
JAZZ-Line
Klasika pro exkluzivní koupelny

JAZZ-Line je klasické rámové pojetí sprchové zástěny

spojené se stabilitou 8 mm silného bezpečnostního skla

Tato dokonalá technická kombinace tvoří jednoduchý a působivý vzhled.

Užitý materiál zaručuje dlouhou životnost a stabilitu produktu.

Křídlové dveře umožňují otvírání ven i dovnitř.
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safety

6

aquaperle

standard

1900

max.
1000

EN
14428:2008+A1 

•
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8 mm bezpečnostní sklo 

6 variant skel

Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Dveře i boční stěnu 
lze namontovat jako pravé nebo levé

Splňuje normu na sprchové zástěny 
EN 14428:2008+A1

Standardní výška 1900 mm

Šířka do 1000 mm

Standardní i zvláštní rozměry

1. Pant z pochromované 
mosazi s posunutým
bodem otvírání 
s otvíráním ven i dovnitř

2. Madlo z pochromované
mosazi v moderním 
designu

3. Naklapávací boční stěna
(bez vodorovného profilu)

4. Designové madlo 
použitelné i jako 
držák ručníku

Design

Vlastnosti

JAZZ-Line Co byste měli vědět
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Pant s posunutým bodem 
otvírání o 150 - 175 mm
 Umožňuje optimální otvírání 

i s držákem ručníku
 Průběžné těsnění zajišťuje těsnost
 Hladká plocha zakrytého zapuštěného

pantu na vnitřní straně usnadňuje
čištění

Vyrovnávací profil na zeď

 Umožňuje 20 mm přestavitelnost
 Není nutné žádné vrtání
 Jediný fixační šroub po přestavení

Naklapávací spojení dveří 
a boční stěny

 Zajišťuje těsnost a estetický vzhled
 Není třeba vrtat a sešroubovávat
 Není třeba spojovací profil

Pant s možností seřízení

 Umožňuje 4 mm přestavitelnost
 Umožňuje přístup z vnější strany 

(díky vnější krytce pantu)

Plastová krycí lišta 
na vnitřní straně 
svislého profilu 

 Zajišťuje estetický vzhled

Technické přednosti



JA1 + JAT

Jednokřídlé dveře 
+ zkrácená boční stěna v 90°

Detail spojení na zdi 
(pohled z vnější strany)

Boční stěna je posazena na okraji vany

Detail spojení na zdi 
(pohled z vnitřní strany)

JAZZ-Line Příklady zvláštních provedení
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JA1 + JAT

Jednokřídlé dveře 
+ boční stěna v 90° 
s výřezem a zkosením

Detail vyrovnávacího profilu 
na boční stěně se zkosením

Detail spojení dveří 
s boční stěnou



|1 |

JAZZ-Line
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JA1, JAT

|1| JA1 + JAT 
aluchrom 07

|2| Praktické madlo
|3| Posunutý bod otvírání


