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  8 mm bezpečnostné sklo  

  Pánty so zdvíhacím mechanizmom

   Montáž na podlahu alebo  
na sprchovú vaničku

   Vyška až 2200 mm  
bez navýšenia ceny

  Zameranie GRÁTIS

   Montáž certifikovanými 
montážnikmi

   Na výber viac ako 92 modelov 
rozličných riešení aj s možnosťou 
výrezov a šikmín na mieru

  Cena od 1409,00 EUR

Sprchové kúty
na zameranie

551 Číre sklo
751 Číre sklo s CLEARTEC

594 Carbon (dymové)
794 Carbon (dymové) 
s CLEARTEC

583 Satin (mliečne)
783  Satin (mliečne)  

s CLEARTEC

601  Čiastočný Satin na stred, 
výška 900 mm

801  Čiastočný Satin  
na stred, výška 900 mm 
s CLEARTEC

Uchytenie pántov
Najnovšia technológia UV a  svetlom tuhnúce lepidlo umožňuje trvale 
spojiť pánty z pochrómovaného zinku k vnútornému povrchu skla.
Hladká vnútorná strana skiel je praktická a jednoducho sa čistí, pretože tu 
nie su žiadne presahy a  skryté skrutky, medzi ktorými by mohlo vznikať 
znečistenie vodnými a vápenatými usadeninami.

COLLECTION 3

COLLECTION 3 PLUS
  svetová novinka 
   prvý plne integrovaný sprchovací kút  

pre maximálne jednoduché čistenie
   tesnenie v jednej rovine so sklom pomocou 

Clip-in systému
   magnetické uzatváranie v jednej rovine  

so sklom, magnetické profily so zväčšeným 
polomerom

   vodoodpudivá lišta bez upínacích prvkov
   povrchová úprava CareTec v štandardnej 

výbave
   bezrámová sprchová séria



43

Vaňa 200x90 cm do priestoru vrátane odpadovej  3395,70 € 
a prepadovej súpravy
Vaňa 180x90 cm do priestoru vrátane odpadovej  3099,60 € 
a prepadovej súpravy
Odpadová a prepadová súprava s napúšťaním 905,90 €

Vaňa je vyrobená z jedného kusu vrátane obvodového panela bez špár s mož-
nosťou umiestnenia nielen do priestoru, ale aj k stene.

Pr
im

e 
lin

e 
FR

EE

Vaňa 180x90 cm predstenová verzia  3099,60 € 
s vytvarovaným akrylátovým panelom

Vaňa je vyrobená z jedného kusu vrátane obvodového panela bez špár s mož-
nosťou umiestnenia nielen do priestoru, ale aj k stene.
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Voľne stojaca a elegantná
Predelová stena AIR 
Do modernej kúpeľne ponúka čistý dizajn bez nutnosti použitia uchytávacích vzpier. Vyrába sa 
v  rôznych veľkostiach na želanie zákazníka v  hrúbke skla 10 mm. Vsadenie skla je vykonané do 
vopred inštalovaného podlahového profilu, ktorý je zabudovaný do podlahy v potrebnom spáde. 
Kombinácia skla a kartáčovaného profilu je nielen elegantná, ale je tiež garanciou najvyššej pevnosti 
a kvality spracovania.

Predelová stena DLIGHT AIR
· Air nástenný profil s LED svetelnou lištou
· kompletný RGB farebný výber
· ovládač pre nastavenie farby, jasu, farebných zmien a frekvencií
· veľkorysé riešenie sprchovej zásteny pre dláždené plochy
· Voľne stojace sprchová zástena bez prídavnej stabilizačné vzpery
· rôzne prevedenia typov skiel, hrúbka skla 10 mm
· úzke štíhle profily z ušľachtilej leštenej ocele

 Cena od 1247,40 €

Možnosti:
1. štandardne nástenný profil

2. podomietkový nástenný profil


