
Exkluzivní design

Pur Light exkluzivně kombinuje lehce oblé tvary profilů 

s čirými plochami skla v moderním designu.

Životnost výrobku je zajištěna důmyslnou konstrukcí 

s integrovanými panty se zdvihovým mechanismem.

Vyrovnávací profily umožnují jednoduchou montáž 

i u nerovných stěn. Skleněné plochy poskytují 

komfortní čištění. Dveře nemají dole žádný rám, 

takže jsou bezbariérové. 
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6 mm bezpečnostní sklo 

2 varianty skel

Antiplaková úprava Aquaperle

Standardní výška 1900 mm

Šířky 750, 800, 900, 1000 a 1200 mm

Splňuje normu na sprchové zástěny 
EN 14428:2008+A1

Detaily

1. Hranaté panty 
z pochromované mosazi
s otvíráním ven

2. Designová madla 
z pochromované mosazi

3. Kompaktní vyrovnávací
profil pro snadnou 
montáž

Vzpěry

Stabilizační vzpěra nebo rohová
vzpěra z pochromované mosazi 
pro optimální stabilitu pevných stěn

Design

Vlastnosti

Pur Light Co byste měli vědět
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Panty se zdvihovým mechanismem
zapuštěné na vnitřní straně skla

 Zdvihový mechanismus usnadňuje
otvírání dveří

 Zdvihový mechanismus snižuje
opotřebení těsnění na dveřích

 Hladká plocha zakrytých zapuštěných
pantů usnadňuje čištění

Vyrovnávací profil

 Umožňuje 20 mm přestavitelnost
pevných stěn

 Vnější krycí profil umožňuje 
přístup z vnější strany

Magnetické těsnění

1. Nahoře na L-profilu
2. Dole na dveřích v kombinaci 

s prahovou lištou

Dolní vodorovné profily

Profil na boční stěně
 Usnadňuje manipulaci při montáži
Profil na pevné stěně
 Zlepšuje těsnost

2.Předmontované panty 
na sklo přímo z výroby

 Časově úsporná montáž
 Vyrovnání pantů je zajištěno
 Zajišťuje odstup skla od podlahy

Technické přednosti
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PLP, PLDTP

|1| PLP + PLDTP 
aluchrom 07, panty vpravo

|2| PLP
aluchrom 07, panty vpravo

|3| Rohová vzpěra
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PLE2P

|1| PLE2P
aluchrom 07

|2| SWMQ bílá
|3| Designové panty
|4| Designová madla
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PLRP

|1| PLRP
aluchrom 07

|2| SWMR bílá
|3| Designové panty
|4| Designová madla



|1 |

Pur Light

|2 |

|2 | |3 |

PL51

|1| PL51
aluchrom 07, panty vlevo

|2| Designové madlo
|3| Designové panty
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Pur Light PLDTP

|1| PLDTP
aluchrom 07


