
PUR Light S
Komfort a design pro náročné

Design PUR Light S ve svém pojetí s ostře hranatými profily a čistými plochami 

bezpečnostního skla odráží nejmodernější architektonické trendy minimalismu.

Sprchové kouty Pur light S tvoří v koupelně exkluzivní očistný prostor.

Moderní konstrukční prvky a hladké skleněné plochy zaručují snadnou údržbu.

Posuvné dveře nemají dole žádný rám, takže jsou bezbariérové.
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safety

10

aquaperle

EN
14428:2008+A1 

•

standard

1900

max.
2000

|1 | |2 |

6 mm bezpečnostní sklo

10 variant skel

Možnost výřezů a zkosení

Antiplaková úprava Aquaperle

Splňuje normu na sprchové zástěny 
EN 14428:2008+A1

Standardní výška 1900 mm

Velké šířky - do 2000 mm

Standardní i zvláštní rozměry

1. Posuvný díl zavěšený na
chromovaných závěsech

2. Rohový chromovaný spoj

Madla

2 druhy chromovaných madel,
která se hodí k designu dveří 

Naklapávací boční stěna 
(bez vodorovného profilu)

Design

Vlastnosti

Pur Light S Co byste měli vědět
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Pojezdová kolečka 
s velkým průměrem

 Usnadňují otvírání dveří
 Možnost výškového seřízení dveří (A)

Doraz pojezdu dveří

 Zabraňuje nárazu dveří 
na konci otvírání

 Tlumí zvuk při zavření dveří

Montáž horního profilu 
se závěsnými prvky

 Montáž zvládne 1 osoba
 Odstraňuje nutnost 

manipulace při montáži
 Zajišťuje stabilitu 

u velkých šířek dveří

Vyrovnávací profil na zeď

 Umožňuje 25 mm přestavitelnost
 Není nutné žádné vrtání
 Jediný fixační šroub po přestavení
 Plastová krycí lišta na vnitřní straně

svislého profilu zajišťuje 
estetický vzhled

Dveře s odklápěním

 Usnadňují čištění
 Systém bez dolní vodicí drážky

Technické přednosti



PLS2 + PLST

Jednodílné posuvné dveře 
s pevnou stěnou v rovině 
+ zkrácená boční stěna v 90°

PLS2 + PLST

Jednodílné posuvné dveře 
s pevnou stěnou v rovině 
+ boční stěna v 90° 
s výřezem a zkosením

Pur Light S Příklady zvláštních provedení
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PLS2 + 2 PLST

Jednodílné posuvné dveře 
s pevnou stěnou v rovině 
+ 2 boční stěny v 90°
jako U-montáž

PLSR + PLST

Čtvrtkruh s dvoudílnými 
posuvnými dveřmi 
+ boční stěna v 90° jako U-montáž



|1 |

Pur Light S

|2 |

|3 | |4 |

|2 |

|1| PLS2
aluchrom 07, 
pevný díl vlevo

|2| PLS2 + PLST
aluchrom 07, 
pevný díl vlevo

|3| Designové závěsné prvky
|4| Prahová lišta a vodicí díl

s možností odklopení dveří

PLS2, PLST



|1 |

Pur Light S

|3 | |4 |

|2 |

|1| PLS4 + PLST 
aluchrom 07

|2| PLS4 
aluchrom 07

|3| Designové závěsné prvky
|4| Designová madla

PLS4, PLST



|1 |

Pur Light S

|2 | |3 |

|2 |

PLSE2

|1| PLSE2
aluchrom 07

|2| Designové závěsné prvky
|3| Prahová lišta



|1 |

Pur Light S

|2 | |3 |

|2 |

PLSR

|1| PLSR
aluchrom 07

|2| Doraz pojezdu dveří
|3| Designová madla


