
Sanitaire
Cabines

toepassingen voor o.a.: 

kantoren, recreatie, agrarische- en food sector, scholen, sport & fitness, industrie,  
evenementen, utiliteitsbouw, vliegvelden, gezondheidszorg en zwembaden.

harpie b.v. plaatmaterialen
toepassingen
accessoires



Douchecabines in verschillende kleuren, 
texturen, afmetingen, diktes en kwaliteiten.

douche Cabines



Bent u op zoek naar een leverancier van massief compact 

 douchecabines? Dan moet u bij Harpie B.V. in aarle- rixtel 

zijn. massief compact  douchecabines lenen zich  uitstekend 

voor  intensief gebruik en zijn een goede keuze op het 

 gebied van hygiëne, comfort en veiligheid. Door ons al in 

een vroegtijdig stadium te betrekken bij uw plannen,  kunnen 

we u adviseren over de indeling, capaciteit en looplijnen in 

uw ruimte. Daarna  maken we een ontwerp, vervaardigen 

we uw product en verzorgen we de montage op locatie. 

Bij  bestaande ruimtes komen we de situatie graag vooraf 

 bekijken en inmeten. 

Harpie B.V. biedt keuze uit massief compact douchecabines 

in verschillende kleuren, texturen, afmetingen, diktes en 

 kwaliteiten. merken plaatmateriaal die wij leveren zijn:  trespa, 

Fundermax, arpa en polyrey. Dankzij onze ruime voorraad 

zijn wij, indien gewenst, in staat om  binnen 24 uur te 

 leveren. Voor ieder budget heeft Harpie B.V. een oplossing.

massief compact   
douchecabines voor 
intensief gebruik

douche Cabines



massief compact  toiletcabines 
zowel in luxe uitvoering  
als budget-oplossing

Bij bestaande ruimtes komen we de situatie graag vooraf bekijken en inmeten. Daarnaast 

denkt Harpie B.V. graag met u mee als het gaat om het beslag van massief compact 

 toiletcabines. scholen geven bijvoorbeeld vaak de voorkeur aan vingerveilige schar-

nieren van aluminium. gaat u bij het maken van een keuze in pootjes, deurknoppen en 

 scharnieren voor een budget-oplossing en kiest u voor kunststof, of valt u voor de super-

stevige en hufterproof luxe uitvoering in massief rVs? Harpie heeft het allemaal.

ToileT cabines



plaatmaterialen

- zaag- en freeswerk

- boeiboorden en dakkapellen

- naambordjes 

 -tafelbladen

- zitbanken

- ontvangstbalies voor bedrijven

- tafelbladen voor buitentafels

- wastableaus en kasten

- toilet- en douchewanden

- meubels en werkbladen

- lockerkasten

- wandpanelen

... en al uw specifieke wensen

harpie b.v. is uw leverancier in plaatmateriaal, 
toepassingen & accessoires van  massief compact
denk daarbij  aan op maat geleverd:



accessoires
RVS

Aluminium

Veerschanier
links- en rechts  -draai ende 

oploopschanieren
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Veerscharnieren met geïntegreerde vingerbeveiliging U profiel

DeurknopVrij-bezet slotenpoot

paneelhouderVrij-bezet slot Vrij-bezet slot schanier deelpoot

nylon SeRie

Deurknop VeerschanierVrij-bezet slotpoot



0074 pastel grijs 0077 antraciet grijs

1471 natuurlijk Kersc101 chene Brun Horizontal

g003 gris perle

Waar bestaat massief compact eigenlijk uit?

Kenmerken van massief compact:

ondoorlaatbaar 
voor vocht en 
stroom

niet giftig en  
helemaal 
hygiënisch

Verschillende  
kleuren, afwerkingen 
en patronen

sterk bestand  
tegen impact

sterk bestand  
tegen slijtage

Vlekbestendig 
makkelijk te 
reinigen

Zelf ondersteun-
ende en lange 
termijn stabiliteit

HARpie  collectie

B015 Blanc menuires

c102 chene clair Horizontalg059 gris orage

c017 coquille D’oeuf g031 genet V014 Vinyle r036 rouge cerise

p092 pomme Verte 0237 gentiaan Blauw B001 Bleu Flash g005 grand Bleu

De kleuren op papier kunnen afwijken van de werkelijkheid. controleer daarom uw gekozen kleur.

specificaties

optioneel transparante beschermlaag 

gekleurd, geïmpregneerd papier met melaminehars 

lagen van kraftpapier, geïmpregneerd met fenolhars

De in glasdeeltjes ingekapselde zilverionen worden geactiveerd in contact 
met vocht. Ze neutraliseren de bacteriën en voorkomen de celindeling waar-
door het risico op besmetting gereduceerd wordt. 
De sanitized® behandeling,  gebaseerd op ag+ ionen, migreert niet met de 
stoffen waarmee het in contact komt en neemt niet af naarmate tijd vordert. 
in tegenstelling tot synthetische en organische antimicrobiële stoffen.

Geur

Bacteriën

Vochtigheid

Sanitized ®

Ontbinding van het materiaal

Hygiënish beschermt product

Schimmels

Vochtigheid

Geur

Bacteriën

Vochtigheid

Sanitized ®

Ontbinding van het materiaal

Hygiënish beschermt product

Schimmels

Vochtigheid



Voor meer informatie:

Helmondseweg 7c  |  5735 ra  aarle-rixtel

0492 38 32 31  |  info@harpiebv.nl

www.harpiebv.nl

www.sanitairecabines.com

harpie b.v. plaatmaterialen
toepassingen
accessoires

official sanitized® 
treated materials supplier


