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KEMMLIT® dla wymagających klientów

Filozofia KEMMLIT opiera się na niezachwianej wierze w 
osiągnięcie najwyższych standardów w produkcji, 
logistyce i obsłudze. Spełnienie tych wartości pozwoliło 
nam osiągnąć pozycje lidera na rynku.

Przez dziesiątki lat konsekwentnie zapewnialiśmy 
naszym klientom indywidualne rozwiązania o najwyższej 
jakości. Kluczem do naszego sukcesu jest sposób w jaki 
łączymy sztukę produkcji z najwyższą jakością i inno-
wacyjnym wzornictwem.

Rygorystyczna kontrola jakości, dbałość o szczegóły, 
estetykę oraz proporcje gwarantuje długotrwały i wysoki 
standard użytkowania produktów.

Niezależnie od tego, które produkty KEMMLIT wybierzesz, 
masz pewność otrzymania najwyższej jakości materiałów 
oraz wzornictwa. Również TÜV docenił konstrukcję cell 
przyznając systemowi certyfikat jakości konstrukcji ze 
znakiem GS (sprawdzone bezpieczeństwo). Ponadto 
system cell uzyskał klasę reakcji na ogień B-s2,d0 
(system niezapalny, wydzielający nieznaczą ilość dymu, 
nie wytwarzający płonących kapiących drobin). Pozwala to 
na stosowanie kabin w sanitariatach usytuowanych przy 
drogach ewakuacji.

Großer Preis des 
MITTELSTANDES

Oskar-Patzelt-Stiftung
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cell®  zamysł

Dla architektów Reginy Leibinger oraz Franka Barkowa atrakcją 
pracy z KEMMLIT w celu rozwoju systemu kabin cell były 
niewątpliwie dwa aspekty:

Po pierwsze możliwość eksperymentowania z materiałami oraz  
powierzchniami, motyw który od zawsze był przedmiotem 
szczególnego zainteresowania architektów.

Z drugiej strony to zadanie dotyka fundamentalnej umiejętności 
architektów, a mianowicie, tworzenia nowych elementów 
przestrzennych – szczególnie, iż to zadanie dotyczy jednego z 
najbardziej zaniedbanych elementów w przeszłości. 

W procesie projektowania, doświadczenia ze świata archi-
tektury zostały przeniesione bezpośrednio na opracowywany 
produkt. W tym przypadku zastosowanie znalazły zarówno 
zasada kreatywnego projektowania jak i wiedza na temat 
różnorodnych technik obróbki powierzchni metalowych.

Produkty cell wywodzą się z chęci oderwania się od zasady gład-
kich, płaskich powierzchni i stworzenia zamiast nich przestrzen-
nych i komfortowych przy użyciu podstawowych materiałów.

Niemiecko-amerykańskie atelier Barkow Leibinger Architekci 
zostało założone w 1993 roku w Berlinie. Pracownia obsługuje 
szeroki zakres projektów: od budownictwa przemysłowego do 
budynków użyteczności publicznej, jednakże pierwotnie stoso-
wane przez nich metody działań wielokrotnie znajdują zastoso-
wanie we wszystkich obszarach ich pracy.

system kabin cell 
zaprojektowany przez Barkow Leibinger Architekci
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cell®  bioniczna  historia

Na początku była natura!

Projektując system kabin sanitarnych cell architekci Regina Lei-
binger i Frank Barkow opierali się na zasadach bioniki.

Inspiracją do stworzenia nowego systemu kabin dla KEMMLIT 
były delikatne struktury komórkowe przypominające plaster 
miodu.

Optyczne odwołanie do komórki znajduje się w grze okrągłych 
kształtów i narożników w połączeniu z wyraźną koncentracją na 
podstawach. Poza robiącym wrażenie designem system 
wykazuje się również imponującą wartością użytkową.

Klasyczny przykład wszechstronności cell stanowią jego liczne 
warianty: softcell, hardcell, classiccell i variocell. System 
zapewnia mile widziane rozwiązanie dla nowoczesnego 
wystroju kabin sanitarnych, wszędzie tam gdzie architektura, 
wzornictwo i indywidualność są doceniane. Także odczucia sto-
nowane lub ekscytujące, minimalistyczne lub ekstrawaganckie.

“Bionika – adaptowanie natury w 
technologii oraz wzornictwie.”



6

alucell® zaprojektowany przez architektów 
Barkowa i Leibinger. Wyłącznie na zamówienie. 
Skontaktuj się z nami!
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alucell®
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softcell®
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Czysta estetyka! Dzięki swojej konstrukcji inspirowanej naturalnymi kształtami softcell 
stwarza uczucie lekkości we wnętrzach sanitariatów. W rezultacie, w miejscach, gdzie 
wzrok zwykle przyzwyczajony jest do jednolicie gładkich ścian, softcell stanowi 
przestrzenne urozmaicenie.

Elementy techniczne systemu, takie jak podpory czy też profil górny, zostały celowo 
ukryte, a tym samym są zgodne z ideą obecnych trendów.

Wygląd kabin może być dostosowany do indywidualnych potrzeb poprzez dobór 
powierzchni metalowych. Możliwości dostępne dla klientów oraz architektów są 
olbrzymie. Dysponujemy materiałami wykończeniowymi od aluminium poprzez stal 
powlekaną do różnorodnych struktur powierzchni ze stali nierdzewnej.

softcell®  naturalne krzywizny
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system:

certyfikaty:

schematy:

softcell

głębokość kabiny: do 1600 mm uwzględniając połączenie z zastosowaniem fugi cieniowej; > 1600 

mm stosując połączenie z fugą cieniową wymagana dodatkowa nóżka
elastyczna, minimalna szerokość przedniego pilastra 180 mm, połączenie z 
zastosowaniem fugi cieniowej

2000 mm, opcjonalnie 2135 mm, specjalne wysokości na żądaniewysokość kabiny: 

panele: kompozytowa konstrukcja o grubości 42 mm, wykonczona powłoką z aluminium, stali 
lub ze stali nierdzewnej z ramą z tworzywa sztucznego wypełnioną polistyrenem

pilastry: pilastry zawierają ramy dźwiękoszczelne

fuga cieniowa 10 mm z profilami z anodowanego aluminiumpołączenie ze ścianą: 

wycięcia w ścianach działowych: wycięcia w ścianach działowych dostępne są z 
wypełnieniem

drzwi: bezprzylgowe; konstrukcja kompozytowa o grubości 42 mm wypełniona pianką. Stan-
dardowo otwierane na zewnątrz, dostępne są również drzwi otwierane do wewnątrz 
(niedostępne są drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz w jednym rzędzie kabin)

szerokość drzwi: od 570 do 980 mm (wielkość nominalna)

stoper drzwiowy: ściągacz drzwi w pilastrze

zawiasy do drzwi: standardowe trzyrolkowe zawiasy lub trzyrolkowe zawiasy ze 
sprężyną, umożliwiającą samozamykanie/samootwieranie 
drzwi (zawiasy wykonane z anodowanego aluminium lub 
stali nierdzewnej), 6 mocowań przypada na zawias 

podwójny zatrzask, klamka: w standardzie klamka i wskaźnik wykonane z aluminium, lub 
jako opcja z tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej

z aluminium, tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej

dostępna jako opcja

Pojedynczy zatrzask, uchwyt: 

gałka obrotowa:

profil główny: cofnięty; prostokątny profil aluminiowy o wymiarach 40 x 30 mm, 
jako opcja profil wykonany ze stali nierdzewnej

nóżki: nóżki podtrzymujące przytwierdzone do podłoża, wykonane ze stali 
nierdzewnej lub z anodowanego aluminium

standardowo 150 mm, możliwy prześwit od 80 do 200 mmprześwit przy podłodze:

system „zawieszony w powietrzu”: standardowo górny profil główny cofnięty, nóżki zintegrowane ze ścianką 
działową (maksymalny rozmiar pilastra łączącego się ze ścianą 250 mm), 
mocowanie do ścian z zastosowaniem kątowników; w przypadku ścian z 
płyt gipsowych nóżki podtrzymujące wymagane są z przodu konstrukcji

przegrody zapewniające prywatność: wykonane z elementów kompozytowych o grubości 
30 mm lub z bezpiecznego szkła hartowanego ESG

softcell® wskazówki do projektowania
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TÜV – jakość konstrukcji ze znakiem GS (sprawdzone bezpieczeństwo).

ułożone w rzędzie kabiny z uwzględnieniem różnorodnych planów pomieszczeń

szerokość kabiny:
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hardcell®
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Jedyny w swoim rodzaju! Innowacyjny projekt hardcell inspirowany jest naturą a 
dokladniejdokładniej wzoruje się na strukturze komórek plastra miodu. Oryginalna 
konstrukcja jest szczególnie wyraźna w elementach przednich, które są 
niesymetrycznie składane.

Niedające się z niczym pomylić wrażenie wynika z naprzemiennie ustawionych 
szerokich i wąskich paneli przednich. Odważne i zdecydowane kontury hardcell 
dodają charakterystyczny styl do toalet publicznych. Unikalne panele o grubości 42 
mm, wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium lub stali powlekanej, wzmacniają efekt 
wizualny.

hardcell® silna struktura, wielowymiarowy projekt
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hardcell® wskazówki do projektowania

system: hardcell

certyfikaty:

schematy:

TÜV – jakość konstrukcji ze znakiem GS (sprawdzone bezpieczeństwo). 

ułożone w rzędzie kabiny z uwzględnieniem różnorodnych planów pomieszczeń

głębokość kabiny:

szerokość kabiny:

do 1600 mm uwzględniając połączenie z zastosowaniem fugi cieniowej 
> 1600 mm stosując połączenie z fugą cieniową i dodatkową nóżkę
elastyczna, minimalna szerokość przedniego pilastra 180 mm, połączenie z 
zastosowaniem fugi cieniowej

wysokość kabiny: 2000 mm, opcjonalnie 2135 mm, specjalne wysokości na żądanie

panele:

pilastry:

kompozytowa konstrukcja o grubości 42 mm, wykonczona powłoką z aluminium, stali 
lub ze stali nierdzewnej z ramą z tworzywa sztucznego wypełnioną polistyrenem
pilastry zawierają ramy dźwiękoszczelne

fuga cieniowa 10 mm z profilami z anodowanego aluminiumpołączenie ze ścianą: 

wycięcia w ścianach działowych: wycięcia w ścianach działowych dostępne są z 
wypełnieniem

drzwi: bezprzylgowe; konstrukcja kompozytowa o grubości 42 mm wypełniona pianką. Stan-
dardowo otwierane na zewnątrz, dostępne są również drzwi otwierane do wewnątrz 
(niedostępne są drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz w jednym rzędzie kabin)

od 570 do 980 mm (wielkość nominalna)

ściągacz drzwi w pilastrze

standardowe trzyrolkowe zawiasy lub trzyrolkowe zawiasy ze sprężyną, 
umożliwiającą samozamykanie/samootwieranie drzwi (zawiasy wykonane 
z anodowanego aluminium lub stali nierdzewnej), 6 mocowań przypada 
na zawias 

podwójny zatrzask, klamka: w standardzie klamka i wskaźnik wykonane z aluminium, lub jako opcja z tworzywa
  sztucznego albo ze stali nierdzewnej

z aluminium, tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej

dostępna jako opcja

pojedynczy zatrzask, uchwyt do drzwi: 

gałka obrotowa:

profil główny: ukryty, prostokątny profil aluminiowy o wymiarach 40 x 30mm, 
jako opcja profil wykonany ze stali nierdzewnej

nóżki: nóżki podtrzymujące przytwierdzone do podłoża, wykonane ze stali 
nierdzewnej lub z anodowanego aluminium

standardowo 150 mm, możliwy prześwit od 80 do 200 mmprześwit przy podłodze: 

system „zawieszony w powietrzu” standardowo górny profil główny cofnięty, nóżki zintegrowane ze ścianką 
działową (maksymalny rozmiar pilastra łączącego się ze ścianą 250 mm), 
mocowanie do ścian z zastosowaniem kątowników; w przypadku ścian z 
płyt gipsowych nóżki podtrzymujące wymagane są z przodu konstrukcji

przegrody zapewniające prywatność: Wykonane z elementów kompozytowych o grubości 
30mm lub z bezpiecznego szkła hartowanego ESG
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szerokość drzwi:

stoper drzwiowy:

zawiasy do drzwi:
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classiccell®
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classiccell® standard, z optymalnym wsparciem lub „zawieszone w powietrzu”

classiccell – czystość formy i przejrzystość konstrukcji. Klasyczne wzornictwo. 
Ponadczasowa elegancja i prostota. 

Gładka powierzchnia frontowa z bezprzylgowymi drzwiami może być podtrzymywana 
przez nóżki zamocowane w pilastrze lub przez ukryte nóżki, przymocowane do ścianki 
działowej (wersja z optymalnym wsparciem).

Wyjątkowo artystyczny projekt kabin, które sprawiają wrażenie unoszących się w 
powietrzu. Zostało to osiągnięte dzięki ukryciu listwy głównej i nóżek podtrzymujących. 
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classiccell® prześwity

Dostępne wyłącznie z firmy KEMMLIT – pilaster łączy w sobie listwę główną, co pozwala 
zredukować prześwit pomiędzy elementami konstrukcji a podłogą i sufitem. Minimalny 
prześwit wynosi 80 mm. Zapewnia to optymalną wentylację oraz prywatność. 

Profil główny jest w sposób niewidoczny zintegrowany z pilastrem – mistrzostwo 
wzornictwa i konstrukcji. 
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classiccell® konstrukcja od podłogi do sufitu

classiccell – prywatność! Drzwi i pilastry są doskonale zintegrowane z 
pomieszczeniem dzięki zastosowaniu fugi cieniowej jako łącznika z podłogą, sufitem i 
ścianami. Połączenia ze ścianami możliwe są również z zastosowaniem profili w 
kształcie litery U. 

Ścianki działowe systemu o grubości 42mm wykonane są z elementów 
kompozytowych ze specjalnymi wkładami, gwarantujące najwyższy stopień 
prywatności i dźwiękoszczelności. Drzwi zostały zaprojektowane z uwzględnieniem 
wąskich szczelin przy podłodze i przy suficie. System classiccell dostępny jest również 
w układzie z bloczkami betonowymi lub ścianami działowymi od podłogi do sufitu. 
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classiccell® wskazówki do projektowania

system:

certyfikaty:

schematy:

classiccell

TÜV – jakość konstrukcji ze znakiem GS (sprawdzone bezpieczeństwo).

ułożone w rzędzie kabiny z uwzględnieniem różnorodnych planów pomieszczeń

głębokość kabiny: do 1600 mm uwzględniając połączenie z zastosowaniem fugi cieniowej 
> 1600 mm stosując połączenie z fugą cieniową i dodatkową nóżkę

szerokość kabiny: elastyczna, minimalna szerokość przedniego pilastra 180 mm, połączenie z 
zastosowaniem fugi cieniowej

wysokość kabiny: 2000 mm, opcjonalnie 2135 mm, specjalne wysokości na żądanie

panele: Kompozytowa konstrukcja o grubości 42 mm, dostę-
pne są konstrukcje wykonane z aluminium, stali lub 
ze stali nierdzewnej z wkładką piankową wewnątrz, 
pilastry i drzwi bezprzylgowe tworzą gładką i równą 
powierzchnię, która dodatkowo redukuje hałas

połączenie ze ścianą: standardowo profile w kształcie litery U z anodowanego aluminium, 
jako opcja fuga cieniowa 10 mm z profilami z anodowanego aluminium

możliwe z zastosowaniem specjalnych profilów

możliwe z zastosowaniem specjalnych profilów

wycięcia w ścianach działowych dostępne są z wypełnieniem 

narożne łączenia ścienne: 

narożne pilastry:

wycięcia w ścianach działowych: 

drzwi: bezprzylgowe; drzwi i pilastry wyposażone w uszczelki; konstrukcja kompozytowa o 
grubości 42 mm z wypełnieniem piankowym. 

szerokość drzwi: od 570 do 980 mm (wielkość nominalna)

zawiasy do drzwi: standardowe trzyrolkowe zawiasy lub trzyrolkowe zawiasy ze sprężyną, umożliwiającą 
samozamykanie/samootwieranie drzwi (zawiasy wykonanez anodowanego aluminium 
lub stali nierdzewnej), 6 mocowań przypada na zawias

podwójny zatrzask, klamka: 

pojedynczy zatrzask, uchwyt do drzwi: aluminiowy uchwyt, jako opcja może być wykonany z tworzywa sztucznego lub 
nierdzewnej stali; dostępna również pojedyncza, obrotowa gałka

uchwyt w formie pionowej szyny: aluminiowa szyna w 4 rozmiarach: S, M, L, XL z LED-owym wskaźnikiem oraz 
zintegrowaną baterią 4,5 V, dostępna opcja bez LED-owego wskaźnika

profil główny: Prostokątny profil aluminiowy o wymiarach 54 x 43 mm, jako opcja dla kabin ustawio-
nych w rzędzie ukryty profil o wymiarach 40 x 30 mm z aluminium lub stali nierdzewnej

nóżki: aluminium supporting legs screwed to the fl oor with aluminium cover sleeve, 
as an option in stainless steel with brushed stainless steel cover sleeve; 
supporting legs glued to the fl oor are possible in the door front

standardowo 150 mm, możliwy prześwit od 80 do 200 mmprześwit przy podłodze: 

bez prześwitu: połączenie z drzwiami z zastosowaniem fugi cieniowej, 30mm 
szczelina pod drzwiami w celu zapewnienia wentylacji

zoptymalizowane wsparcie: nóżki zintegrowane ze ścianką działową; środkowy pilaster max. 500 mm i max. 250 
mm od ścianki działowej; przytwierdzony do ściany przy pomocy kątowników; w 
przypadku ścian z płyt gipsowych nóżki podtrzymujące wymagane są z przodu 
konstrukcji; w przypadku pojedynczej kabiny bez ścianki działowej - nóżki są niezbędne 

system „zawieszony w powietrzu” górny profil główny ukryty, nóżki zintegrowane ze ścianką 
działową (patrz: „zoptymalizowane wsparcie”)

szczelina przy suficie min. 80 mm, górny profil główny cofnięty - zintegrowany z pilastremukład szczelin: 

od podłogi do sufitu: wysokość pilastrów równa wysokości pomieszczenia; maksymalna wysokość drzwi, 
ścianek działowych 2800 mm; wymagana jest odpowiednia struktura sufitu

przegrody zapewniające prywatność: Wykonane z elementów kompozytowych o grubości
30mm lub z bezpiecznego szkła hartowanego ESG
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w standardzie klamka i wskaźnik wykonane z aluminium, lub jako opcja z tworzywa
sztucznego albo ze stali nierdzewnej
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variocell®
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variocell® doskonała elastyczność

Oddzielenie sanitariatów. Ścianki działowe o wyso-
kości pomieszczenia lub osadzone na nóżkach – roz-
wiązania indywidulane i maksymalnie wykorzystujące 
dostępną przestrzeń

Przebieralnie. Przebieralnie, z zamkiem i zintegrowana 
ławeczką, są często spotykane na basenach, w 
centrach rozrywki i spa. Aluminiowy system variocell 
spełnia wszystkie wymagania i warunki. 

Kabiny wiszące. Zawieszone na wytrzymałej 
aluminiowej belce górnej- nie potrzebują nóżek 
podtrzymujących. To technicznie wyrafinowane 
rozwiązanie idealnie nadaje się do pomieszczeń z 
podłogą pokrytą warstwą izolacyjną z ogrzewaniem 
podłogowym.

Kabiny prysznicowe. Ściany i panele wykonane są z 
aluminium odpornego na działanie wody morskiej. 
System doskonale nadaje się do wszystkich 
wilgotnych pomieszczeń. 

Specjalne rozwiązania. Kabiny o wysokości od 
podłogi do sufitu, kabiny dla niepełnosprawnych, 
przebieralnie, górne panele szklane, panele górne, 
zajmujące mało przestrzeni drzwi, drzwi wahadłowe, 
drzwi przesuwne, przegrody między pisuarami, 
przegrody zapewniające prywatność, narożne 
łączenia ścienne, narożne pilastry, system ochrony 
palców, różnorodne zamki, półki i ławki. 

variocell – potwierdzony sukces.

Narożniki i elementy łączące, ściągacze do drzwi i łączenia ścienne 
- wszystkie te elementy wchodzą w skład sprawdzonego zestawu 
profili firmy KEMMLIT.

Montowany poziomo profil główny dostępny jest w dwóch 
wersjach o gładkiej powierzchni – owalnej oraz kątowej. Może być 
wykonany z aluminium (anodowanego lub malowanego proszkowo) 
lub stali nierdzewnej.  W celu zapewnienia dokładnego montażu, 
stabilizator jest wyposażony w kołnierz o cienkich końcówkach. W 
wersji z optymalnym wsparciem, zarówno belka główna jak i nóżki 
podtrzymujące zamontowane są wzdłuż przegród kabin, w wyniku 
czego są niewidoczne. 

Połączenie frontu ze ścianą bazową jest realizowane przy użyciu 
fugi cieniowej lub profilu obejmującego w kształcie litery U. Istnieje 
możliwość połączenia ze ścianą bazową usytuowaną pod kątem. 

Aluminiowe profile drzwiowe wyposażone są w gumowe uszczelki 
w celu zmniejszenia hałasu przy zamykaniu drzwi. Ściany i drzwi 
wykonane są z elementów kompozytowych o grubości 30 mm z 
wkładką piankową dla ograniczenia hałasu. W przypadku 
rygorystycznych przepisów antypożarowych, możliwe jest 
wyposażenie elementów w specjalne wkładki metalowe. 

variocell może być wyposażony w różnorodne zamki i akcesoria. 
Przedstawiciel firmy KEMMLIT z przyjemnością wyjaśni wszystkie 
zalety systemu variocell. 
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variocell® wskazówki do projektowania

system:

certyfikaty:

schematy:

variocell

TÜV – jakość konstrukcji ze znakiem GS (sprawdzone bezpieczeństwo).

ułożone w rzędzie kabiny z uwzględnieniem różnorodnych planów pomieszczeń

głębokość kabiny:

drzwi:

zawiasy do drzwi:

podwójny zatrzask, klamka

uchwyt z tworzywa sztucznego, jako opcja może być wykonany z aluminium lub nierdzewnej stali; 

gałka obrotowa: wykonany z anodowanego aluminium

zamek jest usytuowany poniżej ławki do siedzenia lub powyżej wysokości głowy
pojedyncze lub podwójne skrzydło

dostępne 

zamek centralny: 

drzwi typu saloon:

drzwi przesuwne: 

profil główny: biegnący powyżej drzwi frontowych:
1) prostokątny, aluminiowy profil o wymiarach 42x43 mm, jako opcja profil może być ukryty
2) aluminiowy owalny profil o wymiarach 55x43 mm
3) profil ze stali nierdzewnej o wymiarach 40x30 mm, jako opcja profil może być ukryty

nóżki: aluminiowe nóżki podtrzymujące przykręcone do podłoża (z tuleją z tworzywa sztucznego 
lub anodowanego aluminium) albo nóżki wykonane w całości ze stali nierdzewnej 
opcja dla konstrukcji wyposażonych w nóżki w drzwiach frontowych (z wyjątkiem kabin wolnostojących)

standardowo z nóżkami w drzwiach frontowych 150mm, regulacja wysokości od 80 do 200 mm

nóżki przyklejone do podłoża: 

prześwit przy podłodze: 

bez prześwitu: pilastry i ścianki działowe osadzone na 40 mm aluminiowych profilach, prześwit pod 
drzwiami do 40 mm (w celu wentylacji)

zoptymalizowane wsparcie: nóżki zintegrowane ze ścianką działową; środkowy pilaster max. 500 mm i max. 250 mm od ścianki działo-
wej; przytwierdzony do ściany przy pomocy kątowników; w przypadku ścian z płyt gipsowych nóżki wyma-
gane są z przodu konstrukcji; w przypadku pojedynczej kabiny nóżki są niezbędne w ściance frontowej

osadzony na wiszącej belce; wymiary 50 x 150 mm lub 50 x 200 mm

mocowana przy użyciu profilów w kształcie litery U, panele górne montowane
powyżej profila głównego
z tego samego materiału co ścianki działowe, max. rozmiar 650 x 1800 mm bez łącznikówpanele górne:

panele góne ze szkła: wykonane z hartowanego szkła 6 mm lub z pleksi 5 mm, montowane w aluminiowej ramie

szyna zasłony:

solidne rurki wykonane z anodowanego aluminium
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elastyczna, minimalna szerokość przedniego pilastra 40 mm,     połączenie z 
zastosowaniem łączenia w kształcie litery H

do 1600 mm uwzględniając połączenie z zastosowaniem fugi cieniowej
> 1600 mm stosując połączenie z fugą cieniową i dodatkową nóżkę

2000 mm, opcjonalnie 2135 mm, specjalne wysokości na żądanie

kompozytowa konstrukcja o grubości 30 mm z wkładką piankową wewnętrzną 

szerokość kabin:

narożne łączenia ścienne:

narożne pilastry:

połączenie ze ścianą:

panele:
wysokość kabiny: 

standardowo profile w kształcie litery U z anodowanego aluminium, jako opcja fuga cieniowa 
10 mm z profilami z anodowanego aluminium

możliwe z zastosowaniem specjalnych profilów

możliwe z zastosowaniem specjalnych profilów

wycięcia w ścianach 
działowych: 

wycięcia w ścianach działowych dostępne są z wypełnieniem 

bezprzylgowe; drzwi i pilastry wyposażone w uszczelki; konstrukcja kompozytowa o 
grubości 30 mm z wypełnieniem piankowym. 
od 570 do 980 mm (wielkość nominalna)szerokość drzwi: 
standardowy zawias dwurolkowy ï unoszŃcy lub opadajŃcy, jako opcja dwurolkowy zawias 
krawňdziowy ze stali nierdzewnej lub aluminium, z systemem zabezpieczajŃcym palce

pojedynczy zatrzask, 
uchwyt do drzwi:

w standardzie klamka i wskaźnik wykonane z aluminium, lub jako opcja z tworzywa
sztucznego albo ze stali nierdzewnej

system „zawieszony 
w powietrzu”:

konstrukcja od podłogi do sufi-
tu przytwierdzona do sufitu:

zintegrowana z górną listwą, wykonana z anodowanego aluminium

zabezpieczenie przed 
wspinaniem się:

wykonane z elementów kompozytowych o grubości 30 mm lub z hartowanego szkłaprzegrody zapewniające 
prywatność:
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cell® klamki i uchwyty

Klamki z aluminium lub ze stali nierdzewnej, zawierające 
wskaźnik oraz mechanizm awaryjnego otwierania drzwi. 
Klasyczne w kształcie litery L lub bezpieczne w kształcie litery U.

Ergonomiczne uchwyty z aluminium lub ze stali nierdzewnej, 
zawierające wskaźnik oraz mechanizm awaryjnego otwierania 
drzwi. Gałka z anodowanego aluminium dostępna jest jako opcja. 

Dostępne są również klamki i uchwyty z kolorowego tworzywa 
sztucznego. 

Wyjątkowa jakość, wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w 
czystości czynią z klamek i uchwytów idealne rozwiązanie dla 
publicznych węzłów sanitarnych. 
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cell® zawiasy i nóżki

Nóżki są integralnym elementem, który stabilizuje i wzmacnia 
konstrukcję kabin. Wszystkie systemy kabin KEMMLIT 
wyposażone są w wytrzymałe i eleganckie nóżki, umiejscowione 
pod frontowym pilastrem lub pod ścianką działową. Nóżki są na 
stałe połączone z elementami konstrukcji. Składają się z rdzenia 
ze stali nierdzewnej, śruby M12 umożliwiające regulacje 
wysokości oraz tulei ze stali nierdzewnej lub aluminium. W 
systemie variocell dostępna jest tuleja, wykonana z kolorowego 
tworzywa sztucznego. 

Zawiasy, używane w systemach classiccell, softcell i hardcell są 
niezwykle wytrzymałe, każdy zawias ma 6 mocowań. Zawiasy 
krawędziowe z aluminium lub ze stali nierdzewnej mogą być 
wyposażone w sprężynę, umożliwiającą samozamykanie drzwi.

System variocell oferuje wybór pomiędzy dwurolkowymi 
zawiasami z aluminium, unoszącymi się lub opadającymi lub 
krawędziowymi zawiasami ze stali nierdzewnej lub z aluminium. 
Zawiasy krawędziowe mogą być wyposażone w system 
zabezpieczający palce. 
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cell® podłużny uchwyt z LED-
owym wskaźnikiem

Oprócz klasycznych klamek i uchwytów ze wskaźnikiem (biały/
czerwony) dostępne są również drzwi z uchwytem w kształcie 
pionowej szyny, zamkiem obrotowym i zintegrowanym 
wskaźnikiem LED. Rozwiązanie to dedykowane jest do systemu 
classiccell.

Uchwyt, wykonany z anodowanego aluminium, dostępny jest w 4 
rozmiarach: S - mały o długości 430mm, M średni - 1165mm, L 
duży - 1300mm oraz XL bardzo duży - 1565mm- stworzony dla 
bardzo wysokich drzwi. 

Zamek jest identyczny jak standardowy zamek obrotowy z 
metalowym mechanizmem, umożliwiającym awaryjne otwarcie 
drzwi. 

Elektroniczny czujnik LED jest elegancki i idealnie komponuje się 
z uchwytem. Jest w stanie w zupełności zastąpić konwencjonalny 
wskaźnik (biały/czerwony). 

Gdy obrócimy wewnętrzny kwadratowy uchwyt, drzwi zamkną się 
a zewnętrzny czujnik LED zaświeci się na czerwono. Kiedy drzwi 
są otwarte, czujnik LED-owy nie świeci. 

System zasilany jest przez baterię wbudowaną wewnątrz drzwi, u 
góry. Przy normalnym użytkowaniu baterię wymienia się raz do 
roku. Wymiana baterii jest bardzo prosta. 

S M XLL

elektroniczny
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cell® akcesoria

Kabiny i akcesoria są częścią każdego systemu. Proszę o tym 
pamiętać przy projektowaniu instalacji sanitarnych. KEMMLIT 
oferuje bardzo szeroki wybór akcesoriów z aluminium, stali 
nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. 

Akcesoria są pogrupowane w trzech grupach produktów: Alu 
Line, INOX Line i Value Line. W zależności od użytych 
materiałów, formy, kolorów oraz wzornictwa, wszystkie akcesoria 
pasują do najwyższej klasy instalacji sanitarnych. 

Specjalne wzmocnienia ścian i wkładki są integralnymi 
elementami najwyższej klasy kabin systemów cell. Gwarantuje to 
trwałość i niezawodność akcesoriów. 

Akcesoria są instalowane na miejscu przez wykwalifikowanych i 
doświadczonych monterów firmy KEMMLIT. 

Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczący specjalnych rozwiązań, 
zgodnych z oczekiwaniami klientów. Skontaktuj się z 
przedstawicielem firmy KEMMLIT aby poznać wszystkie 
szczegóły projektów i technicznych możliwości. 

Szczegóły techniczne akcesoriów dostępne są w specjalnej 
broszurze. 
Zamów kopię na: www.kemmlit.com
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Cyfrowy nadruk.  Kabina systemu 
classiccell z nadrukowanym 
motywem – możliwości praktycznie 
nieograniczone (zdjęcie motocykla)
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cell®
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cell® materiał

Stal nierdzewna

Stal

Aluminium

Zróżnicowanie kolorów i używanych materiałów jest powszechne i podkreśla specyfikę 
poszczególnych systemów kabin. Zwłaszcza w przypadku powierzchni ze stali 
nierdzewnych, gdzie z powodu ekspozycji na światło i refleksy, możliwa jest specjalna 
kolorystyka i struktury. 

Stal nierdzewna może być użyta do budowy różnego rodzaju konstrukcji i powierzchni. 
Materiał ten jest antykorozyjny, łatwy do czyszczenia i utrzymuje swój elegancki 
wygląd przez wiele lat. 

Stal nierdzewna może być użyta do budowy różnego rodzaju konstrukcji i 
powierzchni. Materiał ten jest antykorozyjny, łatwy do czyszczenia i utrzymuje swój 
elegancki wygląd przez wiele lat. 

Aluminium, powszechnie używane w przemyśle stoczniowym, jest odporne na korozje 
na krawędziach. Doskonale nadaje się również do recyklingu. Specjalna, lakierowana 
powierzchnia jest przyjazna dla środowiska i łatwa w czyszczeniu. Dzięki odporności 
na działanie promieni UV nadaję się do zastosowania na zewnątrz. 
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cell® koncepcja kolorystyczna

stal nierdzewna:

naturalny  4113 platynowy  4313brązowy  4213 szczotkowany  Glniany  L wzorzysty
(Austenit)  A

struktury dla stali nierdzewnej:

aluminium:

krystaliczna biel  9108 
podobny do RAL 9016

 antracyt  7603
 podobny do RAL 7005

krystalicznie szary  7208 
podobny do RAL 7035

ciemnoczerwony  3603
podobny do RAL 3004

ciemnoniebieski  5603
podobny do RAL 5008

czarny  7613
podobny do RAL 9005

NEW! Highlights 2013:

BiColor **cyfrowy nadrukmiedziany  8307 
podobny do RAL 8003 
(metaliczny)

klasyczba czerń  7907 
podobny do RAL 9017

stal:

kremowy  9013 
podobny RAL 9001

klasyczny biały 9413
podobny do RAL 9016

alpejski biały  9213
podobny do RAL 9010

srebrnoszary  7303 
podobny do RAL 9006 
(metaliczny)

szary  7013
podobny do RAL 9018

metaliczny  7507
podobny do RAL 9007

* możliwe dla profili, zawiasów i nóżek systemu variocell
** kompozytowa konstrukcja elementów pozwala na zastosowanie różnych kolorów na wewnętrznej i na zewnętrznej stronie paneli i drzwi –  cell BiColor 
specjalna kolorystyka oraz nadruki cyfrowe dostępne są na żądanie. W tych przypadkach możliwa jest dodatkowa opłata oraz dłuższy czas dostawy. Z 
powodów graficznych, przedstawione wyżej kolory mogą się delikatnie różnić od oryginalnych. 

Profile, zawiasy, nóżki oraz okucia:

satyna
anodowana  08

stal nierdzewna
V2A  12

manhattan * 
05

biały * 
02

antracyt *
03

viemnoniebieski * 
04

czerwony * 
11

ciemnoczerwony * 
01

żółty *
10
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KEMMLIT® wskazówki do projektowania

Jako idealne uzupełnienie osobistego doradztwa, firma KEMMLIT 
oferuje również szybkie, trójwymiarowe projektowanie w skali 1:1 
dla pomieszczeń i konstrukcji, który uwzględnia wszystkie detale i 
szczegóły i zapewnia rzetelne planowanie.

Dzięki poradom doradców firmy KEMMLIT, wszystkie 
pomieszczenia mogą być zaprojektowane zgodnie ze 
wskazówkami i wymaganiami użytkowników. Produkty firmy 
KEMMLIT, takie jak kabiny, systemy przechowywania, 
wyposażenie łazienek, kabiny do przewijania dzieci, półki, ławki, 
drzwi i framugi drzwi mogą być uwzględnione w szczegółowym 
projekcie. Plan pomieszczenia może być przedstawiony wirtualnie 
z uwzględnieniem  konstrukcji, jej rozmiarów, kolorów. 

Dla szkół, budynków użyteczności publicznej i budynków 
przemysłowych- realistyczny projekt uwzględnia oświetlenie i 
kolorystykę, tworząc wizję całej konstrukcji.  Dzięki naszemu 
profesjonalnemu planowaniu, klienci otrzymują niezwykle 
realistyczny projekt.

Wsparcie firmy KEMMLIT obejmuje pomoc od pomysłu do 
montażu konstrukcji w miejscu przeznaczenia, bez względu na 
zakres zadania. 
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KEMMLIT® dziesięć atrybutów

1. 125-letnie doświadczenie i pozycja lidera na rynku

2. Szeroka oferta programowa

3. Innowacyjność produkcyjna i najlepsze wzornictow

4. Najlepsze materiały I najwyższa jakość obróbki

5. Określone rozwiązania do pomieszczeń

6. Fachowa porada konsultanta

7. Szybkie przygotowanie ofert

8. Szybka i zgodna z terminem zamówienia dostawa

9. Profesjonalna usługa montażowa

10. Kompleksowa usługa
www.kemmlit.com

Więcej informacji na:

cell – film. Proszę przeskauj!

www.modernclassic.pl



Indywidualne
kształtowanie
wnętrz
pomieszczeń
sanitarnych 
by KEMMLIT®

Przykłady:

Przebieralnie
Kabiny giszetowe
Systemy szafek
Kabiny prysznicowe
Umywalki
System półek
System ławek
Stoły do przewijania 
niemowląt
Drzwi i ościeżnice
Akcesoria

KEMMLIT-
Bauelemente GmbH

Maltschachstraße 37 
D-72144 Dusslingen 
Germany

Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 
Fax: +49 (0) 7072 /1 31-150

www.kemmlit.com 
info@kemmlit.com

MODERN CLASSIC
s.c. Rafał Bronowicz, Marcin Zadrożny

ul. Sokołowska 9/49 
01-142 Warszawa
Polska

Tel.: +48 (0) 503 170 159

www.kemmlit.com 
info@kemmlit.com




