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Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de badkamer.
Door gebruikers, maar ook door instellingen en bedrij-
ven die accommodaties aanbieden.  Aannemers, instal-
lateurs, projectontwikkelaars en architecten vragen dan 
ook naar badkamers die comfortabel en praktisch zijn, op 
maat aangeleverd worden, een gunstige kostprijs hebben 
en gemakkelijk te installeren zijn.

Loggere Metaalwerken biedt prefab sanitaire polyester 
units die aan al deze eisen voldoen. 

Loggere polyester units onderscheiden zich door een 
vrije keuze van sanitaire toestellen en het opbouwen van 
de units met extra robuuste wanden en vloerelementen. 

Daarnaast bieden ze ook nog een hoog gebruikscomfort, 
eenvoudige installatie en lange levensduur. 

Praktische voordelen op een rij:

•     Vrije keuze van sanitaire toestellen en accessoires
•     Relatief licht van gewicht dus ook toepasbaar in     
      moeilijke bouwsituaties zoals op houten vloeren.
•     Speciale sandwichconstructie: degelijk, zelfdragend en 
      volkomen waterdicht.
•     Leverbaar in een aantal zeer praktische afmetingen,    
      met het oog op een efficiënte indeling.
•     Tijd- en kostenbesparende installatie door complete 
      prefab aanlevering.
•    Geen overlast door het gebruik van losse bouwma-
     terialen zoals beton, tegels en specie.
•    Geen vaklui zoals tegelzetters, timmerlieden en   
     metselaars nodig bij de installatie.
•    Units zijn volledig modulair en kunnen via deur- of   
     raamopeningen naar binnen worden gebracht.
•    Eenvoudig onderhoud door uitgekiend design en 
     perfecte afwerking (naadloze vloeren en wanden).
•    De units zijn 100% recyclebaar en de exploitatie-
     kosten zijn verrassend laag.
•    Kans op lekkage is nihil, doordat de voegen afgedekt       
     zijn.
•    Loggere sanitaire polyester units kunnen, indien
     gewenst, compleet geleverd worden inclusief sanitair, 
     accessoires en aansluitingen voor water en elektra.

Kiezen voor de sanitaire polyester units van Loggere 
Metaalwerken betekent kiezen voor kostenbesparing, 
kwaliteit en snelheid.

SANITAIRE UNITS

Model Superba
Afmetingen: buitenmaat 1900 x 1900 x 2290 mm

Model Superba
Afmetingen: buitenmaat 1900 x 1900 x 2290 mm

Model Superba
Afmetingen: buitenmaat 1900 x 1900 x 2290 mm



Vloerelement

-  Glasvezelversterkt polyester (hoogwaardig vinylester),   
   met 18 mm kernmateriaal, waardoor een stabiele   
   sandwichconstructie ontstaat van 23 mm dik.
-  Plinthoogte 125 mm.
-  Flensafwerking voor plaatsing van wandpanelen.
-  Binnenzijde afgewerkt met gladde toplaag. 
-  Integraal naadloos meegevormde douchebak, verhoogd,  
   verlaagd, rechthoekig of kwartrond.
-  Douche- en loopgedeelte voorzien van anti-slip    
   noppenstructuur.
-  In gelamineerde afvoerput met binnenput en rooster.  
    Verticale of horizontale afvoermogelijkheid.
-  Dorpelhoogte zodanig dat plaatsing op bestaande 
    vlakke cementdekvloer of houten vloer mogelijk is.

Plafond-, wand- en hoekelementen

-   Sandwichconstructie met glasvezel versterkt 
    polyester (hoogwaardig vinylester) en 12 mm 
    kernmateriaal.
-   Afmeting hoekelement: 150 x 150 mm.
-   Afmeting wandelementen: 600 / 750 / 900 mm.
-   Binnenzijde afgewerkt met gladde toplaag.
-   Alle elementen zijn rondom voorzien van een
    flens voor montage.
-   Standaard montagekozijn, afmeting 830 x 2115 mm.
-   Standaard opdekdeur met scharnieren.
-   Positie van deur naar keuze.
-   Kleuren:  Wit (RAL 9001), lichtgrijs en donkergrijs 
    (RAL 7016).  Andere RAL kleuren op aanvraag

Sanitair

-  Standaard worden de units geleverd exclusief alle benodigde sanitair, accessoires en aansluitingen voor water, 
   elektra, verlichting, verluchting en buitenafwerking. Deze kunnen desgewenst geleverd worden.

Afvoerputje met rooster

Doorsnede wandelement

Kozijn en deur

-   Metalen kozijn, afmeting 830 x 2115 mm
-   Watervaste opdekdeur met 3 scharnieren, deurkruk en aanduiding vrij/bezet
-   Positie van de deur naar keuze, links-/rechtsdraaiend, binnen of buitenwaarts, op kopse of lange zijde
    afhankelijk van het model.
-   Kleur kozijn: wit (RAL 9001), deurblad wit (RAL 9001) of lichtgrijs.



Polyester douche unit, model Pegasi. 
Kleur wit met schuifdeur, in hoogte verstelbare slang, 
sproeikop en mengkraan



SIRUS

POLARIS  

CYGNI     

MIRA     

Afmetingen: 900 x 780 x 2030 mm

Afmetingen: 900 x 780 x 2270 mm

Afmetingen: 1075 x 900 x 2290 mm

Afmetingen: 1000 x 1150 x 2240 mm

Douche units



AQUARI    

HYDRAE   

SUPERBA     

PEGASI     

Afmetingen: 1000 x 1600 x 2240 mm, leverbaar
met deur op kopse of lange zijde

Afmetingen: 1600 x 900 x 2160 mm, leverbaar
   met deur op kopse of lange zijde

Afmetingen: 1900 x 1900 x 2290 mm, leverbaar
                  met deur op kopse of lange zijde

Afmetingen: 1900 x 1150 x 2290 mm, leverbaar
                   met deur op kopse of lange zijde

Douche-toilet units met 1-2 of 3 functies



Polyester douche unit. model Sirius, kleur wit. Inclusief douche gordijn met stang, in hoogte 
verstelbare douchekop en mengkraan
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NEDERLAND   BELGIË    Toonzaal  
Loggere Metaalwerken bv  Loggere Metaalwerken nv  Nederland en België
Postbus 5000   Europastraat 40   Europastraat 40
NL - 4803 EA Breda   B - 2321 Meer   B - 2321 Meer

Tel. 076 52 40 830   Tel. 03 317 03 50   Tel. 03 317 03 50
Fax 076 52 07 255   Fax 03 317 03 66   Fax 03 317 03 66

www.loggere.com   www.loggere.com   www.loggere.com
info@loggere.com   info@loggere.com   info@loggere.com


