
Universal Design
“A Universal Design 
a környezet megtervezése és 
összeállítása oly módon, hogy 
az a legnagyobb mértékben 
akadálymentes, átlátható és 
használható legyen mindenki 
számára, függetlenül a 
korától, testméreteitől és 
mozgáskorlátozottságától.”

A ProfiloSmart a Universal 
Design jegyében több, 
mint 10 éve a modern és 
stílusos berendezések és 
szerelvények vezető tervezője 
és gyártója.

 Egészségügy 

 Vendéglátás 

 Otthon 

Ergonomikus 
Mosdókagylók
Beépített elülső kapaszkodó.
Segíti a felhasználót a mosdó elérésében.

Központi vízgyűjtő.
Megakadályozza a víz kiömlését.

Sekély mélység és extra 
szélesség.
Megkönnyíti a hozzáférést a mosdótál alatt és 
extra helyet kínál a piperecikkek elhelyezésére.

Ergonomikus mosdókagyló.
A felhasználó a könyökét a mosdókagy ól  
oldalára helyezheti, amivel növeli a kényelmét 
és elkerüli a víz kiömlését.

Csaptelep.
A felhasználó szükséglete szerint három 
különböző helyre szerelhető fel.

Flexibilis lefolyó rendszer.
Helytakarékosan és a meglévő vízvezeték 
rendszernek megfelelően állítható be.

CRISTALPLANT®-ből kiöntve.
100%-ban olasz akrilkötésű ásványi anyag, 
amitől a mosdókagyló:
1) könnyű,
2) sima, 
3) nem porózus,
4) higiénikus (gátolja a csírák 
 és baktériumok megtelepedését),
5) UV-álló,
6) színstabil,
7) folt- és karcálló,
8) 100%-ban újrahasznosítható.

60 cm

90 cm

Szögletes 
jobbos

Szögletes 
balos

Tökéletesen 
testre szabható 
kialakítás.

Rugalmasság.

Állíthatóság. 

Profilo Smart’s 
Flexibilis Rendszer.
A Profilo Smart rendszer 
alapeleme az alumínium 
tartósáv, ami különböző – 
nagymértékben testre szabható 
– burkolatokkal készül. 
A tartósávhoz kiegészítők széles 
választéka csatlakoztatható, 
azon elmozdítható, illetve arról 
eltávolítható.

Függőleges- és oldalirányban 
állítható kiegészítők a kényelem 
és biztonság érdekében.

Könnyen csatlakoztatható 
és eltávolítható kiegészítők a 
többcélú és rugalmas környezet 
érdekében.

Számtalan testre szabási 
lehetőség a rendszer bármilyen 
stílushoz történő igazításához.



Termékvonal CLASSIC

Anyag CRISTALPLANT®
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Mosdókagyló tartósín.
Fedezze fel tartósíneink teljes 
skáláját, melyeket a mosdókagyló 
mozgatásához terveztek. 
Az állítható mosdókagyló minden 
lehetséges felhasználó igényét 
kielégíti.
Válassza a manuális opciót alkalmankénti 
beállításhoz vagy a Zero-gravity megoldást 
a napi, kényelmes beállításhoz. Továbbá 
választhat a falra szerelhető magasság-állítható 
változat, illetve a mosdókagyló tartóelem 
vízszintes sávhoz nevű változat között, ami 
függőleges és oldalirányú beállításokat is 
lehetővé tesz.

Profilo Smart
Mosdókagyló kiegészítők.
Kiegészítők: törülközőtartó, szappantartó, 
szappanadagoló, pohártartó.

Magasság-és 
old-lirányban- 
-állítható.

Magasság- 
-állítható.

Rögzített. 

Mosdókagyló telepítési 
lehetőségek:

Hagyományos fali telepítés.

Falra szerelt magasság-állítható 
telepítés (speciális tartósín 
szükséges).

Falra szerelt magasság-állítható 
telepítés (speciális tartósín és 
alumínium tartósáv szükséges). 

Magyarországi  2. u. Gyár Budaörs, 2040 Kft. Carter & Carter forgalmazó: 

Guinness Enterprise Centre
Taylor’s Lane, Dublin, D08, Ireland
t +353 (0)1 687 4074
e info@profilosmart.com 
w profilosmart.com


