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Pur
Nadčasová elegance

Impozantní čisté plochy bezrámových tabulí bezpečnostního skla 

s elegantními chromovanými panty představují design sprchových koutů

bez kompromisů – řadu Pur. Důmyslná konstrukce a kvalitní materiály

poskytují vynikající užitné vlastnosti a jednoduchou údržbu.

Designové chromované panty se zdvhihovým mechanismem jsou na vnitřní

straně zapuštěny do skla, což umožňuje snadné čištění. Prahová lišta

zlepšuje těsnost zástěn. 

Tato luxusní typová řada umožňuje velkou variabilitu atypických provedení

včetně výřezů, zkosení a zkrácených bočních stěn.



PU
R



safety

10

aquaperle

EN
14428:2008+A1 

•

standard

2000

max.
1600

|1 | |1 |

|2 | |2 |

|3 |

8 mm bezpečnostní sklo 

10 variant skel

Možnost výřezů a zkosení

Antiplaková úprava Aquaperle

Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1

Standardní výška 2000 mm

Velké šířky - do 1600 mm

Standardní i zvláštní rozměry

Panty
Výběr z 3 druhů pantů 
z pochromované mosazi, 
které kombinují kvalitu a design

1. Hranaté panty
■ Moderní design s otvíráním ven

2. Kulaté panty
■ Dobový design s otvíráním ven

3. Tradiční panty
■ Panty s otvíráním 180° 

- ven i dovnitř

Design

Vlastnosti

Pur Co byste měli vědět
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Upevnění pevných stěn

1. Hranaté nebo kulaté L-kování 
pro bezbariérový design

2. Kompaktní vyrovnávací profil 
pro snadnou montáž

Vzpěry
Stabilizační vzpěra nebo rohová vzpěra 
z pochromované mosazi 
pro optimální stabilitu pevných stěn
(stabilizační vzpěra se dodává 
také v kulatém designu, 
který se hodí ke kulatým pantům)

Těsnost
1. Standardně dodávaná prahová lišta

pro lepší těsnost
2. Volitelné provedení bez prahové lišty

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



|1 |

|2 |

|3 |

Zapuštění pantů 
na vnitřní straně skla

■ Hladká plocha zakrytých 
zapuštěných pantů usnadňuje
čištění

Přestavitelnost u pantů 

■ Dovoluje vyrovnat 
až 5 mm sklon zdi

Zdvihový mechanismus u pantů

1-2. Zdvihový mechanismus 
usnadňuje otvírání dveří

1-2. Zdvihový mechanismus
snižuje opotřebení těsnění 
na dveřích

3. Optimální bezpečnost 
je zajištěna díky pojistnému
šroubu u čepu

Technické přednosti

Pur Co byste měli vědět

min max
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1. Vyrovnávací profil
■ Umožňuje 20 mm přestavitelnost

pevných stěn
■ Vnější krycí profil umožňuje přístup 

z vnější strany
2. L-profil 

s magnetickým těsněním
■ Umožňuje 5 mm přestavitelnost
■ Zajišťuje estetický vzhled

Důmyslný systém pantů s profilem

1. Díl pantu s čepem 
předmontovaný na profil

■ Usnadňuje montáž a slouží i jako
šablona pro vrtání

■ Zajišťuje umístění na zdi
■ Zajišťuje odstup skla od podlahy
■ Odstraňuje nutnost manipulace 

při montáži
■ Montáž zvládne 1 osoba

2. Předmontované panty na sklo
přímo z výroby

■ Časově úsporná montáž
■ Vyrovnání pantů je zajištěno

L-kování 
umožňující snadnou montáž

1. Umožňuje vyrovnání nerovné zdi 

2. Umožňuje vyrovnání pevných stěn 
a nepřesností při vrtání

3. Těsnicí U-profil umožňuje zakrytí
spáry mezi sklem a zdí a zajišťuje
čisté silikonování 

Předmontovaný dolní vodorovný 
profil u typů 
PDT4, SOL, DUOP a TRIO

■ Zajišťuje bezpečnou montáž
■ Zabraňuje rozbití skla při montáži
■ Umožňuje čisté silikonování

Přestavná šířka A = 10 mm

Přestavná šířka B = 18 mm

Přestavná šířka C = od 4 mm

Přestavná šířka D = do 10mm



PUR1

Dveře v nice se zkosením

PU13P + PURDT2

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

Pur Příklady zvláštních provedení

PUR1

Dveře v nice se zkosením

PU13P + PURDT2

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

Pur Příklady zvláštních provedení
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PU13P + PUDT2P

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

Detail vyrovnávacího profilu 
(s odkrytým vnějším krycím 
profilem) u zkrácené boční stěny
PUDT2P montované z boku vany

Detail předního svislého profilu
(u zkrácené boční stěny 
montované z boku vany), na který
se nasazuje magnetické těsnění

PU
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PU13P + PUDT2P

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

Detail vyrovnávacího profilu 
(s odkrytým vnějším krycím 
profilem) u zkrácené boční stěny
PUDT2P montované z boku vany

Detail předního svislého profilu
(u zkrácené boční stěny 
montované z boku vany), na který
se nasazuje magnetické těsnění



|1 |

|3 | |4 |

|5 |

|2 |

Pur PUR1, PUR1T, PUDT2P, PURDT2

|1| PUR1 + PUDT2P 
chrom 07, panty vlevo

|2| PUR1 
chrom 07, panty vlevo

|3| Standardně dodávané 
hranaté panty

|4| Volitelné kulaté panty
|5| Panty s otvíráním 180°

(u PUR1T)
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Pur PUR2, PUR2T

|1| PUR2 chrom 07
|2| PUR2T chrom 07
|3| Standardně dodávané 

hranaté panty
|4| Volitelné kulaté panty
|5| Panty s otvíráním 180° 

(u PUR2T)



|1 |

|3 | |4 |

|2 |

Pur PU13P, PU13, PUDT2P, PURDT2

|1| PU13 + PURDT2 
chrom 07, panty vlevo

|2| PU13P
chrom 07, panty vlevo

|3| Standardně dodávané 
hranaté panty

|4| Volitelné kulaté panty
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Pur PUE1

|1| PUE1
chrom 07

|2| Standardně dodávané
hranaté panty

|3| Volitelné kulaté panty
|4| Designové madlo



|1 |

|3 | |4 |

|2 |

Pur PUE2P, PUE2

|1| PUE2 chrom 07
|2| PUE2P chrom 07
|3| Standardně dodávané

hranaté panty
|4| Volitelné kulaté panty
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Pur PU4P, PU4

|1| PU4 chrom 07
|2| PU4P chrom 07
|3| Standardně dodávané 

hranaté panty
|4| Volitelné kulaté panty
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Pur P3P, P3

|1| P3P 
chrom 07, panty vlevo

|2| P3 
chrom 07, panty vpravo

|3| Standardně dodávané 
hranaté panty

|4| Volitelné kulaté panty
|5| Rohová vzpěra
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Pur PUR51P, PUR51

|1| PUR51 
chrom 07, panty vpravo

|2| PUR51P
chrom 07, panty vpravo

|3| Standardně dodávané
hranaté panty

|4| Volitelné kulaté panty
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Pur PUR52P, PUR52

|1| PUR52P 
chrom 07

|2| PUR52
chrom 07

|3| Standardně dodávané
hranaté panty

|4| Volitelné kulaté panty



|1 |

|3 | |4 |

|2 |

Pur PURB, PUB2

|1| PURB 
chrom 07, panty vpravo

|2| PUB2
chrom 07, panty vpravo

|3| Tradiční kulaté panty
|4| Designové madlo
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Pur PDT4P, PDT4

|1| PDT4P
chrom 07, montáž vlevo

|2| PDT4
chrom 07, montáž vlevo

|3| Standardně dodávané
hranaté L-kování

|4| Volitelné kulaté L-kování
|5| Chromovaný držák ručníku 

a skleněná polička
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Pur SOL, DUOP, TRIO

|1| SOL 
chrom 07

|2| DUOP 
aluchrom 07, montáž vlevo

|3| TRIO 
aluchrom 07


