
Mobile
Komfort bez bariér
Charakter typové řady Mobile tvoří velké plochy skel 

a vysoká bezbariérová praktičnost zástěny.

Dveře v poloviční výšce nebo rozdělené v téže výšce umožňují 

jednoduché umývání nejen malých dětí a hendikepovaných osob. 

Designové chromované panty se zdvhihovým mechanismem 

jsou na vnitřní straně zapuštěny do skla, což umožňuje snadné čištění. 

Zástěny je možné instalovat nejen na vaničku, ale i na dlažbu.
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safety

9

aquaperle

standard

2000

max.
1000

EN
14428:2008+A1 

•

|1 | |2 |

|3 | |4 |

8 mm bezpečnostní sklo 

9 variant skel

Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení
Splňuje normu na sprchové zástěny EN
14428:2008+A1

Standardní výška 2000 mm
Výška dolního dílu 910 mm
Výška horního dílu 1090 mm

Šířka do 1000 mm

Standardní i zvláštní rozměry

1. Hranaté panty
moderní design s otvíráním ven

2. Kompaktní vyrovnávací profil 
pro snadnou montáž

3.1 Madla
Hranatá madla z pochromované
mosazi, která se hodí k designu
pantů

3.2 Dveře v polovině
rozdělené pro snadný
přístup z prostoru před
zástěnou

4. Držák ručníku
na boční stěnu

Vzpěra

Stabilizační vzpěra 
z pochromované mosazi 
pro optimální stabilitu boční stěny

Design

Vlastnosti

Mobile Co byste měli vědět
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Technické přednosti

Zdvihový mechanismus u pantů

■ Zdvihový mechanismus usnadňuje
otvírání dveří

■ Zdvihový mechanismus snižuje
opotřebení těsnění na dveřích

■ Hladká plocha zakrytých zapuštěných
pantů usnadňuje čištění

Důmyslný systém pantů s profilem

1. Díl pantu s čepem 
předmontovaný na profil

■ Usnadňuje montáž a slouží a jako
šablona pro vrtání

■ Zajišťuje umístění na zdi
■ Zajišťuje odstup skla od podlahy
■ Odstraní nutnost manipulace při 

montáži
■ Montáž zvládne 1 osoba

2. Předmontované panty na sklo
přímo z výroby

■ Časově úsporná montáž
■ Vyrovnání pantů je zajištěno

Vyrovnávací profil

■ Umožňuje 20 mm přestavitelnost
pevných stěn

■ Vnější krycí profil 
umožňuje přístup z vnější strany
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MOB1, MOB3

|1| MOB1 
chrom 07, panty vlevo

|2| MOB3 
chrom 07, panty vlevo

|3| MOB3 
chrom 07, panty vlevo
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MOB2, MOB4

|1| MOB2 
chrom 07

|2| MOB4 
chrom 07

|3| MOB4 
chrom 07
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MOB5

|1| MOB5 
chrom 07

|2| MOB5 
chrom 07
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MOB6, MODT6

|1| MOB6 + MODT6 
chrom 07, panty vlevo

|2| MOB6 + MODT6 
chrom 07, panty vlevo


