
Lykemus



łączy ze sobą wytrzymałość, estetykę oraz niską cenę. Głównym materiałem do produkcji tego 
systemu jest laminowana płyta wiórowa o gr. 28mm. Dzięki zastosowaniu takiej a nie mniejszej 
grubości jesteśmy w stanie zamontować wewnątrz płyty zamek na zapadkę i rygiel, a co za tym idzie 
klamkę. Wszystkie profile aluminiowe idealnie ze sobą współgrają. Lekko zaokrąglony profil górny nie 
tylko nadaje konstrukcji sztywności, ale estetycznie wygląda. Profil drzwiowy posiada gniazdo, 
w którym umieszczona jest gumowa uszczelka, która tłumi odgłos zamykanych drzwi. 
Do krawędzi płyty montowany jest minimalistyczny zawias, którego mocowanie 
po zamknięciu drzwi jest niewidoczne.

Stosowane podpory w systemie Lykemus wykonane są 
z rdzenia ze stali ocynkowanej z zewnętrzną osłoną 
ze stali nierdzewnej. Stopy montowane są do rdzenia płyty 
i z łatwością można je regulować, aby zachować poziom kabin.

Wykonana ze stali nierdzewnej klamka pozwala jednym 
delikatnym ruchem na zwolnienie rygla w zamku i płynne 
otwarcie drzwi. Blokada WC natomiast umożliwia 
zamknięcie się osoby wewnątrz kabiny, informuje 
na zewnątrz o zamkniętej lub otwartej kabinie. 
Posiada możliwość awaryjnego otwarcia drzwi.

Niewielkiego rozmiaru zawiasy ze stali nierdzewnej 
montowane do krawędzi płyty. 

- zakres regulacji +/- 20mm

- wygodna rękojeść klamki

- brak widocznych elementów mocujących 
   z zewnątrz kabiny

System Lykemus

Podpory

Klamka i blokada WC
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Dane Rysunki

techniczne
Informacje

Certyfikaty

Wysokość

Głębokość

Podpory

Przegrody 
pisuarowe

Nadbudowa

Krajowa Ocena Techniczna ITB
Atest Higieniczny PZH

2010 mm

do 1700 mm, minimalna: długość  
miski ustępowej +600 mm  
do drzwi kabiny sanitarnej

150-170 mm nad posadzką

500 mm  x  1350  mm 
(rozmiar standardowy)

810 mm , 910 mm (drzwi dla osób 
niepełnosprawnych)

możliwość dopasowania 
do wysokości pomieszczenia

Drzwi  
(standardowe wymiary)  

 



Dlaczego powinni Państwo wybrać Chod-Pol?

Nasze atuty

Ponad 25 lat
doświadczenia

Najwyższej jakości 
technologie i materiały

Doświadczenie  
w międzynarodowym 
środowisku

Własny, opatentowany 
system profili aluminiowych

Własny dział 
projektowy i produkcyjny

Specjalistyczne
certyfikaty

Doświadczone zespoły 
budowlano-wykonawcze

Nowoczesny 
park maszynowy
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