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Rogapal® Inox en 
 Rogapal® Staal
 cabines

Vochtbestendig Vandaal bestendig

DES
IGN

High design
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Rogapal® Inox cabines met speciale deurgreep DLM  1023  (optioneel) en RVS  zichtschotten, 
hoogte v.a.  1850  mm (exclusief  pootje van 150  mm).
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Rogapal® cabines

Duurzaam
De Rogapal® systemen Inox en Staal zijn  ideaal 
toepasbaar in vochtige ruimtes. Het systeem 
is bestand tegen vocht en biedt een hoge 
weerstand tegen reinigings- en ontsmettings-
middelen. Dit door gebruik van materialen die 
vochtbestendig zijn, zoals RVS  of staal met 
epoxycoating en de kern van de wanden 
bestaat uit kunststof honingraad.

Functioneel
Rogapal® is een flexibel systeem waardoor het 
voor elke ruimte geschikt is. Hierdoor kan ook 
de beschikbare vloeroppervlakte optimaal 
benut worden.  De onderhoudskosten zijn 
laag doordat de wanden en bevestigingen 
eenvoudig te reinigen zijn. De montage wordt 
uitgevoerd door professionele monteurs:  snel, 
netjes en precies.

Stijlvol
Door de RSV  frameloze constructie en het 
gebruik van inox of staal hebben de cabines 
een stoere en robuuste uitstraling. Strak vorm-
gegeven sluitingen en bevestigingsmaterialen 
completeren het moderne geheel. De wanden 
kunnen geleverd worden met een gladde af-
werking of met een lichte structuur.

Kwaliteit 
De frameloze panelen bestaan uit twee ver-
bonden stalen platen. U heeft de keuze uit 
een verzinkt en gepoedercoat corrosiebesten-
dig blad (Rogapal® Staal) of een ontwerp in 
roestvrij staal met verschillende oppervlakken 
of patronen (Rogapal® Inox). De gelijmde ho-
ningraatkern geeft de elementen de nodige 
verbindingsstevigheid. Een speciale sleuf in de 
kopse kant van het plaatmateriaal zorgt voor 
een goede ventilatie en voorkomt condensatie 
waardoor  de duurzaamheid van het materiaal 
gewaarborgd blijft. 

Alle cabines voldoen aan de hoogste eisen: 
eenvoudige installatie, lange levensduur, veilig, 
onderhoudsvriendelijk, comfortabel en een 
goede prijs/kwaliteitverhouding

Rogapal®Inox en  Rogapal® Staal voor optimale 
hygiënische omstandigheden in:
kinderdagverblijven,  ziekenhuizen,  klinieken,
sanatoria,  verpleeghuizen, zwembaden,  sport- 
en fitnesscentra,  pretparken,  campings, stadi-
ons, beurscentra,  fabrieken,  kazernes,  scholen, 
universiteiten en scheepsbouw.

Rogapal® Inox en Rogapal® Staal
Duurzaam, functioneel en stijlvol

De serie Rogapal® Inox en Rogapal® Staal biedt een flexibele oplossing 

voor het creëren van cabines in iedere willekeurige ruimte. Het systeem 

biedt een breed scala toiletunits, douche- en omkleedcabines met een 

robuuste uitstraling uitgevoerd in RVS of staal.  
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Rogapal® Staal cabines met kunststof Normbau beslag.
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Rogapal® Inox en Rogapal® Staal 
Type 2000 standaard

Afmetingen 
De cabinehoogte van Type 700  is 2000  mm. 
De deuren, schilden en tussenwanden zijn 
2000  mm hoog inclusief 150  mm vrije ruimte 
aan onderzijde. 

Speciale hoogtes 
2110  mm en 2210  mm. De deuren, voorwand,  
schilden en tussenwanden zijn 1960  mm of 
2060  mm hoog en hebben 150  mm vrije 
ruimte aan de onderzijde.  

Wandbevestiging 
In de frameloze constructie worden schilden 
en tussenwanden met een TT-,  F-  of L-vormige  
montageklemmen van verchroomd staal met 
elkaar verbonden.

Vloerbevestiging 
De wanden en schilden worden geleverd met 
150  mm hoge roestvrij stalen poten als vloer-
bevestiging. De poten zijn in hoogte verstel-
baar van +30 mm tot -20  mm. 

Voorwand
De voorwanden zijn voorzien van een 
doorlopend roestvrij stalen stabiliteits-
pro�el. Dit pro�el heeft een diameter
van 32 mm en us 2 mm dik.

    

Standaard RVS pootjes RVS stabilisatieprofiel

De diverse modellen Rogapal Inox en Rogapal Staal

Vooraanzicht

Vloer- en schildbevestiging RVS buispootje

Zijaanzicht

Rogapal® staal cabine
Rogapal® staal cabine met deurgreep aan 
de binnenkant. 

Rogapal® Inox met speciale deurgreep 
(optioneel) 
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Rogapal® Inox en Rogapal® Staal 
Type Top Vrijhangend

Max.  hoogte 2540  mm
Deurhoogte 1850  mm, 1960  mm, 2060  mm
Wandhoogte  1850  mm, 1960  mm, 2060  mm
 
Voor  deurbreedtes zie pagina 7.

 

Plafondmontage 
Wanneer  montage aan plafond wordt toe-
gepast, geldt dat bij Type Top Vrijhangend 
de schilden, die aan het plafond gemonteerd 
worden,  een minimale breedte van 250  mm 
dienen te hebben. 
 

Zijaanzicht

Rogapal® Staal cabines Type Top Vrijhangend. 

Vooraanzicht
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Minimale breedtematen cabines type 700 en type TOP vrijhangend. 

De cabines zijn verkrijgbaar in de 
volgende kleuren

De cabines zijn verkrijgbaar in diverse RAL-
kleuren.  Op  aanvraag kunnen wij u een kleur-
monster sturen. Andere kleuren en structuren 
zijn ook mogelijk tegen een meerprijs. 

Kleurafwijkingen  ten opzichte van originele 
kleuren van het materiaal kunnen om druk-
technische redenen voorkomen.  

RAL  1004  
Goudgeel

RAL  3002  
Karmijnrood

RAL  6027  
lichtgroen

RAL  5014  
Duifblauw

RAL  7035  
Lichtgrijs

RAL  9010  
Grijswit

RAL  5015  
Hemelblauw

RAL  9001  
Crémewit

Rogapal Staal cabine met een structuur oppervlak 
en speciale deurgreep (DLM  1024,  optioneel)
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Rogapal® Staal cabine met blauwe epoxycoating
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Rogapal®Inox en Rogapal® Staal 
Type 900 hoge uitvoering 

Max.  hoogte 2250  mm (vanaf  vloer)
Deurhoogte 1850,  1960  of 2060.  
 
De ruimte tussen de deur en de bovenregel of 
-paneel is 20 mm. Deurbreedtes en schilden 
zie Type 2000.

Bevestiging 
De schilden worden aan de vloer veran-
kerd.  De schilden worden door middel van 
aluminium U-profielen  met mat chroom of 
hoogglans gepolijst chroombeslag met de 
bouwkundige wanden aangesloten.  De wan-
den worden met een gepoedercoat aluminium 
H-profiel  aan de schilden bevestigd. 

Deuren 
Breedte 585  mm, 635  mm, 735  mm,
885  mm, 985  mm

De deuren worden bevestigd met twee schar-
nieren van roestvrij staal.  

Rogapal® Inox en Rogapal® Staal  
kleuters

De hoogte van deze cabine is 1300  mm. De 
deuren, voorwand en tussenwanden zijn 1150  
mm hoog en hebben 150  mm vrije ruimte aan 
de onderzijde. De roestvrij stalen poten zijn 
150  mm hoog (zoals Type 2000).   
De breedte van de schilden met uitzondering 
van de beginschilden is tenminste 225  mm. 
De breedte van de deur is 535  mm of 585  mm. 

Deuren 
De deuren worden opengehouden door een 
speciaal scharnier.  De scharnieren zijn zelfslui-
tend tot een openingshoek van 30°.  Vanaf  een 
openingshoek van 30°  blijven de deuren open 
staan.  Om  veiligheidsredenen gaan de deuren 
naar buiten open. 
Tussen de deur en het paneel zit een kunst-
stof veiligheidsstrip. Deze zorgt ervoor dat er 
zowel in gesloten als geopende toestand geen 
naden tussen de scharnierkant van de deur en 
voorwand ontstaan en vingers niet afgekneld 
worden.  De deuren van de kleutercabines heb-
ben geen sloten.

Keurmerk ‘Goedgekeurde  
Veiligheid’
Na onderzoek uitgevoerd door het LGA  te 
Nürnberg is het toegestaan om het keurmerk 
‘Goedgekeurde  Veiligheid’  te gebruiken.  

Vooraanzicht

Vooraanzicht

Detail van zelfsluitend bovenscharnier Detail van kunststof strip tegen afknellen

Zijaanzicht
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Hang en sluitwerk
Vergrendeling 
Rogapal  cabines zijn standaard uitgerust met 
een RVS  deurgreep. Het slot kan in geval van 
nood eenvoudig worden geopend door een 
noodontgrendeling van buitenaf.  Een vier-
kante sleutel of ander apparaat is niet vereist 
in een noodsituatie.  

Andere soorten sloten
Natuurlijk  kunnen Rogapal  Staal/Inoc  cabines 
met andere typen sloten worden uitgerust. 
Informeer  naar de mogelijkheden. 

Standaard deurvergrendeling

Vergrendeling

Optioneel RVS deurgreep DLM 1076

Optioneel RVS deurgreep DLM 1024

Optioneel RVS gebogen deurgreep DLM 1023

R ozetten Standaard

Binnen DLM 1735

Buiten DLM 1754

zelfsluitend scharnier onder en boven

D eurscharnieren

Deurscharnier boven

Detail van dubbele T-vormige montageklem. Dubbele T-, F-, of L-vormige montageklemmen. 

Montageklemmen

Optioneel DLM 1736 Optioneel DLM 1755

Deurscharnieren 
De scharnieren zijn ontworpen als zelfslui-
tende scharnieren,  gemaakt van gegoten 
en verchroomd (roestvrij staal)  of gepolijst 
chroom.  Het zelfsluitende scharnier kan op 
elke gewenste hoek worden ingesteld. Zo kan 
men op afstand zien of de cabine vrij is. 

Montagebeugels 
In de frameloze constructie worden schilden 
en tussenwanden met een TT-,  F-  of L-
vormige montageklem van verchroomd staal 
met elkaar verbonden.

Kleurenkaart
De cabines zijn verkrijgbaar in vele diverse 
RAL-kleuren.  Op  aanvraag  kunnen wij u 
een kleurmonster toesturen.  Andere kleuren 
en structuren zijn ook mogelijk tegen een 
meerprijs. 
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 Rogapal® Staal cabines met standaard deurgreep en rode epoxycoating         
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NEDERLAND
Loggere Metaalwerken bv
Postbus 5000
NL-4803 EA Breda

Tel.  076 52 40 830
Fax 076 52 07 255

www.loggere.com
info@loggere.com

BELGIË
Loggere Metaalwerken nv
Europastraat 40
B - 2321 Meer

Tel.  03 317 03 50
Fax 03 317 03 66

www.loggere.com
info@loggere.com

TOONZAAL
Nederland en België:
Europastraat 40
B-2321 Meer

Tel.  03 317 03 50
Fax 03 317 03 66

www.loggere.com
info@loggere.com

R ogapal® sc haa m schot

Rogapal ® Inox en Rogapal ® Staal 
Schaamschot

Afmetingen schaamschot
Breedte 400  mm, 500  mm
Hoogte 920  mm 
Dikte 32  mm

Afmetingen zichtschot
Breedte van  400  en 1800  mm
Hoogte 1850  mm, 1960  mm, 2060  mm
Dikte 32  mm

Wandbevestiging
Het schaamschot wordt gebruikt als afschei-
ding tussen urinoirs. 
De muurbevestigingen met dubbele T-vormige  
klemmen, zijn gemaakt van non-ferro  metalen 
en chroom afgewerkte  toevoeging.  

Randbescherming
De buitenste randen van het schaamschot 
worden beschermd met een plastic afscherm-
strip.

Zijaanzicht schaam- en zichtschot Vooraanzicht schaam- en zichtschot
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