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AlpacoTM Cabines, 
kasten en banken



UW ALOMVATTENDE 
OPLOSSING VOOR CABINES, 
KASTEN EN BANKEN

 

 

Welkom bij het nieuwe ASI : de 

grootste fabrikant ter wereld van 

sanitaire wanden, accessoires en 

kasten. Wat maakt ASI zo uniek? Enkel 

ASI ontwerpt, ontwikkelt en maakt 

volledig geïntegreerde oplossingen. 

Hiervoor werken al onze producten 

naadloos samen. Welkom bij "keuzes", 

welkom bij "vernieuwingen", welkom 

bij het nieuwe ASI. 

asi-alpaco.com

Cabines Avant Garde / P. 6Cabines Classic / P. 4

Raadpleeg onze 96 pagina's  

tellende brochure met  

sanitaire accessoires op  

www.americanspecialties.com of email  

naar: sales@americanspecialties.com

ASI brochure met 
sanitaire accessoires

Groot assortiment aan 
pootjes en beslag

Spectaculaire zelfnivellerende 

pootjes en sluitingen zijn 

beschikbaar in verschillende 

materialen en afwerkingen.

Materiaal

Onze collecties worden 

vervaardigd van 13 mm dik 

High Pressure Laminate (HPL). 

Dit is een anti-microbieel, 

niet-poreus, waterbestendig, 

slag- en krasvast materiaal 

dat in een reeks van zowel 

standaard- als aangepaste 

kleuren geleverd wordt.
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Hoekafwerkingen

Alle hoeken zijn 

afgewerkt met 

afgeschuinde 

hoekprofielen 

voor stabiliteit en 

duurzaamheid.

Cabines Avant Garde / P. 6 Cabines Kids / P. 9 Kasten en banken/ P. 10Cabines Elegance / P. 8

Duct Panel System (DPS) 
beschikbaar voor alle cabines

Verbergt de leidingen, verschaft 

vlot toegang voor onderhoud 

en vervolledigt de inrichting van 

de sanitaire ruimte. 

Indicator Vrij/bezetAfgeschuinde randen

Alle randen zijn 

afgeschuind en 

voorzien van een 

zwarte gepolijste 

afwerking.

Zelfsluitende  
gelijkliggende deuren

Al onze zelfsluitende 

deuren beschikken 

over uitgefreesde 

deursponningen voor een 

gelijkliggende afwerking 

zonder inkijk.

Een deurknop die aanduidt 

of de cabine vrij of bezet 

is en in geval van nood 

geopend kan worden.
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CABINES CLASSIC

SPECTACULAIRE LIJNEN,  
GEDURFDE MATERIALEN EN 
PRACHTIGE ZELFNIVELLERENDE POOTJES 

DEFINIËREN ONZE CLASSIC COLLECTIE.

asi-alpaco.com

Eenvoud en functionaliteit gaan hand 

in hand in een collectie die garant staat 

voor ASI's exclusieve Ultimate Privacy™. 

Deuren en voorwanden zonder inkijk bieden 

dankzij de uitgefreesde deursponningen 

een gelijkliggende sluiting voor optimale 

privacy. Deze collectie onderscheidt zich 

tevens door haar stijl en stabiliteit, met 

robuuste achthoekige bovenprofielen  

gekoppeld aan een naadloze constructie. 

De Classic collectie voldoet perfect aan 

alle esthetische vereisten en behoeften 

van de gebruikers. Scherpe lijnen, 

gedurfde materiaalopties en een optimale 

functionaliteit maken de Classic collectie 

geschikt voor iedere situatie waar hoge 

kwaliteit vereist wordt.

Zelfnivellerende designpootjes
De pootjes zijn zelfnivellerend 

om eventuele ongelijkheden in 

de vloer ter plaatse te kunnen 

opvangen.

  

Kleuren en afwerkingen
Een ruime keuze aan  

hout- en metaalimitaties  

en standaard kleuren.

Cabines Classic  
uitgevoerd in rood  
(R 036) met roestvrij  
stalen beslag en  
pootjes. 
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CABINES AVANT GARDE

Volledig vrijhangend systeem
De bovenrail die tussen twee 

muren bevestigd wordt, draagt

de panelen en houdt de cabine 

van de vloer. 

ONS MODERN EN GEAVANCEERD   
CABINESYSTEEM 
AVANT GARDE 
ZWEEFT LETTERLIJK 
BOVEN DE VLOER.

asi-alpaco.com

Kleuren en afwerkingen
Een ruime keuze aan  

hout- en metaalimitaties 

en standaard kleuren.

Cabines Avant Garde 
uitgevoerd in geel  
(G 031) met roestvrij 
stalen beslag.

Dit strakke cabinesysteem lijkt de 

zwaartekracht te trotseren: een stijlvol 

doch robuust bovenprofiel ondersteunt de 

voorwanden en panelen op zodanige wijze 

dat er geen pootjes aan de onderzijde nodig 

zijn. Het resultaat is een zwevend systeem 

dat boven de vloer hangt. Dit unieke 

bovenprofiel is zowel geavanceerd als 

functioneel, en tegelijk stevig en verfijnd.
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CABINES ELEGANCE

MET GEAVANCEERDE DETAILS  
IS ELEGANCE ONS MEEST 
ELEGANTE EN VERFIJNDE  
CABINESYSTEEM.  

asi-alpaco.com

Deze visueel aantrekkelijke collectie is bijzonder 

geschikt voor toepassingen die hoge esthetische eisen 

stellen. De kenmerkende bovenrail zorgt voor stabiliteit 

en stijl. Bent u op zoek naar stevigheid, comfort, 

esthetiek en duurzaamheid? De collectie Elegance  

heeft het allemaal.

Voor- en 
zijwanden 
worden door 
aluminium clips 
verbonden met 
het bovenprofiel.

Cabines Elegance uitgevoerd in grijs  
(B 092) met roestvrij stalen beslag en 
pootjes.
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CABINES KIDS

asi-alpaco.com

Onze kindvriendelijke cabines zijn zodanig gebouwd 

dat ze de grootst mogelijke veiligheid bieden. 

Verzorgers hebben dankzij de vaste knoppen van de 

deuren toegang tot de cabines. Onze kindvriendelijke 

cabines worden dusdanig ontworpen dat ze aan 

vrijwel iedere vraag voldoen.

De rubberen 
profielen tussen 
de deuren en  
voorwanden 
voorkomen letsels 
aan handen en 
vingers. 

Cabines Kids uitgevoerd in groen (P 092) en blauw (B 048) 
met wit polyamide beslag en pootjes.
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EEN DUURZAAM EN SPEELS  
CABINESYSTEEM 
VOOR HET SANITAIR  
VAN KLEUTER- EN BASISSCHOLEN. 



KASTEN en BANKEN

NAAST CABINES BIEDEN WIJ 

OOK KASTEN 
EN BANKEN AAN, 
TOT DE UITERSTE
PERFECTIE.  

asi-alpaco.com

Kleuren en afwerkingen
Een ruime keuze aan  

hout- en metaalimitaties  

en standaard kleuren. 

 
Kasten uitgevoerd in 
houtimitatie (M 090) in 
High Pressure Laminate  
en een aluminium frame.  
Bank uitgevoerd in groen 
(P 031).

Een ruim aanbod aan sloten. 
Keuze uit verschillende sloten  

om aan uw veiligheidseisen  

te voldoen.

Onze kastsystemen worden gekenmerkt 

door de bijna eindeloze variatie in 

mogelijkheden en de eenvoudige installatie, 

terwijl de opwindende kleuren en elegante 

afwerking ze nog aantrekkelijker maken. 

De kasten kunnen in iedere configuratie 

worden opgebouwd en er is keuze uit 

meerdere basisopties, niveaus en stijlen. De 

deuren zijn voorzien van RVS zelfsluitende 

scharnieren en afgeronde zijkanten om een 

vlotte en langdurige werking te garanderen, 

terwijl de eindgebruikers kunnen kiezen uit 

verschillende soorten sloten. Onze banken 

passen uitstekend in kleedkamers waar 

esthetiek en functionaliteit van belang zijn. 

Alle banken zijn beschikbaar met of zonder 

kledinghaken en hoed- en schoenenrekken, 

en kunnen eventueel aan de muur bevestigd 

worden. 

 

Een uniek metalen frame zorgt ervoor dat 

onze kasten ongemonteerd vervoerd kunnen 

worden, om ze vervolgens ter plaatse in 

elkaar te zetten. 
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ASI Alpaco 
Wijtschotbaan 3 bus 1 

2900 Schoten
België

Tel: +32/33.60.91.20
E-mail: info@asi-alpaco.com 

Website: asi-alpaco.com


