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Zástěny nové generace

Impozantní linie velkých skleněných ploch, modulárnost systému,

jednoduché nosné prvky a dvoukomorové uspořádání, 

to jsou synonyma pro pevné sprchové zástěny Modul’o.

Bezbariérové zástěny Modul’o spolu se speciální vaničkou SWMOD 

z litého mramoru nabízejí vskutku originální řešení koupelnového prostoru.

Tyto zástěny je však možné instalovat jak na vaničku, tak na dlažbu.
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safety

10

aquaperle

standard

2000

max.
1200

EN
14428:2008+A1 
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Zástěny jsou symetrické 
a lze je namontovat vpravo i vlevo

6 mm bezpečnostní sklo 

10 variant skel

Antiplaková úprava Aquaperle

Splňuje normu na sprchové zástěny 
EN 14428:2008+A1

Standardní výška 2000 mm

Šířka do 1200 mm (pro každý díl)

Standardní i zvláštní rozměry

1. Kompaktní vyrovnávací 
profil pro snadnou montáž 

2. Stabilizační vzpěra 
pro optimální stabilitu

3. Nenápadné spojení 2 skel 
pro bezbariérový vzhled

4. Speciální vanička SWMOD
pro optimální instalaci

Design

Vlastnosti

MODUL’O Co byste měli vědět
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Vyrovnávací profil

 Umožňuje 20 mm přestavitelnost
pevných stěn

 Vnější krycí profil umožňuje přístup z
vnější strany

Předmontované spojovací 
profily přímo z výroby

 Časově úsporná montáž
 Zlepšují těsnost
 Nenápadný vzhled

Stabilizační vzpěra

 Různé varianty napojení stabilizační
vzpěry umožňují optimální stabilitu 
a bezpečnost 

Technické přednosti



MOD2

Dvoudílná pevná zástěna, 
montáž na dlažbě

MOD8

Třídílná pevná zástěna, 
montáž na dlažbě

MODUL’O Příklady zvláštních provedení
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MOD3

Třídílná pevná zástěna, 
montáž na vaničce ILA

MOD3

Třídílná pevná zástěna, 
montáž na dlažbě
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MODUL’O MOD1, MOD2

|1| MOD1
aluchrom 07

|2| MOD2
aluchrom 07
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MOD3, MOD4, MOD5

|1| MOD3
aluchrom 07

|2| MOD4
aluchrom 07

|3| MOD5
aluchrom 07
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MODUL’O MOD6, MOD7, MOD8

|1| MOD6
aluchrom 07

|2| MOD7
aluchrom 07

|3| MOD8
aluchrom 07


