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Suihkutilan kalusteet
Hietakari-Yhtymä Oy

TUOTEVALIKOIMA

Hietakari-Yhtymä Oy:n on suihkutilakalusteisiin erikoistunut
valmistaja. Kaikki kalusteet suunnitellaan ja valmistetaan yrityksen omassa tehtaassa. Vakiotuotevalikoima on markkinoiden laajin. Valikoimaa markkinoidaan Suomen lisäksi muualle
Pohjois-Eurooppaan ja Venäjälle. Vuosittain toimitetaan noin
50.000 kalustetta. Toimituksissa panostetaan erityisesti valikoiman lisäksi korkeaan laatuun ja toimitusvarmuuteen.
Hietakari tarjoaa sähköisen suunnittelun tueksi tuotteiden
DWG- ja GDL-kirjastot ja tarvittaessa mallintaa räätälöidyt ratkaisut tai avustaa tilasuunnittelussa käytössä olevilla nykyaikaisilla CAD-ohjelmistoilla.

INFINIA – Erityisen laaja vakio- ja mittatilausvalikoima suihkutilakalusteita, joilla kaikki suihkutilat on ratkaistavissa.
FENIC – Vakiovalikoima suihkutilakalusteita, joissa tuotteen käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
VETRO – Pelkistetty, ajaton vakio- ja mittatilausvalikoima suihkutilakalusteita vaativampaan suunnitteluun.
VOLUME – Rajattu vakiovalikoima suihkutilakalusteita ammattirakentamisen tarpeisiin.

INFINIA 100 JA 150 -KIINTEÄT SUIHKUSEINÄT

Ominaisuuksia
Infinia 100 ja 150 -suihkuseinät asennetaan lattian ja katon väliin
joko teleskoopin (111, 151 ja 121) tai kiinteän etutolpan avulla (112
ja 152). Alateleskooppi ja etutolppa on varustettu nivelsäätöjalalla
lattiakaatojen varalta.
Infinia 151 ja 152 ovat vakiotuotteita, joilla on sähköturvallisuusmääräysten mukainen tuotekorkeus.

Mitoitus
• leveys 5 cm:n välein, 26 cm - 89 cm
• vakiokorkeus 190 cm (111, 112, 121) ja 225 cm (151, 152), erikoiskorkeus maks. 230 cm (vain suorat mallit)

Lasi

111, 151 Suihkuseinä
teleskoopilla

112, 152 Suihkuseinä
kiinteällä etutolpalla

• 6 mm:n reunahiottu karkaistu turvalasi (EN-12150), värivaihtoehdot kirkas, savu, chinchilla (ei 121), maito (ei 121)

Kehys
• alumiiniprofiilia (seos AW-6063). Värivaihtoehdot: Luonnonväriin
anodisoitu, kiiltoanodisoitu, valkoinen (RAL 9003), musta (RAL
9005)

Asennus
921 Verhokisko

Asennettaessa tuote irti lattiasta vesi pääsee kulkemaan lasin alta.
Vedenkulku voidaan estää asentamalla lasin alle tiivistesokkeli (vakiovaruste).

Lisävarusteet
Tuotteeseen on lisävarusteena saatavilla suihkuseinän ja rakennuksen seinän väliin kiinnitettävät verhokisko sekä verhokaari,
jotka sisältävät koukut ja kannattimet.
121 Kaareva suihkuseinä
teleskoopilla

922 Verhokaari

Takuu
• 10 vuotta
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INFINIA 200 JA 250 -KIINTEÄT, KÄÄNTYVÄT JA
TAITTUVAT SUIHKUSEINÄT

Ominaisuuksia
200-sarjan kiinteät ja kääntyvät suihkuseinät rajaavat suihkutilaa
sellaisenaan. Tämän lisäksi suihkuseiniä yhdistelemällä voidaan
muodostaa laaja kirjo erilaisia suihkunurkkia ja tilanjakajia.
Suihkunurkka- ja tilanjakoyhdistelmissä tuotteet lukkiutuvat toisiinsa magneettitiivisteillä.
Infinia 251, 252, 253 ja 254 ovat vakiotuotteita, joilla on sähköturvallisuusmääräysten mukainen tuotekorkeus.
Kääntyvissä seinissä tukeva säädettävällä keskityksellä varustettu
nostosarana, kääntyvyys ± 90 astetta. Kääntyvissä seinissä laahustiiviste ja kiinteissä seinissä tiivistesokkeli vakiovarusteena.

Mitoitus
• leveys 5 cm:n välein, 23 cm - 87 cm (Infinia 214: 57 cm - 167 cm)
• vakiokorkeus 190 cm (21x, 22x) ja 225 cm (25x), erikoiskorkeus
maks. 230 cm (ei 22x)
211, 251 Kiinteä suihkuseinä

212, 252 Kääntyvä suihkuseinä

Lasi
• 6 mm:n reunahiottu karkaistu turvalasi (EN-12150), värivaihtoehdot kirkas, savu, chinchilla (ei 22x), maito (ei 22x)

Kehys
• alumiiniprofiilia (seos AW-6063), värivaihtoehdot luonnonväriin
anodisoitu, kiiltoanodisoitu, valkoinen (RAL 9003) ja musta (RAL
9005), helat kromattua messinkiä

Takuu
• 10 vuotta

213, 253 Taittuva suihkuseinä

214, 254 Suihkuseinä
kääntyvällä osalla

Käyttökohteet

Yksittäinen suihkuseinä

221 Kaareva, kiinteä suihkuseinä

222 Kaareva, kääntyvä suihkuseinä

Suihkunurkka

223 Kaareva, taittuva
suihkuseinä

224 Kaareva suihkuseinä
kääntyvällä osalla
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FENIC 300 -KIINTEÄT, KÄÄNTYVÄT JA TAITTUVAT
SUIHKUSEINÄT

Ominaisuuksia
300-sarjan kiinteät ja kääntyvät suihkuseinät rajaavat suihkutilaa
sellaisenaan. Suihkuseiniä yhdistelemällä voidaan muodostaa laaja
kirjo erilaisia suihkunurkkia ja -tilanjakajia. Suihkunurkka- ja tilanjakoyhdistelmissä tuotteet lukkiutuvat toisiinsa magneettitiivisteillä.
Kääntyvissä seinissä tukeva säädettävällä keskityksellä varustettu
nostosarana, kääntyvyys ± 90 astetta. Kääntyvissä seinissä laahustiiviste ja kiinteissä seinissä tiivistesokkeli vakiovarusteena.

Tuotteet
−− Fenic 311 -kiinteä suihkuseinä
−− Fenic 312 -kääntyvä suihkuseinä
−− Fenic 313 -taittuva suihkuseinä
−− Fenic 314 -suihkuseinä kääntyvällä osalla
−− Fenic 331 -suihkuseinä teleskoopilla

Mitoitus
• leveys 10 cm:n välein, 38 cm - 165 cm
• korkeus 200 cm

Lasi
• 6 mm:n kirkasta reunahiottua karkaistua turvalasia (EN-12150)

Kehys
• kiiltoanodisoitua alumiiniprofiilia (seos AW-6063), helat kromattua messinkiä
312 Kääntyvä suihkuseinä

INFINIA 400 -LIUKUVAT SUIHKUSEINÄT JA -NURKAT

Takuu
• 10 vuotta

Ominaisuuksia
Infinia 400 -sarjan ovet liukuvat kiinteiden seinien taakse. Mahdolliset vastakkain liukuvat ovet lukitaan toisiinsa magneettilukituksella. Säätöjalkojen avulla tuotteet voidaan asentaa irti lattiasta,
jolloin vesi pääsee kulkemaan tuotteiden alta. Vaihtoehtoisesti vedenkulku voidaan estää asentamalla liukukiskon alle tiivistesokkeli (vakiovaruste). Liukuseinät voidaan asentaa joko koko tuotteen
levyisellä yhtenäisellä alaliukukiskolla tai ainoastaan kiinteän osan
levyisellä liukukiskolla, jolloin oviaukosta on esteetön kulku.

Tuotteet

452 2-osainen liukuseinä

−− Infinia 411 -suihkunurkka kulmakäynnillä
−− Infinia 413 -viistonurkkainen suihkunurkka
−− Infinia 421 -kaareva suihkunurkka
−− Infinia 452 -2-osainen liukuseinä
−− Infinia 453 -3-osainen liukuseinä
−− Infinia 454 -4-osainen liukuseinä

Mitoitus
•
•
•
•

suihkunurkkien leveys 5 cm:n välein
liukuseinien leveys 10 cm:n välein (leveyden säätö 0 - 10 cm)
nurkat 68 cm - 90cm, liukuseinät 80 cm - 204 cm
vakiokorkeus 195 cm, erikoiskorkeus maks. 220 cm

Lasi
• 6 mm:n reunahiottu karkaistu turvalasi (EN-12150), värivaihtoehdot kirkas, savu, chinchilla (ei 421), maito (ei 421)

Kehys
• alumiiniprofiilia (seos AW-6063), värivaihtoehdot luonnonväriin
anodisoitu, kiiltoanodisoitu, valkoinen (RAL 9003), musta (RAL 9005)
411 Suihkunurkka
kulmakäynnillä

Takuu
• 10 vuotta
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VETRO 500 -KIINTEÄT, KÄÄNTYVÄT JA TAITTUVAT
SUIHKUSEINÄT

Ominaisuuksia
500-sarjan kiinteät ja kääntyvät suihkuseinät rajaavat suihkutilaa
sellaisenaan. Suihkuseiniä yhdistelemällä voidaan muodostaa erilaisia suihkunurkkia ja-tilanjakajia. Suihkunurkka- ja tilanjakoyhdistelmissä tuotteet lukkiutuvat toisiinsa magneettitiivisteillä.
Kääntyvissä seinissä tukeva säädettävällä keskityksellä varustettu
sarana, kääntyvyys ± 90 astetta. Kääntyvissä seinissä laahustiiviste
ja kiinteissä seinissä tiivistesokkeli vakiovarusteena.

Tuotteet
−− Vetro 511 -kiinteä suihkuseinä
−− Vetro 512 -kääntyvä suihkuseinä
−− Vetro 513 -taittuva suihkuseinä
−− Vetro 514 -suihkuseinä kääntyvällä osalla
−− Vetro 522 -kaareva kääntyvä suihkuseinä

Mitoitus
• leveys 10 cm:n välein, 38 cm - 88 cm (Vetro 514: 68 cm - 108cm)
• vakiokorkeus 200 cm, erikoiskorkeus maks. 230 cm (512, 513),
240 cm (511, 514)

Lasi
• 8 mm:n kirkasta reunahiottua ja karkaistua turvalasia (EN-12150)

Helat
• kromattua messinkiä

Takuu
512 Kääntyvä suihkuseinä

VOLUME 800 -KIINTEÄT JA KÄÄNTYVÄT
SUIHKUSEINÄT

• 10 vuotta

Ominaisuuksia
Volume-sarja on suunniteltu erityisesti rakennusliikkeiden tarpeisiin (ei vähittäismyyntiin). Se sisältää perusvalikoiman saneerauksissa ja uudiskohteissa yleisimmin käytettyjä suihkutilakalusteita.
Pienin eräkoko on 10 kpl.
Kääntyvissä seinissä tukeva säädettävällä keskityksellä varustettu
sarana, kääntyvyys ± 90 astetta. Kääntyvissä seinissä laahustiiviste
ja kiinteissä seinissä tiivistesokkeli
vakiovarusteena.

Tuotteet
−− Volume 811 -suikuseinä teleskoopilla
−− Volume 812 -suihkuseinä kiinteällä etutolpalla
−− Volume 821 -suihkuseinä suora kääntyvä
−− Volume 831 -suihkuseinä kaareva kääntyvä

Mitoitus
• leveys 10 cm:n välein, 47 cm - 87cm
• vakiokorkeus tuotteesta riippuen 185 cm ja 190 cm

Lasi
• 4 mm:n (811, 812) 6 mm:n (821, 831) kirkasta reunahiottua ja
karkaistua turvalasia (EN-12150)

Kehys
• luonnonväriin anodisoitua alumiiniprofiilia (seos AW-6063)
Pienessä kuvassa kaksi 821-suihkuovea asennettuna suihkunurkaksi

Takuu
• 2 vuotta

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA
Hietakari Kylpyhuone Oy
Jäspilänkatu 18
04250 KERAVA
Puhelin 0291 232 200
myynti@hietakari.fi
www.hietakari.fi
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