus 450 + 1200 mm 
 90° + yksi suihkupidike 

Saatavana myös muita pituuksia.

Solo-tukikahva

Yhtenäinen tukikahva. Ovaalinmuodon ansiosta tukikahvasta saa 
luonnollisen ja pitävän otteen. Sopii saumattomana ja antibaktee-
risena korkean hygieniatason tiloihin. Suihkutankona toimivassa 
tukikahvassa on ergonomisesti suunniteltu suihkupidike. Tuote 
sisältää kiinnitystarvikkeet. 
Materiaali: antimikrobisella maalilla maalattu alumiini, peitelaipat 
joustavaa ja helposti puhdistettavaa silikonia
Värit: harmaa, punainen ja valkoinen, peitelaipat harmaa, punai-
nen ja valkoinen

16800G/R/W pituus 400 mm
16801G/R/W pituus 600 mm
16802G/R/W pituus 800 mm
16803G/R/W pituus 790 + 790 mm
16804G/R/W pituus 1200 mm, 1 suihkupidike
16805G/R/W pituus 440 + 1200 mm 90° + 1 suihkupidike, oikea
16806G/R/W pituus 440 + 1200 mm 90° + 1 suihkupidike, vasen
16807G/R/W pituus 800 + 600 mm, oikea
16808G/R/W pituus 800 + 600 mm, vasen
16234G/R/W pituus 440 + 590 mm 145°, oikea
16235G/R/W pituus 440 + 590 mm 145°, vasen

Animo-tukikahva 

Modulaarisesti rakentuva alumiininen tukikahva ø 32 mm. 

1638 H/P/K pituus 1000 mm, yksi suihkupidike
1639 H/P/K pituus 440 + 1200 mm 90°, yksi suihkupidike
1637 H/P/K pituus 440 + 1240 mm 90°, kaksi suihkupidikettä
1636 H/P/K pituus 790 + 590 mm 90°
1629 H/P/K pituus 700 + 700 mm 90°
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Siivouskaappi

6305 HH siivouskaappi L 300 x K 1800 x S 500 mm, laminaattiovi, 
ylähylly, yksi kaksoiskoukku ja imuriletkuteline

Pesukonekaappi

63020 H pesukonekaappi, kaksiosainen: yläosa L 600 x K 1100 x S 
500 mm, alaosa L 600 x K 700 x S 500 mm

Annostinkaapit

6320 HH L 300 x K 900 x S 135 mm, kaksi matalaa ovea, melamiini 
runko, laminaattiovi, harmaat reunanauhat, sis. 2 kpl Dispenso pac 
telineitä ja paperipyyhetelineen 
6312 HH L300 x K 800 x S 115 mm, paperiannostelija alhaalla, yl-
häällä 2 hyllyä, korkea laminaattiovi, harmaat reunanauhat 
6326 L 300 x K 900 x S 135 mm, paperiannostelija ylhäällä, alhaalla 
hylly, kaksi laminaattiovea, harmaat reunanauhat 
6327 L 300 x K 900 x S 135 mm, paperiannostelija alhaalla, ylhäällä 
hylly, korkea laminaattiovi, harmaat reunanauhat

Tarvikekaapit

6328 L 300 x K 900 x S 135 mm, ylhäällä ja alhaalla hyllyt, korkea 
laminaattiovi, harmaat reunanauhat
6329 L 300 x K 900 x S 135 mm, ylhäällä ja alhaalla hyllyt, kaksi 
laminaattiovea, harmaat reunanauhat

Alakaapit

63013 L 500 x K 500 x S 500 mm, kiinteään Public-altaaseen, roska-
astia, valkoinen runko, valkoinen laminaattiovi ja harmaat reunanauhat
63014 L 500 x K 500 x S 500 mm, kiinteään Public-altaaseen, roska-as-
tia, valkoinen runko, rst-värinen laminaattiovi ja harmaat reunanauhat 
63016 L 500 x K 500 x S 500 mm, korkeussäädettävään Plus-altaa-
seen, lankakorilla, valkoinen runko, harmaat reunanauhat, valkoi-
nen laminaattiovi 
63017 L 500 x K 500 x S 500 mm, kiinteään Plus-altaaseen, lan-
kakorilla, valkoinen runko, harmaat reunanauhat, valkoinen lami-
naattiovi

300-sarjan suihkuistuimet

Provex 300 -sarjan siro suihkuistuin on seinään kiinteästi asennet-
tava ja ylöstaittuva. Istuin kestää 120 kg:n painon.
Mitat: S 365 mm (ylös nostettuna 50 mm) x L 350 mm

3020 SD 05 PM musta/kromi
3020 SD 31 PM valkoinen/valkoinen
3020 SD 69 PM valkoinen/kromi

Duo wc-istuin

Muotoilultaan siro sähkösäätöinen wc-istuin, jonka tukeva raken-
ne mahdollistaa jopa 200 kg:n kuormituksen liikkeessä. Säätövara 
200 mm. Wc-istuimessa on kiinteästi integroidut tukikaiteet. Tuki-
kaiteissa on antimikrobinen elastomeeri pinnoite. 

Mitat: L 515 + 140 x K 1113-1313 x S 206,5 mm
Kaidemitat: 750 mm ja 880 mm
Kaidevärit: harmaa, punainen ja keltainen

17751 Gaius Duo sähkösäätöinen wc-istuimen korottaja.
320104G/R/Y Tukikaidepari 750 mm
320105G/R/Y Tukikaidepari 880 mm
8000 GB Hygienic Flush wc-istuin 560 mm, sis. valkoinen kansi 
soft close -toiminnolla
8001 GB Nautic wc-istuin 560 mm
8003 VB Omnia Architectura wc-istuin 710 mm

Peilikaappivalaisimet

Peilikaappivalaisin sopii kaikkiin Korpinen-peilikaappeihin sekä 
kulmapeilikaappiin ja kulmapeiliin. Valaisin kiinnitetään peilikaa-
pin kattoon ruuveilla. Valaisimen suojausluokka on IP44.

9570 11 W PL-putkella 
9572 11 W PL-putkella, elektronisella 
liitäntälaitteella 
9202 Universal-valaisin leveys 500 mm, 2 x 36 W, kulmapeili-/kaap-
pikiinnitys, kaksi elektronista liitäntälaitetta

LED-seinä- ja kaappivalaisin

Led-valaisin, valkoinen alumiini, mahdollistaa MMJ-HF johdon käy-
tön, värilämpötila 4000 K, IP44, jännite 100...240 V. Teho, valoteho 
ja valaisimen leveys vaihtelevat, katso tuotteen lisätiedot. Kiinnitys 
seinään tai kaapin päälle. Valaisimen käyttöikä 50 000 tuntia. 

9577 leveys 400 mm, 8 W, 670 lm 
9578 leveys 500 mm, 12 W, 900 lm 
9579 leveys 600 mm, 15 W, 1200 lm 
9580 leveys 900 mm, 20 W, 1760 lm

Gaius-peilivalaisimet

6110 leveys 600 mm, 1 x 24 W, peilivalaisin 
6111 leveys 600 mm, 2 x 24 W, peili- ja yleisvalaisin 
6112 leveys 900 mm, 1 x 39 W, peilivalaisin

Gaius-kaapit on suunniteltu kestämään aktiivista käyttöä ja kylpy-
huoneen kosteita olosuhteita. Kaapeissa on integroitu tukikahva 
sekä hyvin ulottuville sijoittuvan sähköpistokkeen paikka. Kaapin 
pyykkikori on irrotettavissa. Annostinkaapeissa on useita vaihto-
ehtoja säilytykseen ja käsipyyhepaperin sekä pesunesteiden an-
nosteluun.
Materiaali: runko valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia, 
vakiona valkoiset laminaattiovet harmailla huomioreunanauhoilla. 
Kaappien ovien kätisyys on vaihdettavissa.

Korkeat säilytyskaapit

6300W/R/G/Y säilytyskaappi L 400 x K 1800 x S 500 mm, 2 kiin-
teää hyllyä, pyykkikori ja laatikko, liukukiskot, pistorasiakotelo (ei 
sis. pistorasiaa), tukikaide valkoinen, punainen, harmaa, keltainen
6317 säilytyskaappi L 300 x K 1800 x S 500 mm. 2 x ovi. Ylhäällä 
kaksi kiinteää hyllyä ja pistorasiakotelo yhdellä reiällä ja peitetul-
palla. Alhaalla yksi kiinteä hylly ja pyykkikori liukukiskoilla.

KAAPIT

VALAISIMET
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Gaius-peilit

6101 Gaius 600 x 900 mm, alumiinilistat 
6102 Gaius 900 x 1000 mm, alumiinilistat 
6107 Gaius 600 x 1000 mm, alumiinilistat 
9561W kallistettu 530 x 695 mm 
9562W kallistettu 630 x 695 mm 
9563W kallistettu 530 x 790 mm 
6530 kulmapeili 500 x 1000 mm kiinnitystarvikkeineen

Universal-valaisimet

Valaistusta tehokkaasti moneen tilaan. Valaisimissa on kaksi erillis-
tä liitäntälaitetta, jolloin valaisimen ylä- ja alavaloa voidaan ohjata 
erillisillä kytkimillä. Näin voidaan käyttää sekä peilivaloa tai yleisva-
loa yhdessä ja erikseen.

9200 leveys 500 mm, 2 x 36 W, kaappikiinnitys
9201 leveys 500 mm, 2 x 36 W, seinäkiinnitys
9202 leveys 500 mm, 2 x 36 W, kulmapeili-/kaappikiinnitys
9206 leveys 600 mm, 2 x 55 W, kaappikiinnitys
9207 leveys 600 mm, 2 x 55 W, seinäkiinnitys
9210 leveys 900 mm, 4 x 21 W, seinäkiinnitys

500 mm leveän peilikaapin pohjavaihtoehdot:
9536-103W 500 mm, 2:lla kyynärtoimisella Dispenso pac annos-
tinvivulla 
9536-101W 500 mm, 2:lla annostinaukolla 
9537-010W kotipohja 500 mm kaappiin

Peilikaapit 600 mm leveät 

9517W L 600 x K 700 mm, suora peiliovi, ilman pohjaa 1 hylly, kor-
kea paperipyyheteline 
9520W L 600 x K 700 mm, kallistettu peiliovi, ilman pohjaa 1 hylly

600 mm leveän peilikaapin pohjavaihtoehdot:
9538-104W 600 mm, 2:lla kyynärtoimisella Dispenso pac annos-
tinvivulla ja 1:llä annostinaukolla 
9538-105W 600 mm 1:llä kyynärtoimisella Dispenso pac annostin-
vivulla ja 1:llä mukitelineellä 
9538-101W 600 mm, 3:lla annostinaukolla 
9538-010W 600 mm, 2:lla kyynärtoimisella Dispenso pac annos-
tinvivulla ja 1:llä kiinteällä mukitelineellä 
9539-010W kotipohja 600 mm kaappiin 

Peilikaappien lisävarusteet:
9582 Dispenso pac annostinrunko, kyynärtoiminen 
9583 Dispenso pac annostinrunko, kämmentoiminen 
9585W pikariannostin 
9545-012 Dispenso pac annostinvipu 
Turvakalvo turvakalvo peiliin 
9590 kulmakiinnitystuki 500 mm leveään peilikaappiin

Kulmapeilikaappi 400 x 900 mm, kiinteä levypohja

6532 L 400 x K 900 mm, 
kosteudenkestävää melamiinia 
6533 L 400 x K 900 mm, 
kosteudenkestävää laminaattia 
6534 L 500 x K 900 mm, 
kosteudenkestävää laminaattia 
6537 L 500 x K 900 mm, 
kosteudenkestävää melamiinia

Senior-peilikaappi 

9531 L 600 x K 800 mm, valkoinen

Pesuainekorit ja saippuahylly

1311 saippuahylly, RST-line, L 180 x K 20 x S 110 mm 
1913 saippuakori, kiillotettu rst, L 148 x K 30 x S 110 mm 
1921 pesuainekori, kromattu, L 290 x K 130 x S 50 mm 
1922 pesuainekori, kromattu, L 200 x K 110 x S 40 mm 
6077.0 pesuainekori, kromattu, L 200 x K 90 x S 110 mm 
6085 pesuainekori, kromattu, L 290 x K 130 x S 92 mm 
1928 pesuainekori tukikaiteeseen, kromattu, L 295 x K 150 x S 130, 
sanka 200 mm 
6035.0 pesuainekori, kromattu, L 320 x K 250 x S 40 mm, kulmamalli 
6079.0 pesuainekori, kromattu, L 320 x K 250 x S 90 mm, kulmamalli 
6064.0 pesuainekori, kromattu, L 220 x K 170 x S 90 mm, kulmamalli

9536-101

9538-101

9536-103

9538-104

9538-010

PEILIT

PEILIKAAPIT

VARUSTEET

Peilikaappi on saatavissa joko suoralla tai kallistetulla lukollisella 
peiliovella, joka on tukevasti saranoitu sivulta. Tarvittaessa peili-
kaapin avainlukko on mahdollista korvata magneettilukolla. Pei-
likaapit ovat oikeakätisiä (sarana oikealla), erikoistilauksesta saata-
vana myös vasenkätisinä. Peilikaapit kestävät hyvin kosteutta.
Materiaali: sähkösinkitty teräslevy, jonka pinta on käsitelty antimik-
robisella maalilla.

Peilikaapit 500 mm leveät

9511W L 500 x K 700 x S 135 mm, suora peiliovi, ilman pohjaa 1 hylly, 
korkea paperipyyheteline 
9514W L 500 x K 700 mm, kallistettu peiliovi, ilman pohjaa 1 hylly, 
korkea paperipyyheteline 
9523W L 500 x K 800 mm, kallistettu peiliovi, ilman pohjaa 1 hylly, 
korkea paperipyyheteline 
9524W L500 x K 700 x S 135 mm, suora peiliovi, kiinteä pohja an-
nostimilla, 1 hylly, korkea paperipyyheteline 
9525W L 500 x K 700 mm, kallistettu peiliovi, kiinteä pohja annos-
timilla, 1 hylly, korkea paperipyyheteline 
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Pyyhe- ja vaatekoukut 

1901 1-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / valkoinen 
1902 2-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / valkoinen 
1903 4-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini/ valkoinen 
1904 5-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / valkoinen 
1915 1-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / hopea 
1916 2-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / hopea 
1917 4-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / hopea 
1918 5-koukkuinen, pyyhenaulakko, alumiini / hopea 
1907 kaksoiskoukku, vaatekoukku, teräs / valkoinen 
1907N kaksoiskoukku, vaatekoukku, alumiini / valkoinen 
(soveltuu uimahalleihin) 
1908 kaksoiskoukku, vaatekoukku, teräs / kromattu 
1919 kaksoiskoukku, vaatekoukku, mattakromattu 
1925 kaksoiskoukku, iso kaksoiskoukku K 180 x L 105 x S 75 mm 
1926 vaatenaulakko, valkoinen, K 130 x L 125 x S 65 mm 
1927 vaatenaulakko, hopea, K 130 x L 125 x S 65 mm 
15880 kaksoiskoukku, vaatekoukku alumiini / punainen 3 kpl 
15885 kaksoiskoukku, vaatekoukku alumiini / keltainen 3 kpl 

Käsinepakkausteline

9599 Käsinepakkausteline, 
3-paikkainen, rst 
Telineen koko L 260 x K 455 x S 87 mm

Nestesaippua-annostimet kertakäyttöpakkauksille

1226 Dispenco pac seinäteline, kyynärtoiminen 
1227 Dispenso pac seinäteline, kämmentoiminen 
1157 annostinrunko Savonpak 1200 INOX, nestesaippuapakkauk-
selle 2311 
1241L vas Dispenso pac seinäteline, kotelo rst, kyynärtoiminen 
sivusta täytettävä, lakattu 
1243W vas Dispenso pac seinäteline, kotelo valkoinen rst, kyynär-
toiminen sivusta täytettävä 
1156 Savonpak, muovia, kertakäyttöpatruunalle, 0,8 l 
1251 tippa-alusta Dispenso annostelulaitteelle

Roska-astiat

1340W 15 l, kannellinen, metallia, valkoiseksi maalattu, L 280 x K 330 mm
1341W 15 l, kanneton, metallia, valkoiseksi maalattu, L 280 x K 330 mm 
1871 teräslankateline, pinnoitettu epoksimuovilla, n. 20 l pussille
1872 kansi, valkoista HD-polyeteenia 
1882N lankateline 30 l pussille, rst, kanneton 
1882-1 kansi, rst-lankatelineelle 
1873 puolipyöreä 10 l, ruostumatonta terästä, kannellinen, L 267 x K 315 mm
1874W puolipyöreä 10 l, valkoista terästä, ilman kantta, L 267 x K 315 mm
1875W puolipyöreä 10 l, valkoista terästä, kannellinen, L 267 x K 315 mm
1880W puolipyöreä 20 l, valkoista terästä, ilman kantta, L 342 x K 370 mm
1881W puolipyöreä 20 l, valkoista terästä, kannellinen, L 342 x K 370 mm

RST-line on tyylikäs, yhtenäinen ja kestävä kalustesarja julkisiin 
pesu- ja WC-tiloihin. Tuotteet ovat lakattuja tai valkoiseksi maalat-
tuja ja viimeisteltyjä reunoiltaan. Lakkapinta mahdollistaa helpon 
puhtaanapidon, tuotteisiin ei jää sormenjälkiä.
Materiaali: harjattu ruostumaton teräs, lakkapinta tai maalipinta. 

Saippua-annostin

1300L saippua-annostin

Paperipyyheannostimet

1304L RST-line, lukittava, lakattu, L 270 x K 350 mm 
1304W RST-line, lukittava, valkoinen L 270 x K 350 mm 
1305L RST-line, ilman lukkoa, lakattu, L 270 x K 350 mm 
1305W RST-line, ilman lukkoa, valkoinen, L 270 x K 350 mm

WC-paperiannostimet

1301L RST-line 2 rll, lukittava, lakattu, L 135 x K 290 mm 
1302L RST-line 3-rll, lukittava, lakattu, L 135 x K 400 mm 
1302V RST-line 3-rll, lukittava, valkoinen, L 135 x K 400 mm 
1303L RST-line 3-rll, ilman lukkoa, lakattu, L 135 x K 400 mm 
1312L RST-line Jumbo max 330 mm halk., lakattu, L 350 x K 340 mm

WC-harjatelineet

1309 RST-Line, seinäkiinnitteinen, ei sisällä harjaa, 
soveltuu eri harjamalleille, lakattu 
1309W RST-line, seinäkiinnitteinen, ei sisällä harjaa, 
soveltuu eri harjamalleille, maalattu valkoinen 
13090 RST-Line, varsimallinen, irtopohjalla. 
Kokonaiskorkeus 454 mm. Ei sisällä harjaa.

Nestesaippua-annostimet

1134L PV-110 R ruostumatonta terästä, lakattu, 0,8 l 
1135W PV-110 V ruostumatonta terästä / valkoinen, 0,8 l 
1300L RST-Line ruostumatonta terästä, 0,8 l, lakattu 
1187N QTS Intro valkoista muovia, lukollinen, 1 l 
6984.P Roky läpinäkyvä sininen, muovia, 0,6 l

RST-LINE VARUSTESARJA
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Roska-astiat

1321L RST-Line 25 L, rst, kannellinen, 30 l roskapussille, lakattu,  
L 335 x K 420 mm 
1321W RST-Line 25 L, rst, kannellinen, 30 l roskapussille, valkoinen, 
L 335 x K 420 mm 
1320L RST-Line 25 L, rst, ilman kantta, 30 l roskapussille, lakattu,  
L 335 x K 420 mm 
1320W RST-Line 25 L, rst, ilman kantta, 30 l roskapussille, valkoi-
nen, L 335 x K 420 mm 
1318L RST-Line 15 l, ilman kantta, rst, lakattu, L 280 x K 330 mm
1319L RST-Line 15 l, kannellinen, rst, lakattu, L 280 x K 330 mm

Vaateripustin ja saippuahylly

1310 vaateripustin
1311 saippuahylly

Toolflex-pidikkeet kalusteisiin ja seinään

1507 610-2, varren halkaisija 20...30 mm punainen 
1508 610-7, varren halkaisija 20...30 mm keltainen 
1509 510-3, varren halkaisija 20...30 mm valkoinen 
1510 510-1, varren halkaisija 20...30 mm musta 
1520 520-1, varren halkaisija 30...40 mm musta 
1555 555-1, alumiinikiskon leveys 500 mm, 3 pidikettä 
1556 556-1, alumiinikiskon leveys 900 mm, 5 pidikettä

Gaius-seinärakenteilla rakentaminen on helppoa ja nopeaa. 
Seinärakenteet on mitoitettu Gaius-kylpyhuoneen mitoituksen ja 
kalustuksen mukaan siten, että kalusteiden, tukikaiteiden ja istui-
mien kiinnityspaikat seinärakenteisiin on varmistettu. Kevyet ja 
mittatarkat komponentit ovat helposti liitettävissä yhteen.
Esivalmistetuista seinäkomponenteista ei synny ylimääräistä jätet-
tä. Tarvittaessa jokainen komponentti voidaan irrottaa ja kierrättää 
rakennuksen käyttöajan päätyttyäkin.
Yksilöidyt Gaius mitoitetut seinäelementit toimitetaan valmiina 
komponentteina. Elementit kiinnitetään lattiaan tai kattoon. Ohutle-
vyliitokset tehdään helposti ohutlevyruuveilla tai kiinnityspihdeillä. 
Kostean tilan levytys tehdään suoraan runkoon. Seinärakenteiden ja 
liukuovien suunnittelutyötä helpottavat valmiiksi mallinnetut raken-
teet, PDF-mittapiirrokset, CAD-kuvat, DWG- ja GDL-objektit.

99500 Gaius-seinärakenteet

GAIUS-LIUKUOVI 

GAIUS-SEINÄRAKENNE 

VAUVANHOITOTASO JA LASTENISTUIN

Gaius-liukuovi sisältää valmiin Gaius-kylpyhuoneisiin mitoitetun 
liukuovellisen seinäelementtirungon ovelle. Esteetön ja turvallinen 
kokonaisuus sopii uusiin ja saneerattaviin kohteisiin; palveluasun-
toihin, julkisiin tiloihin ja sairaaloihin.
Kynnyksetön esteetön ovi ja tukeva kahva ovessa varmistavat tur-
vallisen liikkumisen. Gaius-liukuovi kestää pinta-asenteisia liukuo-
via paremmin käyttöä. Voidaan varustaa tarvittaessa liiketunnisti-
mella ja kaukosäätimellä. Mittatarkka, tuettu CE -merkitty rakenne.
Liukuovivaihtoehdot oviaukoille: 910/1010/1210 mm, yksilehtinen 
ovi tai pariovi, vakiona laminaattiovi 40 mm. Muut ovivaihtoehdot 
kohteen vaatimusten mukaan, kuten täyslaminaatti ja antibaktee-
rinen pinnoite. 
Liukuoven seinäelementti toimitetaan kasattuna, joten asenta-
minen on helppoa ja nopeaa. Se on helposti liitettävissä eri sei-
nämateriaaleihin. Gaius-liukuovikokonaisuus sisältää: valmiin 95 
mm väliseinäelementtirungon ovelle (elementissä valmiina ylä- ja 
alaohjain), liukuoven, kosteudenkestävän karmilistapaketin, ruuvit 
elementin levytykselle ja karmilistoille, valmiit varaukset sähkö-
asennuksia varten, asennus- ja käyttöohjeet. 
99501 Gaius-liukuovikokonaisuus

Seinäkiinnitteinen vauvanhoitotaso on turvallinen ja tukeva. Hoi-
totasossa on turvavyö ja taso kestää 15 kg:n painon. Turvallisuutta 
lisää koveraksi muotoiltu taso, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeäs-
ti vaimennusmekanismin ansiosta. Materiaali: polyeteenimuovi.

KB200-01 hoitotaso seinäkiinnitteinen, harmaa, L 890 x K 550 x S 
520 mm (avattuna), max paino 15 kg 
KB200-01SS hoitotaso seinäkiinnitteinen, harmaa, rst etupaneeli
KB101-01-INB hoitotaso seinäkiinnitteinen, harmaa, vertikaali 
KB 102-01-INB lasten turvaistuin seinäkiinnitteinen, harmaa,  
L 476 x K 311 x S 317 mm (avattuna), max paino alle 20 kg


