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Célunk kiváló műszaki és esztétikai színvonalú zuhanykabinok 
tervezése és kivitelezése a legfejlettebb technológiák alkalmazá-
sával. Gyors és hatékony, minőségi szolgáltatás biztosítása a kör-
nyezetvédelmi szempontok maximális figyelembevételével. 
Ezek azok az elvek, melyek tevékenységünk minden mozzanatát 
irányítják a tervezéstől a kivitelezésig, s nem csak termékeink, ha-
nem az összes munkafolyamat a kiváló minőséget célozzák. Vég-
ső célunk Ügyfeleink igényeinek tökéletes és tartós kielégítése.

Különleges élvezet
A berendezések mind technológiai, mind funkcionális és esztéti-kai 
követelmények gondos figyelembevételével készülnek: ez a kombi-
náció kiváló minőségű, tartós termékeket eredményez. Modern kon-
cepciójú, minőségi anyagokból készült berendezéseink tartós élveze-
tet és mindennapos jó közérzetet nyújtanak Vásárlóinknak.

Vevőszolgálatunk
A Duschland kiterjedt, országos vevőszolgálat-rendszert állított 
fel. Magas szinten képesített szakember gárdánk szakértelme 
Vásárlóink rendelkezésére áll, a szakszerű beépítés érdekében, 
mely garantálja a termék használhatóságát és hosszú távú meg-
bízható működését. Ajánljuk a Duschland márkaszervizét.

Minősített alapanyagok, alkatrészek
A Duschland márka termékei német, francia, angol és olasz be-
szállítók alkatrészeiből, alapanyagaiból készülnek. 

Minősített termékek
- Szabadalmazott technológia
Minden egyes Duschland modell alapos vizsgálaton esik át.  
A gyártási folyamatok befejeztével a berendezéseket ellenőrizzük, 
és az ellenőrzést végző felelős szakembereink speciális igazolást 
állítanak ki a termék minőségéről és megbízhatóságáról.
A Duschland igen aktív kutatóközpontja az utóbbi években min-
den erejét valódi értékként működő, professzionális színvonalú 
termékek kifejlesztésére fordította, figyelve a termékekre vonat-
kozó DIN EN 14428 szabvány szerinti vízveszteség védelemre. 
Nem véletlen tehát, hogy minden berendezést számos, a termék 
minőségét, biztonságát és megbízhatóságát garantáló szabada-
lom védi. 

Design és érték
A termékek széles skáláján, tapasztalt designerek által tervezett, 
minden esztétikai és funkcionális igénynek megfelelő termékek 
szerepelnek. 

A „full extrás” design kabinok mellett, a standard méretű, kisebb 
lakásokba beépíthető gazdaságosabb modelleket is megtalálja az 
érdeklődő. 
A világban sokan csak korlátozottan képesek mozogni, ezért ter-
vező mérnökeink majd minden kabint úgy alkottak meg, hogy 
azokat nehezen mozgó embereknek méret növeléssel használha-
tóvá lehessen tenni! 

A termékek felépítése 
Elsődleges fontosságot tulajdonítottunk berendezéseink tervezé-
se során az atoxikus, újrafelhasználható, maximális higiéniát bizto-
sító anyagok alkalmazásának.  
Minden Duschland kabin, 8mm-es edzett biztonsági üvegből ké-
szül. A zuhanykabinok legnagyobb felületét a falak és az ajtók te-
szik ki. Ezért választottuk a megbízható Parsol edzett biztonsági 
float üveget. A pánt a zuhanykabin szíve, mely meghatározza az 
enteriőr képét, és igen fontos a zajmentes tartós működése, ezért 
azok réz illetve alumínium ötvözetekből készülnek. 

1. kemény felülete megakadályozza karcolódást és a 
baktériumok elszaporodását

2. kozmetikumok, mosószerek nem tesznek kárt benne
3. tartósan megőrzi formáját, csillogását
4. teljes mértékben újrafelhasználható, környezetbarát
5. könnyen takarítható

Üveggyártás:
A legjobb üveglap gyártási módszer torzításmentes üveglapok 
előállítására az „úsztatott” (angolul: float) üveggyártás.  
Az úsztatott üveg eljárást 1952-ben Pilkington találta fel és rövid 
idő alatt világszabvánnyá vált a magas minőségű üveggyártás-ban. 
Az „úsztatott” kifejezés arra vonatkozik, hogy a gyártás során az 
üveget olvasztott ónon úsztatják. 
Az úsztatott eljárás által rendkívül precíz felszín, sima felület, és a 
más technikákkal készített húzott és öntött síküvegekhez képest 
tökéletesebb optikai adottságú üveg jön létre. 
A körülbelül 1000 °C hőmérsékletű olvadt üveget a kazánból 
egyenletesen öntik kémiailag ellenőrzött körülmények között egy 
sekély ónfürdőbe. Az üvegalapanyag úszik az ónon, kiterjed és 
egyenletes felületű lesz. Az üveglap vastagságát a szilárduló üveg-
szalag húzásának sebes-ségével változtatják. 
Hőkezelés (ellenőrzött hűtés) után az üveglap felhasználható.

Edzett biztonsági üveg
Az üveget speciális hőkezelési eljárással, kemencében melegítik  
az átalakulási hőmérséklet fölé kb. 650 °C-ra, majd hideg levegővel 
hirtelen lehűtik. Edzés hatására az üveg egyes fizikai tulajdonságai 
akár 4-6-szoros mértékben is javulnak (pl. hajlás-, törés-, felületi hő-
mérséklet különbséggel szembeni ellenálló képesség). Az edzett 
üveg törés esetén apró darabokra hullik szét, mint a személyautók 
szélvédője, melyek nem okoznak maradandó fizikai sérülést. Az 
edzett üveget utólag már nem lehet megmunkálni.

A Duschland bemutatkozik

“... nagyon szegénynek tekinthető az az ember, aki nem birtokol olyan házat,
melynek falai üveglappal vannak borítva.”

Ciceró



Kívánjuk, hogy az Ön által megvásárolt és a Duschland által kifejlesztett speciális 
készülékben öröme teljék, használata mindig kellemes közérzettel ajándékozza 
meg Önt és családtagjait!

Duschland előnyök
• Egyedi méretű megrendeléseknél a szériaméretekhez képest

   -5/+5 centiméteres méret eltérésen belül nincs egyedi felár! 

• Széria és egyedi termékek szállítási határideje 1-10 munkanap.  

• Minden termékre 10 év garanciát vállalunk! 

   (20 év alkatrészpótlási garancia) 

• Pántok, üvegek, minták, kabinok nagy választéka! 

• Találjon ki valami extrát, ami csak Önre jellemző, és Mi elkészítjük.

• Akadálymentesített zuhany építhető!

• Akár meglévő tálcára ráépíthető az új kabin.

Crystal Clean
A Crystal Clean bevonat kiegészítőként rendelhető, vízlepergető réteg a kabin belső üvegfelületein 10 
% felár. Ez egy olyan új eljárás, amely során tartós, szilícium-dioxid réteggel vonják be az üvegkristály 
felületet.

Előnye:  
• Jobb minőség: az üvegfelület mindig tiszta, vízlepergető tulajdonsága miatt  az 

üvegmajdnem száraz marad
• Környezetbarát, és takarékos: elhanyagolhatóvá válnak az üveg tisztítására használt tisztító-

szerek 
• Még több szabadidő: bármilyen szennyeződés könnyen eltávolítható, egyszerűen csak 

vízzel és szivaccsal vagy puha ruhával, megtakarítva ezzel időt és fáradságot .

Hatása legalább 2 évig tart. A vízlepergető hatás felfrissítéséhez egy üvegkezelő folyadékkal le 
kell kenni a felületeket. 

A Crystal Clean bevonat csak max. 5-6 keménységfokú víznél tudja rendeltetését megfelelően 
ellátni. Savas, illetve szemcsés tisztítószerekkel tisztítani nem szabad! 

Víztiszta

Classic Bronz

Savmart

Mastercare

Classic Szürke

Optiwhite

Egyedi homokfújt minták

Egyedi mintás homokfuvatott,
edzett biztonsági üveg 
A homokfúvatás a már kész float üveg felületén történik, szabadon 
választható mintával. (írás, kép, logó, nonfiguratív ábrák stb..) 

Színes edzett biztonsági üveg
Segédanyagok adagolásával ragyogó színűvé varázsoljuk az üveget. 
A titán élénk lilává színezi, a króm epe zöldre. 
A mangán segíti az üveg tisztulását, így hozva létre a színtelen üveget. 
Rendelhető üveg színek:
• víztiszta: átlátszó enyhe zöld árnyalattal alapáras
• optiwhite: optikailag teljesen átlátszó (zöld árnyalat nélkül) 30 % felár
• clasik szürke: átlátszó erős szürke 20 % felár
• clasik bronz: átlátszó erős bronz 20 % felár
• savmart: fátyolosan enyhén átlátszó 20 % felár
• mastercare: anyagában kockás mintás 
   fátyolosan enyhén átlátszó 40 % felár
• egyedi mintás, homokfuvatott 20-40 % felár



Zuhanypántok

 MINIMA
A MINIMA család pántjai réz alapanyagúak fényes krómozott felülettel, melyre a gyártó 10 év garanciát vállal.  Minden zu-
hanypánt záráskor az utolsó 25°-tól automatikusan bezáródik. A pántok tervezésénél arra törekedtek, hogy a lehető leg-
több fajta zuhanykabint lehessen velük elkészíteni. Gyakorlatilag bármilyen egyedi extra formájú kabin létrehozható vele. 
A kabin üvege 8 mm-es edzett float biztonsági üvegből készül. 

 RUNNER
A RUNNER család pántjai réz alapanyagúak fényes krómozott felülettel, melyre a gyártó 10 év garanciát vállal. A pántok 
olasz formatervezésűek, mely lehet hengeres vagy négyszög formájú. A tolóajtós zuhanykabinok jellemző tulajdonsága a 
maximális helykihasználás. Minden eltolható ajtós kabin előnye, hogy az ajtóról nem csöpög le a víz, amikor nyitva van. A 
küszöb itt alap tartozék. A kabin üvege 8 mm-es edzett float biztonsági üvegből készül. 

 RADIUS
A RADIUS család pántjai réz ötvözetű anyagból készülnek, fényes krómozott felülettel, melyre a gyártó 10 év garanciát 
vállal. A zuhanypántok tervezésekor különös figyelmet szenteltek a kishelyekre szánt harmonika ajtók kivitelezhetőségé-
re. A pántok teljes hosszán végig vezethetők a szilikon profilok. A felhasználási terület a kádparavánok, egyedi tervezésű 
kabinokhoz ajánlott.  Gyakorlatilag bármilyen egyedi extra formájú kabin, kádparaván létrehozható vele. A szabadon futó 
technológiának köszönhetően az ajtó nyitásakor nem lép fel a fix részeket feszítő jelenség. Antik bronzszínben, vagy RAL 
színskála szerint is rendelhető! Az üvegek teljes hosszán végigfut a vízzáró szilikon profil. A kabin üvege 8mm-es edzett 
float biztonsági üvegből készül..

 INNO
Az INNO család pántjai réz ötvözetű anyagból készülnek, fényes krómozott felülettel, melyre a gyár-tó 10 év garanciát 
vállal. A zuhanypántok tervezésekor különös figyelmet szenteltek a kishelyekre szánt harmonika ajtók kivitelezhető-
ségére. A pántok teljes hosszán végig vezethetők a szilikon profilok. A felhasználási terület a kádparavánok, egyedi 
tervezésű kabinokhoz ajánlott.  Gyakorlatilag bármilyen egyedi extra formájú kabin, kádparaván létrehozható vele. 
A szabadon futó technológiának köszönhetően az ajtó nyitásakor nem lép fel a fix részeket feszítő jelenség. Antik 
bronzszínben, vagy RAL színskála szerint is rendelhető! Az üvegek teljes hosszán végigfut a vízzáró szilikon profil. A 
kabin üvege 8mm-es edzett float biztonsági üvegből készül.

 FREE
A FREE család pántjai réz ötvözetű anyagból készülnek, fényes krómozott felülettel, melyre a gyártó 10 év garanciát vál-
lal. A zuhanypántok tervezésekor különös figyelmet szenteltek a kishelyekre szánt harmonika ajtók kivitelezhetőségére. 
A pántok teljes hosszán végig vezethetők a szilikon profilok. A felhasználási terület a kádparavánok, egyedi tervezésű 
kabinokhoz ajánlott.  Gyakorlatilag bármilyen egyedi extra formájú kabin, kádparaván létrehozható vele. A szabadon futó 
technológiának köszönhetően az ajtó nyitásakor nem lép fel a fix részeket feszítő jelenség. Antik bronzszínben, vagy RAL 
színskála szerint is rendelhető! Az üvegek teljes hosszán végigfut a vízzáró szilikon profil. A kabin üvege 8mm-es edzett 
float biztonsági üvegből készül.
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Színes zuhanypántok
Speciális eljárással, pontosan a kívánt mikron vastagságú színes bevonatot ké-
peznek a kabin fém alkatrészein.  A többlépéses beégetés végén a felület sok-
kal tetszetősebb és a külső mechanikai hatásoknak ellenálló lesz, 40 % felár.
RAL színkód szerint rendelhető bármilyen szín.

A zuhanypántok szerepe
A pántok igen nagy terhelésnek vannak kitéve, mivel állandóan súlytartó, vagy 
rögzítő funkciót látnak el. Ezért az első számú követelmény a tervezett funk-
ció hosszú távú ellátása. A kezdeti stádiumban csak papíron szereplő design 
terveket mérnökök formálják véglegesre. A pántok határozzák meg a kabin 
képét, finomságát. Harmonizálniuk kell az üveg színével, mintájával, vagy for-
májával.

Minőség
Minden minőségi pántnak méretpontosnak, korrózióállónak, s tartósnak kell 
lennie. Ennek érdekében a próbadarabokat 200.000 alkalommal nyitják/csukják 
speciális gépekkel. Könnyen kiszámolható hogy napi négy alkalommal történő 
használat esetén minimum 137 évig koptathatjuk a kabinunkat. A különböző sa-
vas, lúgos fürdőkben történő próba a háztartásban legelterjedtebb vegyszerekkel 
szembeni ellenállás mértékét mutatja meg.  A teszteredményektől függ, hogy egy 
pánt Önhöz kerül vagy sem.  

Tisztítás
Az európai gyártók a német vízkeménységi skála szerinti 5-6–os keménysé-
gi szinthez tesztelik termékeiket. Vízkő vagy olajos, koszos réteg kialakuláskor 
semmiképpen ne használjon az eltávolítására nagy alkoholtartalmú tisztítószert, 
diffúzióra képes, savas, maró vegyszereket vagy fém eszközöket, mert ezzel meg-
sértheti a termékek felületét. A felületek tisztításához kizárólag karcolásmentes, 
folyékony, semleges tisztítószereket és puha ruhát, gumis üveg lehúzót vagy 
nedves szivacsot használjon. Kérjük, hogy csak a gyártó/forgalmazó által ajánlott 
vegyszereket alkalmazza! Kereskedelmi forgalomban kapható ajánlott termékek: 
BOHLE, vagy CLIN ablaktisztító, CALCINEX vízkő eltávolító.

Garancia
A pántok garancia időtartama 10 év! Alkatrész pótlási garancia időtartama 20 év!
Kérjük, hogy a csomag felbontása után, még az összeszerelés előtt győződjön 
meg arról, hogy valamennyi rész/alkatrész hiánytalanul és sértetlenül megtalálha-
tó a csomagban. Bárminemű hiány vagy sérülés esetén időben értesítse viszont-
eladóját. Utólagos reklamációt nem fogadunk el. Az üveg részekre törésgaranciát 
nem tudunk vállalni.
A garancia határidő kezdete: A fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a gyári szakszerviz vagy 
annak erre a tevékenységre szerződött partnere végezte, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A garancia feltétele a termékek szakemberek 
által történő szakszerű beépítése, beüzemelése és a termék további rendeltetésszerű használata. A rendeltetésellenes használat elkerülése 
céljából a termékhez használati, kezelési útmutatót mellékelünk. Minden esetben ajánlott a velünk szerződött szakszervizzel beszereltetni a 
termékeket, mert a szakszerűtlen beszerelésből adódó károk nem tartoznak a garanciális teljesítési körbe. Amennyiben a zuhanyzó lejtése 
nem megfelelő, illetve a víz lefolyása nem biztosított, a víz kifolyhat. A megfelelő vízelvezetés biztosítása a megrendelő feladata. Padka készí-
tésénél, ügyeljen a befele lejtésről, mely szintén a megrendelő feladata. Mély fugázás mentén a víz kifolyik a kabinból. A helyszín előkészítés-
ből adódó (nem megfelelő falak, zuhanytálca, fugahézag, a kabinon kívül az ajtó nyitási részén nem vízszintes felület, illetve nem megfelelő 
lejtések stb.), reklamációkért felelősséget, garanciát nem vállalunk!  A kabint az esetleges javítási munkákra való tekintettel (kibontás, újbóli 
beszerelés) mindig úgy építse be, hogy bármikor probléma-mentesen ki tudja emelni és a ki- illetve visszaszerelés során a csempe vagy egyéb 
anyagok ne sérüljenek. Évek elteltével esetleges finom állításra lehet szükség, (ezen beavatkozások nem képezik részét a garanciának). Önnek 
csak a kiszállás díját kell megfizetni, a termék szerelése ingyenes!

Szerviz Garancia
A szerviz garancia a gyártó által biztosított termék garancián felül, a termék beüzemelésére vagy már garancia időn túli javításokra vonatkozik. 
A szerviz garanciát a Duschland Kft. vagy szerződött partnere által, beüzemelt minden termékére 1 évig vállalja.
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5˚

Tökéletes

90˚

Rossz Rossz Rossz Rossz Rossz

BEÉPÍTÉSI HELYSZÍN!

A termékek beépítési helyszínének előzetes műszaki kialakítása a Megrendelő 
feladata. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszín miatt szükséges-
sé való ismetelt kiszállások a Duschland szervize felé díjkötelesek! Ha a csem-
pézett falon a falsíkból kiemelkedő domború díszcsík fut körbe, figyelni kell 
arra, hogy műszakilag ne legyen zavaró a termék beépítésekor. 

Ha a falak nem egyenesek, valamelyik irányban dőlnek, terpesztenek, vagy a 
derékszöghöz képest az általuk bezárt szög kisebb, vagy nagyobb, a terméket 
nem lehet tökéletesen illeszteni a fal síkjához akár az összeszerelést is gátolja! 
A telepítés alapvető feltétele a szabad hozzáférés. Soha nem szabad a termé-
keket olyan módon körbeépíteni, (szekrény, radiátor, wc, mosdó) befalazni, 
hogy az akadálya legyen egy gépészeti javításnak. A tulajdonosnak vagy ügyin-
tézőjének tudnia kell, hogy nincs-e elektromos, víz, gáz, szellőző, falfűtés illetve 
klíma vezetek a rögzítendő pontok helyen. Ebből adódó károkért semmilyen 
felelősséget nem vállalunk.

FALAK ÉS ZUHANYTÁLCA:

A tálcának minden irányban vízszintesnek kell lennie.A tálca es a fal között a lehető legkisebb legyen a távolság. (maximum oldalanként 1-1 cm) A minőségi tálcák oldalai 
90°-ot zárnak be, ha a tálca es a fal között nagyobb a rés, akkor a falak nyílnak vagy zárnak, ez extrém esetben lehetetlenné teszi a kabin összeszerelését. A tálca es a fal 
síkjai merőlegesek legyenek egymásra minden oldalon. (bezárt szög 90°) 

Hogy a víz ne,
csak a gyerek jöjjön ki!

A fal es a tálca között megfelelő szigetelés legyen, a tálcát határoló falak függőlegesek legyenek. Kifelé nyíló ajtó esetén az ajtó nyílási területén a burkolásnak minden 
irányban vízszintesnek kell lennie, különben nem nyítható az ajtó! 
Sima gipszkarton falra nem lehet üvegkabint, kabinajtót, kádparavánt vagy kád/tálca rögzítő fület standard tiplivel, csavarral felszerelni. Ilyen esetben konzultáljon szak-
embereinkkel. A helyszín kialakítás fontos feltétele, hogy a termék alatt es mögött a padló és a falfelület legyen leburkolva, vagy megfelelő rétegvastagságban vízzáró 
szigetelőanyaggal impregnálva.

Zuhanytálca nélkül a padkát is el lehet hagyni, de fontos, hogy még a kabin szerelése előtt meggyőződjünk, hogy a víz biztosan a lefolyó irányába folyik. Amennyiben a 
víz nem folyik le, azt a burkolóval még a zuhanykabin szerelése előtt módosítsuk.

Fenti leírás általános szabályokat tartalmaz, minden esetben kérje a termek pontos beépítési leírását is. Eltérés eseten az abban foglaltak szerint alakítsa  ki a helyszint.

Tervezési segítség
FONTOS ALAPOK:

Az egyedi gyártású üvegkabinját bármilyen méretben megtervezzük és kivitelezzük a helyszínnek megfelelően. A kabin üvegfelületére az Önnek tetsző dekorációt is elké-
szítjük. Az Inno, Free, Radius, Minima pántokat már különböző színekben is rendelheti!  Zuhanykabinjaink minden alkatrészt tartalmaznak mely a biztonságos használathoz 
szükséges, tehát semmilyen egyéb kiegészítő plusz költség nincs. Tervezésnél a merevítőrúd elhelyezése változtatható az adott kabin technikai paramétereit figyelembe 
véve.  (pl.: fix zuhanyfej, masszázspanel, ablak, üvegtégla. stb.) A zuhanyfalak, és a zuhanykabinok többségét jobbos és balos kivitelben is lehet szerelni, azaz a helyszínen 
még lehet változtatni! Fő kivételek az egyedi méretre gyártott nem szimmetrikus, Crystal Clean felület kezelt, vagy savmart, mintás üvegek. Amennyiben a nyíló vasalat jobb 
oldalon helyezkedik el, akkor a kabin jobbos. Egyedi megoldásként a csempe síkjába süllyesztett U profillal is lehet fixálni az üvegfalakat, ilyenkor nincs fal-üveg pánt.

MÉRETEK:

Széria méreteknél a tényleges méret nem azonos a névleges mérettel! Például a Walk In 100-as széria Zuhanyfal pontos mérete 98cm! A széria magasság 200 cm, a meg-
adott szélességi méretek mindig a kialakítandó hely tényleges méretei!  Tehát egy széria Secret 1 90 cm-es ajtó 90 cm-es nyilasba lesz jó. Egy Corner 3 90-es kabin mindig 
egy 90-es tálcára lesz jó, ami azt jelenti, hogy nem a tálca külső peremére, hanem attól 1.5-2 centiméterrel beljebb helyezkedik el. Maximális üveg méret 2200 mm X 2200 
mm, de ilyenkor minden megrendelésnél konzultálni kell a cég egyik vezető szakemberével, aki behatárolja a megvalósíthatóságot. Sokszor tálca nélkül tervezik, a zuhany-
kabinokat ilyenkor figyelni kell arra is, hogy a széria méretek tálcához vannak megadva, tehát ha Ön egy pontosan 100 cm széles üvegfalat szeretne, azt a megrendelőlapon 
jelezni kell. Váltott színes burkolás tervezésénél figyeljenek az üvegek elhelyezkedésére, a fent leírtak miatt. Mozgáskorlátozottak részére ne tervezzen magasított tálcát 
vagy küszöbös kabint, lehetőség szerint akadálymentes zuhanyzót tervezzen, az ajtó méretére figyelni kell! A termékek általánosan minimum +/-3 mm állíthatósággal 
rendelkeznek.



ZUHANYAJTÓK
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Méret
Ajtó

60 116.000.- 116.000.- 116.000.- 129.000.-
70 121.000.- 121.000.- 121.000.- 134.000.-
80 126.000.- 126.000.- 126.000.- 139.000.-
90 131.000.-

Méret
Fix Ajtó

20 60 148.000.- 148.000.- 148.000.- 164.000.-
20 70 153.000.- 153.000.- 153.000.- 169.000.-
20 80 158.000.- 158.000.- 158.000.- 174.000.-
30 80 163.000.- 163.000.- 163.000.- 179.000.-
40 80 168.000.- 168.000.- 168.000.- 184.000.-

Méret
Fix Ajtó

20 60 178.000.- 178.000.- 178.000.- 194.000.-
20 70 183.000.- 183.000.- 183.000.- 199.000.-
20 80 188.000.- 188.000.- 188.000.- 204.000.-
30 80 193.000.- 193.000.- 193.000.- 209.000.-
40 80 198.000.- 198.000.- 198.000.- 214.000.-

Kifelé Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO

Kifelé Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO

Kifelé Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO

 SECRET 3  
Az ajtó és a fix rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2 000 mm. Beépíthető 
zuhanytálcával vagy a nélkül. Mérete és fix része miatt szintén ajánlott nagyobb ajtónyí-
lásokba és olyan helyre ahol radiátor vagy szekrény közelsége akadályozná az egy részes 
ajtó nyithatóságát. Mágnes nélkül „D” profillal MINIMA az ajtó ki-be nyíló lehet. 

 SECRET 2  
Az ajtó és a fix rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2 000 mm. Beépíthető zu-
hanytálcával vagy a nélkül. Mérete és fix része miatt ajánlott nagyobb ajtónyílásokba és olyan 
helyre ahol radiátor vagy szekrény közelsége akadályozná, az egy részes ajtó nyithatóságát.

 SECRET 1  
Az ajtó 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2 000 mm. Beépíthető zuhanytál-
cával vagy a nélkül. Egyszerű eleganciája miatt minden stílusú fürdőszobába ajánlott. 
Mágnessel kifelé vagy befelé nyíló. 
Mágnes nélkül „D” profillal MINIMA az ajtó ki-be nyíló lehet. 
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Méret

Fix Ajtó Ajtó Fix

20 60 60 20 280.000.- 280.000.- 280.000.- 310.000.-
20 70 70 20 290.000.- 290.000.- 290.000.- 320.000.-
20 80 80 20 300.000.- 300.000.- 300.000.- 330.000.-
30 80 80 30 310.000.- 310.000.- 310.000.- 340.000.-
40 80 80 40 320.000.- 320.000.- 320.000.- 350.000.-

 SECRET 6  
Az ajtó és a fix rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2 000 mm. Beépíthető 
zuhanytálcával vagy a nélkül. Az akár 240 cm széles kabinban elfér az egész család, dupla 
zuhanyzó esetén  ajánlott. 

 SECRET 5  
Az ajtó 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2 000 mm. Beépíthető zuhanytálcával 
vagy a nélkül. Gyerekkori álom a western ajtó, most itt van.  Tágas kabinokhoz, szinte sem-
mi nem töri meg a tiszta üveg felületet. A MINIMA széria ki-be nyíló.

 SECRET 4  
Az ajtó és a fix rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2 000 mm. Beépíthető 
zuhanytálcával vagy a nélkül. Mérete és fix része miatt ajánlott az óriás zuhanyzók szerel-
meseinek. Olyan helyre ahol radiátor vagy szekrény közelsége akadályozná az egyrészes 
ajtó nyithatóságát, szintén tökéletes választás.

Méret
Fix Ajtó Fix

20 70 20 208.000.- 208.000.- 208.000.- 218.000.-
20 80 20 213.000.- 213.000.- 213.000.- 223.000.-
30 70 30 218.000.- 218.000.- 218.000.- 228.000.-
30 80 30 223.000.- 223.000.- 223.000.- 233.000.-

Méret
Ajtó Ajtó

40 40 160.000.- 160.000.- 160.000.- 189.000.-
45 45 165.000.- 165.000.- 165.000.- 194.000.-
50 50 170.000.- 170.000.- 170.000.- 199.000.-
55 55 175.000.- 175.000.- 175.000.- 204.000.-
60 60 180.000.- 180.000.- 180.000.- 209.000.-
70 70 190.000.- 190.000.- 190.000.- 219.000.-

Kifelé Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO

Ki-Be Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO

Ki-BE Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO
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Méret
Ajtó

70 189.000.- 189.000.- 200.000.-
80 194.000.- 194.000.- 205.000.-
90 199.000.- 199.000.- 210.000.-

Méret
Fix Ajtó

20 60 148.000.-
20 70 153.000.-
20 80 158.000.-
30 60 153.000.-
30 70 158.000.-
30 80 163.000.-

Méret
Ajtó Ajtó

20 60 160.000.-
20 70 165.000.-
20 80 170.000.-
30 60 165.000.-
30 70 170.000.-
30 80 175.000.-

Kifelé Kifelé Kifelé

FREE RADIUS INNO

Kifelé

MINIMA

Ki-Be

MINIMA

 SECRET 9  
Az ajtók 8mm vastagságú edzett üvegből vannak, magassága 2000 mm. A speciális 
vasalatoknak köszönhetően szinte bármilyen szögben megvalósítható ez az egyedi 
kabin. Mely előnyös nehezen mozgó idős, vagy esetleg mozgásukban korlátozott em-
bereknek. Csak kifelé nyitható! Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül.

 SECRET 8  
Az ajtó 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. A speciális vasalatoknak 
köszönhetően szinte bármilyen szögben megvalósítható ez az egyedi kabin. Csak ki-
felé nyitható! Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül.

 SECRET 7  
Az ajtó 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm, csak alacsonyabb lehet. 
A szabadon futó pántnak köszönhetően az ajtó ellenállás nélkül mozgatható. Hasz-
nálat után egyszerűen behajtja a fal mellé és minimális helyet vesz el a fürdőszobai 
térből. Olyan helyreajánlott ahol radiátor, bidé, vagy szekrény közelsége akadályozná 
az ajtó kifelé nyitását. Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül.

20
17ÚJDONSÁG

20
17ÚJDONSÁG



ZUHANYKABINOK



12    |   Bruttó kiskereskedelni árak! 

 CORNER 3  
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Beépíthető zuhany-

tálcával vagy a nélkül. Az ilyen kabin ékköve lehet fürdőszobájának. Akár körbevéve mosdóval, 

törölköző szárítós radiátorral, Ön mégis ké-nyelmesen tud belépni zuhanykabinjába. 

90°-os merevítő rúd széria tartozék

 CORNER 2  
Az ajtó 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2 000 mm. Beépíthető zu-
hanytálcával vagy a nélkül. Szintén nagyon kedvelt, letisztult, szép nagy üveg felületű 
kabin. Kifejezetten előnyös nehezen mozgó idős, vagy esetleg mozgásukban korlá-
tozott embereknek.

 CORNER 1  
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Beépíthető zu-
hanytálcával vagy a nélkül. Közkedvelt, letisztult, szép nagy üveg felületű kabin. Nagyon 
kényelmes, praktikus megoldás, ha szekrényt, mosdót esetleg bidét terveznek a fix fal 
mellé.  90°-os merevítő rúd széria tartozék.

Kifelé Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO

Ki-Be Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO

Méret 
Ajtó Fix

80 80 190.000.- 190.000.- 190.000.- 211.000.-
80 90 195.000.- 195.000.- 195.000.- 216.000.-
80 100 200.000.- 200.000.- 200.000.- 221.000.-
90 90 200.000.-
90 100 205.000.-
90 120 210.000.-

Méret 
Ajtó Ajtó

80 80 198.000.- 198.000.- 198.000.- 236.000.-
90 90 208.000.-

Méret

Fix Ajtó Fix

20 60 80 238.000.- 238.000.- 238.000.- 248.000.-
20 70 90 248.000.- 248.000.- 248.000.- 258.000.-
20 80 100 258.000.- 258.000.- 258.000.- 268.000.-
40 80 80 258.000.- 258.000.- 258.000.- 268.000.-
40 80 90 263.000.- 263.000.- 263.000.- 273.000.-
40 80 100 268.000.- 268.000.- 268.000.- 278.000.-
40 80 110 273.000.- 273.000.- 273.000.- 283.000.-
40 80 120 278.000.- 278.000.- 278.000.- 288.000.-

Kifelé Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO
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 CORNER 6 - CORNER 7   
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Belépő nyílás 
69cm. Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül. Az ötszögletű forma mindig a gyé-
mántra emlékezteti az embert, minden oldalról körbe bútorozható az ajtónyílás tágas, 
de ki akarja eldugni ezt a csodás látványt. Az ötszögformának köszönhetően ideális 
megoldás mindenhol, ahol kényelmes és a kis fürdőszobákból kevés helyet elfoglaló 
terméket keresnek. A CORNER 7 funkcionálisan ugyan azt tudja, mint a CORNER 6, itt 
viszont dominálnak a pántok. A dupla ajtó előnye, hogy egyedi gyártásban nagyobb 
kabint lehet építeni. Merevítő rúd széria tartozék. Parapetes megoldás is választható!

 CORNER 5  
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Beépít-

hető zuhanytálcával vagy a nélkül. Dominálnak a pántok ezért kedvelik, a tervezők 

modern enteriőrbe betervezni. Praktikusan minden oldalról körbe bútorozható az 

ajtónyílás mégis tágas. 2db 45°-os merevítő rúd széria tartozék. „D” profillal a MINIMA 

széria ki-be nyíló lehet. 

 CORNER 10  
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Beépíthető zu-

hanytálcával vagy a nélkül. Egyedül állóan egyszerű ötleten alapuló professzionális sarok 

kabin.  90°-os merevítő rúd széria tartozék.

Méret

Ajtó Fix Fix

60 20 80 238.000- 238.000- 238.000- 248.000-
70 20 90 248.000- 248.000- 248.000- 258.000-
80 20 100 258.000- 258.000- 258.000- 268.000-
80 30 110 268.000- 268.000- 268.000- 278.000-
80 40 120 278.000- 278.000- 278.000- 288.000-

Kifelé Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO

Méret

Fix Ajtó Ajtó Fix

20 60 60 20 280.000.- 280.000.- 280.000.- 310.000.-
20 70 70 20 290.000.- 290.000.- 290.000.- 320.000.- 
20 80 80 20 300.000.- 300.000.- 300.000.- 330.000.-
30 80 80 30 310.000.- 310.000.- 310.000.- 340.000.-
40 80 80 40 320.000.- 320.000.- 320.000.- 350.000.-

Méret
90x90 249.000.- 284.000.-

100x100 259.000.- 294.000.-

Ki-Be Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO

Kifelé Kifelé

MINIMA MINIMA

CORNER 6 ajtó 1db CORNER 7 ajtó 2db

20
17ÚJDONSÁG
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 CORNER 11  
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Beépíthető zu-
hanytálcával vagy a nélkül. Sok helyre illő ideális megoldás a helytakarékos vagy extra for-
májú fürdőszobákba. A tálcát a fix üvegnél célszerű a burkolat alá engedni. 
90°-os merevítő rúd széria tartozék.

 CORNER 14  
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Beépíthető zu-
hanytálcával vagy a nélkül. Nagyon sok mozgásában korlátozott embernek az egyetlen jó 
megoldás. A teljes szélességben nyitható ajtó miatt. 90°-os merevítő rúd széria tartozék. 
Parapetes megoldás is választható!

 CORNER 12  
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Beépíthető zu-
hanytálcával vagy a nélkül. Nagyon sok fürdőszobában az egyetlen jó megoldás. Akár 
körbevéve mosdóval, törölköző szárítós radiátorral, Ön mégis kényelmesen tud belépni 
zuhanykabinjába.  90°-os merevítő rúd széria tartozék.

Méret

Ajtó Fix Fix

60 20 20 238.000.- 238.000.- 238.000.- 248.000.-
70 20 20 243.000.- 243.000.- 243.000.- 253.000.-
80 20 20 248.000.- 248.000.- 248.000.- 258.000.-
80 30 30 258.000.- 258.000.- 258.000.- 268.000.-
80 40 40 268.000.- 268.000.- 268.000.- 278.000.-

Méret

Fix Ajtó Fix

20 60 80 238.000.-
20 70 90 248.000.-
30 70 100 258.000.-
50 70 80 258.000.-
50 70 90 263.000.-
50 70 100 268.000.-
50 70 110 273.000.-
50 70 120 278.000.-

Méret

Fix Ajtó Ajtó

70 35 35 260.000.-
80 35 35 265.000.-
70 40 40 275.000.-
80 40 40 280.000.-
90 45 45 290.000.-

100 50 50 300.000.-
110 50 50 305.000.-
120 50 50 310.000.-

Kifelé Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO

Kifelé

MINIMA

Ki-Be

MINIMA

20
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Méret
Fix fal Ajtós rész RUNNER

90 120 / ajtó55 310.000.-
90 130 / ajtó60 315.000.-
90 140 / ajtó65 320.000.-

100 120 / ajtó55 315.000.-
100 130 / ajtó60 320.000.-
100 140 / ajtó65 325.000.-
100 150 / ajtó70 330.000.-
100 160 / ajtó75 335.000.-

Méret
Fix fal Ajtós rész Fix fal RUNNER

90 120 / ajtó55 90 362.000.-
90 130 / ajtó60 90 367.000.-
90 140 / ajtó65 90 372.000.-

100 120 / ajtó55 100 372.000.-
100 130 / ajtó60 100 377.000.-
100 140 / ajtó65 100 382.000.-
100 150 / ajtó70 100 387.000.-

Méret RUNNER

120 / ajtó55 248.000.-
130 / ajtó60 253.000.-
140 / ajtó65 258.000.-
150 / ajtó70 263.000.-
160 / ajtó75 268.000.-
170 / ajtó80 273.000.-
180 / ajtó85 278.000.-

 RUNNER 2   
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Beépíthető 
zuhanytálcával vagy a nélkül. Még helytakarékosabb modell mely mellé közvetlenül el-
helyezhetünk akár egy mosdót vagy szekrényt is. Tócsamentes ajtónyitás. Választható 
hengeres vagy négyzetes vasalattal a küszöb itt alap tartozék.  Egyedi méret az ajtós front 
részen 120cm –től 180cm –ig bezáruló tartományban lehetséges. D profilos zárás. Ajtó 
nyílása minimum 55cm maximum 85cm.

 RUNNER 3  
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Beépíthe-
tő zuhanytálcával vagy a nélkül. Praktikus, kényelmes tócsamentes ajtónyitás, vá-
lasztható hengeres vagy négyzetes vasalattal. Tökéletes választás az U alakú helyre 
történő beépítések esetén. A küszöb itt is alap tartozék. Egyedi méret az ajtós front 
részen 120cm –től 180cm –ig bezáruló tartományban lehetséges. D profilos zárás.  
Ajtó nyílása minimum 55cm maximum 85cm.

 RUNNER 4   
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm.  Beépíthető 
zuhanytálcával vagy a nélkül. Az egyik legnagyobb kabin a kereskedelmi forgalomban 
kaphatók közül. Tócsamentes ajtónyitás, választható hengeres vagy négyzetes vasalattal. 
A küszöb itt is alap tartozék. Egyedi méret az ajtós front részen 120cm –től 180cm –ig 
bezáruló tartományban lehetséges.  
D profilos zárás. Ajtó nyílása minimum, 55cm maximum 85cm.
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 TECH 2  
Az üveg rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Gyönyörű 
kabin, az üvegről alkotott minden eddigi elgondolásunkat felülírja. Emellett a 
kabin mellett nem lehet szó nélkül elmenni.  Beépíthető zuhanytálcával vagy a 
nélkül. 90°-os merevítő rúd széria tartozék.

 TECH 3  
Az ajtó 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm, csak alacsonyabb le-
het. 
Az INNO, FREE és RADIUS szabadon futó pántoknak köszönhetően az ajtó ellenál-
lás nélkül mozgatható. Használat után egyszerűen be-hajtja a fal mellé és minimá-
lis helyet vesz el a fürdőszobai térből. Olyan helyreajánlott ahol radiátor, bidé, vagy 
szekrény közelsége akadályozná az ajtó kifelé nyitását. Beépíthető zuhanytálcával 
vagy a nélkül. 

 TECH 1  
Az üveg rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Az INNO, 
FREE szabadon futó pántnak köszönhetően az ajtó nyitásakor nem lép fel a ix 
részeket feszítő jelenség. Komoly, elegáns, kényelmes termék. Térben álló üveg 
palota, melyen a nap sugarai megtörve mesét mesélnek. Luxus felsőfokon, nem 
érdemes beszélni róla élvezni kell. Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül. Me-
revítő rúd szett széria tartozék.  Ajtó maximum 80cm.

Kifelé Kifelé Kifelé

FREE INNO MINIMA

Kifelé

MINIMA

Befelé Befelé Befelé

FREE RADIUS INNO

Méret
Ajtó Ajtó
70 70 345.000- 345.000- 356.000-
80 80 355.000- 355.000- 366.000-
90 90 365.000- 365.000- 376.000-

Méret
Oldal Ajtó Oldal
Front Front Front

80 40+40 80 396.000.-
90 45+45 90 411.000.-

100 50+50 100 426.000.-
110 55+55 110 441.000.-
120 60+60 120 456.000.-

Méret
Oldal Ajtó Oldal
Front Front Front

80 20+60 80 316.000.- 316.000.- 350.000.-
90 20+70 90 331.000.- 331.000.- 365.000.-

100 20+80 100 346.000.- 346.000.- 380.000.-
110 40+70 110 361.000.- 361.000.- 395.000.-
120 40+80 120 376.000.- 376.000.- 410.000.-



 TECH 4  
Az ajtó 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm, csak alacsonyabb lehet.  Az 
INNO, FREE és RADIUS szabadon futó pántnak köszönhetően az ajtó ellenállás nélkül moz-
gatható. 
A fix falra lehet akár törölközőtartót tenni. Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül. 
90°-os merevítő rúd széria tartozék. 

Befelé Befelé Befelé

FREE RADIUS INNO

Méret
Ajtó Fix
70 70 270.000.- 270.000.- 280.000.-
80 80 280.000.- 280.000.- 290.000.-
90 90 290.000.- 290.000.- 300.000.-

KÁDPARAVÁN-WALK IN
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Méret
Ajtó
60   81.000.- 81.000.- 81.000.- 101.000.-
70 86.000.- 86.000.- 86.000.- 106.000.-
80 91.000.- 91.000.- 91.000.- 111.000.-
90 96.000.- 96.000.- 96.000.- 116.000.-

100 101.000.- 101.000.- 101.000.- 121.000.-

Ki-Be Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA RADIUS FREE INNO

Méret
Fix
60 75.000.- 75.000.-
70 80.000.- 80.000.-
80 85.000.- 85.000.-
90 90.000.- 90.000.-

100 95.000.- 95.000.-

Méret
Fix Ajtó
40 40 138.000.- 138.000.- 138.000.- 155.000.-
45 45 143.000.- 143.000.- 143.000.- 160.000.-
50 50 148.000.- 148.000.- 148.000.- 165.000.-
55 55 153.000.- 153.000.- 153.000.- 170.000.-
60 60 158.000.- 158.000.- 158.000.- 175.000.-

Kifelé Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE RADIUS INNO

 SIMPLE 1 FIX   
A fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 1500 mm, magas-
ság maximum 1800 mm. Egyszerű és tökéletes, semmi bonyodalom, 
csak fürdeni és zuhanyozni kell. Padka, pakoló rész esetén lépcsős kivá-
gást is lehet bele kérni! A képen látható termék feláras szögben állítható 
vasalattal van szerelve ezt megrendelésnél jelezni kell.

     SIMPLE 2
Az ajtó és a fix rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 1500 mm, 
magasság maximum 1800 mm. Fontos, hogy a széria méreteken kívül 
szinte bár-milyen méretben megvalósítható. Padka, pakoló rész esetén 
lépcsős kivágást is lehet bele kérni! A képen látható termék feláras szög-
ben állítható vasalattal van szerelve ezt megrendelésnél jelezni kell. a két 
üveg közt „D” profillal a MINIMA széria ki-be nyíló lehet.

     SIMPLE 1 NYÍLÓ
Az ajtó 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 1500 mm, magasság 
maximum 1800 mm. Nyíló kádparaván. A képen látható termék feláras 
szögben állítható vasalattal van szerelve ezt megrendelésnél jelezni kell.

MINIMA TOPP
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Méret
Fix Fix Ajtó
80 20 60 238.000.- 238.000.- 248.000.-
90 20 70 248.000.- 248.000.- 258.000.-
90 20 80 253.000.- 253.000.- 263.000.-
90 30 80 258.000.- 258.000.- 268.000.-
90 40 80 263.000.- 263.000.- 273.000.-

Méret
Fix Ajtó
70 80 222.000.- 222.000.- 226.000-
70 90 227.000.- 227.000.- 236.000-
80 80 227.000.- 227.000.- 246.000-
80 90 232.000.- 232.000.- 256.000-

Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE INNO

Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE INNO

 SIMPLE 3  
Az ajtó 8mm vastagságú edzett üveg magasság 1500 mm, magasság maximum 
1800 mm. Használat után egyszerűen behajtja a fal mellé és így minimális helyet 
vesz el a fürdőszobai térből. Ajánlott kis területű fürdőkbe, vagy különösen eleven 
gyermekkel rendelkezők lakásába.

 SIMPLE 4  A  
A kabin 8  mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. A kád peremére 
ültethető kabin. Minden esetben meg kell adni a kád magasságát és ahhoz iga-
zodva rendeljük a kabint! A kád beépítésénél nagyon kell ügyelni a függőleges 
és vízszintes részek pontosságára! A kád síkjából a kabin felé eső részen semmi 
sem lóghat ki. Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül. Az ajtó maximum 90 cm. 
Merevítő rúd széria tartozék.

 SIMPLE 4-B  
A kabin 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm, csak alacsonyabb 
lehet. A kád peremére ültethető kabin. Minden esetben meg kell adni a kád ma-
gasságát és ahhoz igazodva rendeljük a kabint! A kád beépítésénél nagyon kell 
ügyelni a függőleges és vízszintes részek pontosságára! A kád síkjából a kabin 
felé eső részen semmi sem lóghat ki. Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül. 
Az ajtó maximum 90 cm. Merevítő rúd széria tartozék.
Mágnes nélkül „D” profillal a MINIMA széria ki-be nyíló lehet. 

Befelé Befelé Befelé

FREE RADIUS INNO

Méret
Nyíló Nyíló

35 35 130.000.- 130.000.- 140.000.-
40 40 135.000.- 135.000.- 145.000.-
45 45 140.000.- 140.000.- 150.000.-
50 50 145.000.- 145.000.- 155.000.-
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 SIMPLE 4-C  
A kabin 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm, csak alacsonyabb 
lehet. A kád peremére ültethető kabin. Minden esetben meg kell adni a kád 
magasságát és ahhoz igazodva rendeljük a kabint! A kád beépítésénél nagyon 
kell ügyelni a függőleges és vízszintes részek pontosságára! A kád síkjából a 
kabin felé eső részen semmi sem lóghat ki. Beépíthető zuhanytálcával vagy a 
nélkül. Az ajtó maximum 80 cm. Merevítő rúd széria tartozék. Mágnes nélkül 
„D” profillal a MINIMA széria ki-be nyíló lehet.

 SIMPLE 4-D  
A kabin 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm, csak alacsonyabb 
lehet. A kád peremére ültethető kabin. Minden esetben meg kell adni a kád ma-
gasságát és ahhoz igazodva rendeljük a kabint! A kád beépítésénél nagyon kell 
ügyelni a függőleges és vízszintes részek pontosságára! A kád síkjából a kabin 
felé eső részen semmi sem lóghat ki. Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül.
Az ajtó maximum 80 cm. Merevítő rúd széria tartozék.

 SIMPLE 5  
Az ajtó 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm. Beépíthető zu-
hanytálcával vagy a nélkül. Szintén nagyon kedvelt, letisztult, szép nagy üveg 
felületű kabin. Könnyen beépíthető, praktikus, kifejezetten előnyös nehezen 
mozgó idős, vagy esetleg mozgásukban korlátozott embereknek. A kádra zá-
ródó ajtó befelé, a másik ajtó ki-be nyitható.

Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE INNO

Kifelé Kifelé Kifelé

MINIMA FREE INNO

Ki-Be

MINIMA

Méret
Fix Ajtó Fix
80 60 20 238.000.- 238.000.- 248.000.-
90 70 20 248.000.- 248.000.- 258.000.-
90 80 20 253.000.- 253.000.- 263.000.-
90 80 30 258.000.- 258.000.- 268.000.-
90 80 40 263.000.- 263.000.- 273.000.-

Méret
Fix Ajtó Fix Fix
20 60 20 80 278.000.- 278.000.- 288.000.-
20 70 20 80 283.000.- 283.000.- 293.000.-
20 80 20 80 288.000.- 288.000.- 298.000.-
30 80 30 80 298.000.- 298.000.- 308.000.-
40 80 40 80 308.000.- 308.000.- 318.000.-

Méret
Ajtó Ajtó
80 80 198.000.-
90 90 208.000.-

20
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Méret
Fix
70 105.000.- 105.000.-
80 110.000.- 110.000.-
90 115.000.- 115.000.-

100 120.000.- 120.000.-
110 125.000.- 125.000.-
120 130.000.- 130.000.-

Méret
Fix
70 128.000.- 128.000.-
80 133.000.- 133.000.-
90 138.000.- 138.000.-

100 143.000.- 143.000.-
110 148.000.- 148.000.-
120 153.000.- 153.000.-

Méret
Fix Fix
30 80 143.000.- 143.000.-
30 90 148.000.- 148.000.-
30 100 153.000.- 153.000.-
30 110 158.000.- 158.000.-
30 120 163.000.- 163.000.-

Fix Fix

MINIMA TOPP

Fix Fix

MINIMA TOPP

Fix Fix

MINIMA TOPP

WALK IN 2-Fix
Az üveg rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2 000 mm, magasság 
maximum 2200 mm. Merevítő rúd széria tartozék. Fal-üveg széria távolság 100 cm op-
ció lehet akár 200 cm is!  Az előző széria egy plusz 30 centiméteres vízfogó üveggel. 
Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül

 WALK IN 1-A  
Az üveg rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm, felárral rendelhető ma-
ximum magasság 2200 mm. Merevítő rúd széria tartozék. A világ minden részén kedvelt, 
fiatalos letisztult világot tükröző termék. Nem zárt, de aki ilyet vesz, az általában akkora 
zuhanyzót épít, amiből nem jön ki a víz.

 WALK IN 1-B  
Az üveg rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm, felárral rendelhető ma-
ximum magasság 2200 mm. Merevítő rúd széria tartozék. A világ minden részén kedvelt, 
fiatalos letisztult világot tükröző termék. Nem zárt, de aki ilyet vesz, az általában akkora 
zuhanyzót épít, amiből nem jön ki a víz.
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Méret
Fix Fix Fix
30 80 30 178.000.- 178.000.-
30 90 30 183.000.- 183.000.-
30 100 30 188.000.- 188.000.-
30 110 30 193.000.- 193.000.-
30 120 30 198.000.- 198.000.-

Méret
Nyíló Fix Nyíló

30 80 30 210.000.-
30 90 30 215.000.-
30 100 30 220.000.-
30 110 30 225.000.-
30 120 30 230.000.-

Méret
Fix Nyíló
50 30 178.000-
60 30 183.000-
70 30 188.000-
80 30 193.000-
90 30 198.000-

Fix Fix

MINIMA TOPP

Befelé

FREE

Befelé

FREE

 WALK IN 3-Fix  
Az üveg rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm, magasság maximum 
2200 mm. A nagy fix üveghez kapcsolódik 2 db 30 cm-es fix üveg. 2 db 90°-os merevítő 
rúd széria tartozék. Elegáns, átjárható, akár a fal közepén elhelyezve s két oldalt a mosdók, 
vagy wellness helységbe medence mellé. Lakberendezők kedvelt darabja, mert légies és 
megtöri a teret, de nem csúfítja el. Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül.

 WALK IN 3-Behajtható  
Az üveg rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm, magasság maximum 
2200 mm. A nagy fix üveghez kapcsolódik 2 db teljesen behajtható üveg. 2 db 90°-os 
merevítő rúd széria tartozék. Elegáns, átjárható, akár a fal közepén elhelyezve s két oldalt 
a mosdók, vagy wellness helységbe medence mellé. Lakberendezők kedvelt darabja, mert 
légies és megtöri a teret, de nem csúfítja el. Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül.

 WALK IN 2-Behajtható  
Az üveg rész 8mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000mm, magasság maximum 
2200mm. Merevítő rúd széria tartozék. Fal-üveg széria távolság 90cm opció lehet akár 
200cm is!  Szűk helyekre javasolt, ahol egy U alakú helyre szeretnének kényelmes belépőt 
de nagy üveg részt hogy ne jöjjön ki a víz. A kis üveg befelé hajtható a fix részre.
Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül.

20
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Fix Fix

MINIMA TOPP

Méret 
Fix Fix
70 70 212.000.- 212.000.-
80 80 222.000.- 222.000.-
90 90 232.000.- 232.000.-

100 100 242.000.- 242.000.-

Fix Fix

MINIMA TOPP

Méret
Fix Fix Fix
80 20 80 247.000.- 247.000.-
80 20 80 252.000.- 252.000.-

100 20 100 267.000.- 267.000.-
110 20 110 277.000.- 277.000.-

Méret
Fix Fix Fix
80 80 20 207.000.- 207.000.-
80 90 20 212.000.- 212.000.-

100 100 20 227.000.- 227.000.-
110 110 20 237.000.- 237.000.-
120 120 20 247.000.- 247.000.-

Fix Fix

MINIMA TOPP

 WALK IN 8  
Az üveg rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2 000 mm, magasság 
maximum 2200 mm. Merevítő rúd széria tartozék. A falhoz rögzített fix üveg 
méretek  szabadon párosíthatóak! (pl.:100 x 80) Nagy bejárati nyílás hagyható, 
ezáltal nehezen mozgó emberek is könnyedén tudnak mozogni benne. Ennél 
a kabinnál csak az üveg méretek vannak megadva a távolságot Ön találja ki, de 
arra figyeljenek, hogy egy átlag 80 kg-os embernek minimum 40-60 cm-es 
ajtónyílás kell. 
Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül.

 WALK IN 7  
Az üveg rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2 000 mm, magasság 
maximum 2200 mm. Merevítő rúd széria tartozék. A kis üveg minimum 20 cm. 
Minőségi forma és elrendezés, külön teret alkot a fürdőszobában. A minimaliz-
mus követőinek ajánljuk, akik néha leülnek gyönyörködni lakásuk szépségé-
ben. 

Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül is.

 WALK IN 4  
Az üveg rész 8 mm vastagságú edzett üveg, magassága 2000 mm, ma-
gasság maximum 2200 mm. 1db 90°-os merevítő rúd széria tartozék. Fal-
üveg széria távolság váltózó, lehet akár a 200 cm is! A falhoz rögzített fix 
üveg és a hozzá kapcsolódó üveg méretek szabadon párosíthatóak! A fix 
zárt rész felől akár bejárati ajtó is lehet, csak a nyitás irányra kell figyelni. 
A tervezésnél ügyeljünk arra, hogy a sűrűn használt szaniterek a bejárati 
részhez kerüljenek! Beépíthető zuhanytálcával vagy a nélkül is.



EGYÉB ÉPÜLET ÜVEGEZÉS

Lapozható vagy eltolható terasz  ajtók

Bor és szivar szobák üveg frontjai

Office irodai tér elválasztók

Üveg szauna és gőzkabin frontok és ajtók

Az üvegiparban végrehajtott fejlesztések, az üveg megmunkálás egyre magasabb színvonala és sokrétűsége mindinkább előtérbe helyezte az üveg 
általános használatát az építőiparban. Ma már minden nehézség nélkül rendelhet hajlított, anyagában színezett, savazott, homok-fújt, laminált, fes-
tett, printelt, vagy akár mintás üveget is. Ma már az „üveg” egyedileg méretre gyártott üveg bútorokat, edzett üveg portálokat, irodai „office” üveg 
válaszfalakat, járható „taposó” üveget, üveglépcsőt, lapozható üvegfalat, eltolható üveg ajtókat, üveg tetőket vagy gőz kabinokat jelent. Szinte minden 
megvalósítható a modern üvegből.
Az üvegfeldolgozással párhuzamosan az edzett üveg beépítéshez szükséges szerelvények, anyagok választéka és minősége is megváltozott, aminek 
következtében egyre szebb és különlegesebb kiviteli megoldásokra nyílt lehetőség. Cégünk több, mint 10 éves gyártási és beépítési tapasztalata a 
garancia arra, hogy bármilyen, az üvegbeépítéssel kapcsolatos igényt realizáljunk. Kivitelezési munkáinkat teljes körű szolgáltatásban végezzük, mely 
magában foglalja a felmérést, tervezést, beépítést. A megrendelt üveg munkáinkat a piacvezető kiváló minőségű termékekkel építjük be. A szerelvé-
nyek lehetnek eloxált alumínium, rozsdamentes acél, polírozott réz, illetve krómozott kivitelben, típustól függően.

Szerelvény gyártóink:    
francia SEVA és GUIDOTTI, a német PAULI, DORMA és HAFELE, az angol PROSPEC, az olasz METALGLAS és MINUSCO és a JITS vállalatok. 

Az épület üvegezéssel kapcsolatban érdeklődhet Csákó Tamásnál a +36-30-410-6900 -as telefonszámon.
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Nyomtatott vagy festett konyhai üveg hátfalak

Üveg kád előlapok

Járható nagy teherbírású taposó üvegek

UV ragasztott üveg bútorok

Üveg tolóajtók rejtett vagy látható felső vezető rendszerrel

Üveg előtetők árnyékolók extrém terhelhetőséggel
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Kül és beltéri üveg korlátok U profilos, oszlopos vagy pontmegfogásos kivitelben

Üveg lépcsők Zárható beltéri nyíló és eltolható üvegajtók Egyedi világító üveg zuhany hátfalak
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Rendelés, beüzemelés menete:

 - Kiválasztja az Önnek megfelelő méretű és elrendezésű kabint, probléma esetén segítünk a választásban.
 - Ha nincs olyan elrendezés, vagy méret, amit Ön keres, akkor személyre szabott árajánlatot készítünk.
 - Amennyiben szükséges a burkolás előtt kérje ingyenes szaktanácsunkat!
 - Kész burkolás esetén kollégánk elvégzi a helyszín felmérését, mely díjköteles.
 - A felmérést végző kollégánkkal egyeztetni tudja az egyedi elképzeléseit:

  Üveg színe: átlátszó, savmart, bronz, szürke, zöld, mintás stb.
  Szerelvények bevonata: fényes króm, antik bronz vagy színes (fekete, fehér stb.)
  Fix megfogó helyett „U” profil, amit akár a csempe síkjába is süllyeszthet.
  Dekoráció: rajz vagy akár fotó szerint.
  Crystal Clean vízlepergető réteg.
  Mágneses vagy „D” profilos zárás.

 - A rendelést, vagy felmérést követő 10 munkanapon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot a szállítás és beépítés időpontjának megbeszélésére.
 - Az Önnek megfelelő napon megtörténik a beüzemelés mely díjköteles.
 - A beüzemelés után 24 óráig ne takarítsa, és ne használja a kabint, mert a szilikonos részeknek teljes keresztmetszetükben meg kell kötniük.

Króm 24.200.- 
Felár 5.000.-

Króm 24.200.-
maximum 130 cm hosszú

Felár 5.000.-

Króm: 19.200.-

Króm: 27.000.-

19.200.-
maximum 200 cm hosszú

Gombok-Tolópajzsok

Küszöb

Merevítő rudak négyzetes Merevítő rudak henger

KIEGÉSZÍTŐK:

7.200.-

Króm 46 cm, szögletes

 14.000.-
Króm 24 cm, kerek

 14.000.-
Króm ø55 mm, kerek

17.000.-

Ring*

Rúd 45°

Törölköző tartó*
ajtóra vagy fi x falra

K-1
Rúd 90°Négyzet 90°

Négyzet 45°

Knob 6

Knob 3

Knob 5

Knob 2

Knob 4

Knob 1 Hand 3* Hand 4*

Feláras tolópajzs és design „lyukas” gomb.Szabadon választható gombok.

Tálcára vagy burkolatra küszöb mellyel az esetleges padló 

egyenetlenségek miatti vízkifolyást lehet megszűntetni.

A csillaggal jelölt termékeknél a kabin rendelésénél jelezni kell az igényt, mert utólag nem fúrható ki az üveg!



Márkaképviselet:

CSOMIÉP KFT.
Fürdőszoba Szaknagykereskedelem

6800 Hódmezővásárhely, Makói út

CSOMIÉP Ipartelep

Mobil: + 36 30 408 5489

Telefon: 62 535 733

E-mail: nagyker@csomiep.hu

Az Ön Duschland Partnere:

Duschland
A valóra váltható álom!

A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a katalógus nem tartalmaz minden információt, ezeket kérje kereskedőjétől.
A nyomdai hibákért s ezek következményeiért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. 

A gyártó a termékek műszaki változtatásának jogát fenntartja! Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Áraink forintban értendők és tartalmazzák az áfát! Az árak Bruttó kiskereskedelmi árak!

www.facebook.com/Duschland  -  AZ ÜVEG Mestere


