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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.
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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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R

|1 |

|1 |

|2 |

|1 |

|2 |

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 | |2 |

|1 | |2 |

|3 |

A B

D C

PU
R

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
R

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)



|1 |

|3 | |4 |

|5 |

|2 |

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



|1 |

|2 | |3 |

|4 |

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



|1 |

|3 | |4 |

|2 |

Pur PU4P, PU4

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

hranaté panty
|4| Volitelné kulaté panty



|1 |

|3 | |4 |

|5 |

|2 |

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



|1 |

|3 | |4 |

|2 |

Pur PUR51P, PUR51

|1| PUR51 
chrom 07, panty vpravo

|2| PUR51P
chrom 07, panty vpravo

|3| Standardně dodávané
hranaté panty

|4| Volitelné kulaté panty



|1 |

|3 | |4 |

|2 |

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



|1 |

|3 | |4 |

|5 |

|2 |

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



|1 |

|2 | |3 |

Pur SOL, DUOP, TRIO

|1| SOL 
chrom 07

|2| DUOP 
aluchrom 07, montáž vlevo

|3| TRIO 
aluchrom 07



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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|1 | |2 |

|3 |

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



|1 |

Mobile

|2 | |3 |

MOB1, MOB3

|1| MOB1 
chrom 07, panty vlevo

|2| MOB3 
chrom 07, panty vlevo

|3| MOB3 
chrom 07, panty vlevo



|1 |

Mobile

|2 | |3 |

MOB2, MOB4

|1| MOB2 
chrom 07

|2| MOB4 
chrom 07

|3| MOB4 
chrom 07



|1 |

Mobile

|2 |

MOB5

|1| MOB5 
chrom 07

|2| MOB5 
chrom 07



|1 |

Mobile

|2 |

MOB6, MODT6

|1| MOB6 + MODT6 
chrom 07, panty vlevo

|2| MOB6 + MODT6 
chrom 07, panty vlevo



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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A

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



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. 

PUR Light
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safety

2

aquaperle

standard

1900

max.
1200

EN
14428:2008+A1 

•

|1 |

|3 |

|2 |

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



|1 |

Pur Light

|2 |

|3 |

PLP, PLDTP

|1| PLP + PLDTP 
aluchrom 07, panty vpravo

|2| PLP
aluchrom 07, panty vpravo

|3| Rohová vzpěra



|1 |

Pur Light

|3 | |4 |

|2 |

PLE2P

|1| PLE2P
aluchrom 07

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



|1 |

Pur Light

|3 | |4 |

|2 |

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



|1 |

Pur Light PLDTP

|1| PLDTP
aluchrom 07



JAZZ-Line
Klasika pro exkluzivní koupelny

JAZZ-Line je klasické rámové pojetí sprchové zástěny

spojené se stabilitou 8 mm silného bezpečnostního skla

Tato dokonalá technická kombinace tvoří jednoduchý a působivý vzhled.

Užitý materiál zaručuje dlouhou životnost a stabilitu produktu.

Křídlové dveře umožňují otvírání ven i dovnitř.



JA
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safety

6

aquaperle

standard

1900

max.
1000

EN
14428:2008+A1 

•

|1 |

|2 |

|4 |

|3 |

8 mm bezpečnostní sklo 

6 variant skel

Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Dveře i boční stěnu 
lze namontovat jako pravé nebo levé

Splňuje normu na sprchové zástěny 
EN 14428:2008+A1

Standardní výška 1900 mm

Šířka do 1000 mm

Standardní i zvláštní rozměry

1. Pant z pochromované 
mosazi s posunutým
bodem otvírání 
s otvíráním ven i dovnitř

2. Madlo z pochromované
mosazi v moderním 
designu

3. Naklapávací boční stěna
(bez vodorovného profilu)

4. Designové madlo 
použitelné i jako 
držák ručníku

Design

Vlastnosti

JAZZ-Line Co byste měli vědět
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Pant s posunutým bodem 
otvírání o 150 - 175 mm
 Umožňuje optimální otvírání 

i s držákem ručníku
 Průběžné těsnění zajišťuje těsnost
 Hladká plocha zakrytého zapuštěného

pantu na vnitřní straně usnadňuje
čištění

Vyrovnávací profil na zeď

 Umožňuje 20 mm přestavitelnost
 Není nutné žádné vrtání
 Jediný fixační šroub po přestavení

Naklapávací spojení dveří 
a boční stěny

 Zajišťuje těsnost a estetický vzhled
 Není třeba vrtat a sešroubovávat
 Není třeba spojovací profil

Pant s možností seřízení

 Umožňuje 4 mm přestavitelnost
 Umožňuje přístup z vnější strany 

(díky vnější krytce pantu)

Plastová krycí lišta 
na vnitřní straně 
svislého profilu 

 Zajišťuje estetický vzhled

Technické přednosti



JA1 + JAT

Jednokřídlé dveře 
+ zkrácená boční stěna v 90°

Detail spojení na zdi 
(pohled z vnější strany)

Boční stěna je posazena na okraji vany

Detail spojení na zdi 
(pohled z vnitřní strany)

JAZZ-Line Příklady zvláštních provedení
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JA
ZZ
-L
in
e

JA1 + JAT

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

Detail vyrovnávacího profilu 
na boční stěně se zkosením

Detail spojení dveří 
s boční stěnou



|1 |

JAZZ-Line

|2 |

|3 |

JA1, JAT

|1| JA1 + JAT 
aluchrom 07

|2| Praktické madlo
|3| Posunutý bod otvírání



SWING-Line
Moderní design

Řada SWING-Line představuje výrobky, 

kde praktičnost, stabilita a design vytváří optimální celek. 

Řada nabízí široký výběr typů s důmyslnou konstrukcí, 

atraktivním vzhledem a dlouhou životností.



SW
IN
G-
Li
ne



safety

8

aquaperle

standard

1950

max.
1600

EN
14428:2008+A1 

•

|1 |

|2 |

|4 |

|3 |

|5 |

6 mm bezpečnostní sklo 

8 variant skel

Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Dveře i boční stěnu
lze namontovat jako pravé nebo levé

Splňuje normu na sprchové zástěny 
EN 14428:2008+A1

Standardní výška 1950 mm

Šířka do 1600 mm

Standardní i zvláštní rozměry

1. Hranaté madlo 
z pochromované mosazi, které se

hodí k designu zástěny

2. - 3. Stabilizační vzpěra
 Zajišťuje optimální stabilitu

bezbariérové zástěny

4. - 5. Prahová lišta
pro optimální těsnost

Design

Vlastnosti

SWING-Line Co byste měli vědět
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SW
IN
G-
Li
ne

Vyrovnávací profil na zeď 

 Umožňuje přesné nastavení 
a fixaci jedním šroubem

Dveře se zdvihovým 
mechanismem

 Snižuje opotřebení 
těsnění na dveřích

Rohová vzpěra

 Ukotvená na profilu pevné 
stěny pro lepší stabilitu

Stabilizační vzpěra

 Zajišťuje stabilitu dveří 
s boční stěnou

Prahová lišta

 Pro optimální těsnost

Technické přednosti



SL13

Jednokřídlé dveře se zkosením 
s pevnou stěnou v rovině 
s výřezem

SL1 + SLT1

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

SWING-Line Příklady zvláštních provedení
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SW
IN
G-
Li
ne

SL13 + SLT1

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

SL13 + SLT1 + SLT2

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



|1 |

SWING-Line

|3 | |4 |

|2 |

SL1, SLT1

|1| SL1 + SLT1 
aluchrom 07

|2| SL1 
aluchrom 07

|3| Designové madlo
|4| Dveře se zdvihovým 

mechanismem 
a prahová lišta



|1 |

SWING-Line

|3 | |4 |

|2 |

SL2, SLT2

|1| SL2 + SLT2 
aluchrom 07

|2| SL2 
aluchrom 07

|3| Designové madlo
|4| Dveře se zdvihovým 

mechanismem 
a prahová lišta



|1 |

SWING-Line

|3 | |4 |

|2 |

SL13, SLT1

|1| SL13 + SLT1
aluchrom 07

|2| SL13
aluchrom 07

|3| Rohová vzpěra
|4| Designové madlo



|1 |

SWING-Line

|2 | |3 |

|2 |

SLE2

|1| SLE2 aluchrom 07
|2| Rohová vzpěra
|2| Designové madlo



|1 |

SWING-Line

|2 | |3 |

|2 |

SLR

|1| SLR aluchrom 07
|2| Rohová vzpěra
|2| Designové madlo



|1 |

SWING-Line

|3 |

|2 |

SLB1, SLB13

|1| SLB1 aluchrom 07, 
montáž vlevo

|2| SLB13 aluchrom 07, 
montáž vlevo

|3| Rohová vzpěra



SWING-Line F
Exkluzivní zástěny bez bariér

SWING-Line F je moderní dynamická řada sprchových zástěn 

nabízející bezbariérový vstup ve všech varinatách užití.

Zástěna využívá opakovaného skládání dveří u rohových vstupů 

i zástavby do niky, čímž vzniká bezpočet variací celkového otevření vstupů.



SW
IN

G-
Li

ne
 F



safety

8

aquaperle

standard

1950

max.
1800

EN
14428:2008+A1 

•

|1 | |2 |

|3 |

|5 |

|4 |

|6 |

6 mm bezpečnostní sklo

8 variant skel

Antiplaková úprava Aquaperle

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

Standardní výška 1950 mm

Šířka do 1800 mm

Standardní i zvláštní rozměry

1. Hranaté panty
 Moderní design s otvíráním ven

(dveře se otvírají ven i dovnitř)

2. Hranaté madlo
z pochromované mosazi, 
které se hodí k designu zástěny

3. - 4. Stabilizační vzpěra
 Zajišťuje optimální stabilitu

bezbariérové zástěny

5. - 6. Prahová lišta
pro optimální těsnost

Design

Vlastnosti

SWING-Line F Co byste měli vědět
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SW
IN

G-
Li

ne
 F

Vyrovnávací profil na zeď

 Umožňuje přesné nastavení 
a fixaci jedním šroubem

Dveře se zdvihovým
mechanismem

 Snižuje opotřebení 
těsnění na dveřích

Panty se zdvihovým mechanismem
zapuštěné na vnitřní straně skla
 Hladká plocha zapuštěných pantů 

usnadňuje čištění
 Usnadňují otvírání dveří
 Snižují opotřebení těsnění na dveřích
 Optimální bezpečnost je zajištěna díky

pojistnému šroubu u čepu

Stabilizační vzpěra

 Zajišťuje stabilitu dveří 
s boční stěnou

Prahová lišta

 Pro optimální těsnost

Technické přednosti



SLF1

Dvoudílné skládací 
dveře se zkosením

SLF1 + SLT1

Dvoudílné skládací 
dveře + boční stěna v 90° 
s výřezem a zkosením

SWING-Line F Příklady zvláštních provedení
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SW
IN

G-
Li

ne
 F

SLF1 + SLT1

Dvoudílné skládací dveře 
+ zkrácená boční stěna v 90°

SLF13

Dvoudílné skládací dveře 
s pevnou stěnou v rovině, 
montáž v nice 
s rohovou vzpěrou



|1 |

SWING-Line F

|3 | |4 |

|2 |

|1| SLF1 + SLT1,
aluchrom 07, panty vpravo

|2| SLF1, 
aluchrom 07, panty vpravo

|3| Designové madlo
|4| Standardní hranaté panty

SLF1, SLT1



|1 |

SWING-Line F

|2 | |3 |

|2 |

SLF2

|1| SLF2
aluchrom 07

|2| Designové madlo
|3| Vyrovnávací profil



|1 |

SWING-Line F

|2 | |3 |

|2 |

SLF2 D+G

|1| SLF2 D+G
aluchrom 07

|2| Designové madlo
|3| Prahová lišta



TOP-Line
Standard kvality

Sprchové zástěny TOP-Line poskytují osvědčený standard kvality. 

Ten je umocněn exkluzivním moderním designem profilů a madel. 

Posuvné dveře je možné odklopit, což výrazně usnadňuje čištění. 

Tato typová řada umožňuje také velkou variabilitu atypických 

provedení včetně výřezů, zkosení a dekorových skel.



TO
P-
Li
ne



safety

5

aquaperle

standard

1900

max.
1800

EN
14428:2008+A1 

•

|1 | |2 |

|3 | |4 |

|5 |

3, 4, 5 a 6 mm bezpečnostní sklo 

5 variant skel

Antiplaková úprava Aquaperle

Možnost výřezů a zkosení

Dveře i boční stěnu
lze namontovat jako pravé nebo levé

Splňuje normu na sprchové zástěny 
EN 14428:2008+A

Standardní výška 1900 mm

Velké šířky - do 1800 mm

Standardní i zvláštní rozměry

1. - 2. Chromovaná madla
s hranatým designem a zaoblená 
u zalamovacích dveří

3. - 4. Chromovaný 
rohový spoj

 Také u bílého 
a eloxovaného rámu

5. Vyrovnávací profil na zeď 
 Plochý profil 

v moderním designu

Design

Vlastnosti

TOP-Line Co byste měli vědět
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|1 | |2 |

TO
P-
Li
ne

Vyrovnávací profil na zeď

 Umožňuje 25 mm přestavitelnost
 Není nutné žádné vrtání
 Jediný fixační šroub po přestavení

Vyklapávací systém 
u všech posuvných dveří

 Usnadňuje čištění
1. Dveře s vyklapávacími kolečky 

u typů TOPAC a TOPR
2. Výklopný vodicí profil 

u typů TOPS3 a TOE3

Dvojitá pojezdová kolečka

 Usnadňují otvírání dveří

Naklapávací systém 
spojení dveří a boční stěny

 Zajišťuje těsnost a dobrý vzhled
 Vhodný i pro montáž na dlažbu

Doraz pojezdu dveří

 Zabraňuje nárazu dveří 
na konci otvírání

 Tlumí zvuk při zavření dveří

Technické přednosti



TOPP + TOPF

Jednokřídlé dveře + boční stěna 
s výřezem a zkosením

TOPP + TOPF

Jednokřídlé dveře 
+ zkrácená pevná stěna v rovině

TOP-Line Příklady zvláštních provedení
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TO
P-
Li
ne

TOPS2 + 2 TOPF

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

TOPAC + TOPF

Rohový vstup + boční stěna v 90° 
jako U-montáž



|1 |

TOP-Line

|2 |

|1| TOPP2 + TOPF 
aluchrom 07

|2| TOPP2 
aluchrom 07

TOPP2, TOPF



|1 |

TOP-Line

|2 |

TOPP, TOPF

|1| TOPP + TOPF 
aluchrom 07

|2| TOPP 
aluchrom 07



|1 |

TOP-Line

|2 |

|3 |

TOPK, TOPF

|1| TOPK + TOPF 
aluchrom 07

|2| TOPK 
aluchrom 07

|3| Madlo



|1 |

TOP-Line

|2 |

|3 |

TOPS3, TOPF

|1| TOPS3 + TOPF 
aluchrom 07

|2| TOPS3 
aluchrom 07

|3| Výklopný vodicí profil



|1 |

TOP-Line

|2 | |3 |

TOPS2, TOPF, TOPB2, TOPV

|1| TOPS2 + TOPF 
aluchrom 07

|2| TOPS2 
aluchrom 07

|3| TOPB2 
aluchrom 07



|1 |

TOP-Line

|2 |

TOPS4, TOPF

|1| TOPS4 + TOPF 
aluchrom 07

|2| TOPS4 
aluchrom 07



|1 |

TOP-Line

|2 | |3 |

|2 |

TOPAC

|1| TOPAC
aluchrom 07

|2| Vyklapávací kolečka
|3| Rohový chromovaný spoj



|1 |

TOP-Line

|2 |

TOE3

|1| TOE3
aluchrom 07

|2| Výklopný vodicí profil



|1 |

TOP-Line

|2 | |3 |

|2 |

TOPR

|1| TOPR 
aluchrom 07

|2| Vyklapávací kolečka
|3| Doraz pojezdu dveří



|1 |

TOP-Line TOPB1

|1| TOPB1 
aluchrom 07



|1 |

TOP-Line

|2 |

TOPF, BTB

|1| TOPF + BTB 
aluchrom 07

|2| TOPF + BTB 
aluchrom 07



|1 |

FUN

|6 |

Nový styl 

Exkluzivní sprchové zázemí ve volném a vzdušném prostoru. 

Zástěny Fun vytvářejí nové dimenze sprchového prostředí 

a popírají zastaralý výraz – sprchový kout.

Dokonalé řešení v podobě pevných skleněných zástěn 

uchycených v designově zaoblených aluchromových profilech, 

které je možno ukotvit do stropu nebo do zdi. 

Tyto pevné stěny mohou být u některých typů doplněny 

o užší dveře umožňující otvírání ven i dovnitř.



FU
N



safety

10

aquaperle

standard

2000

max.
1600

EN
14428:2008+A1 

•

|1 | |2 |

|3 | |4 |

|5 | |6 |

6 mm bezpečnostní sklo

10 variant skel

Antiplaková úprava Aquaperle

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

Standardní výška 2000 mm

Šířka do 1600 mm

Standardní i zvláštní rozměry

1. - 2. Spojení pevné a otočné
stěny se stabilizační vzpěrou

 1250 mm širokou stabilizační
vzpěru lze zkrátit na míru

3. - 4. Spojení pevné 
stěny se stropní vzpěrou

 Teleskopická stropní vzpěra 
s maximální výškou 3500 mm 

5.- 6. Držák ručníku a skleněná
polička na vnitřní straně

 Zapuštěné ve skle, 
lze je namontovat 
samostatně i společně

Design

Vlastnosti

FUN Co byste měli vědět
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FU
N

Vyrovnávací profil

 Umožňuje 20 mm přestavitelnost
pevných stěn 

 Vnější krycí profil umožňuje 
přístup z vnější strany

Přesné otvírání

 Pant otočného dílu umožňuje 
aretaci v několika polohách  

 Snižuje opotřebení těsnění 
na otočném dílu

Dolní vodorovný profil

 Zajišťuje optimální těsnost
 Usnadňuje manipulaci při montáži

Technické přednosti



FUD

Pevná stěna s výřezem a se zkosením 
s krátkou otočnou stěnou

FUS

Pevná stěna samostatná

FUN Příklady zvláštních provedení
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FU
N

FUD + FU

Pevná stěna s krátkou otočnou 
stěnou + pevná stěna v 90°

FBD + FB 

Pevná stěna vanová 
s krátkou otočnou stěnou 
+ pevná stěna v 90°



|1 |

FUN

|2 | |3 |

FU, FB

|1| FUH 
aluchrom 07, 
montáž vlevo

|2| FUV 
aluchrom 07, 
montáž vlevo

|3| FBV 
aluchrom 07, 
montáž vlevo



|1 |

FUN

|2 |

|3 | |4 |

FUS

|1| FUSH
aluchrom 07

|2| FUSV
aluchrom 07

|3| Držák ručníku
|4| Skleněná polička



|1 |

FUN

|2 | |3 |

FUD, FBD

|1| FUDH 
aluchrom 07, 
montáž vlevo

|2| FUDV 
aluchrom 07, 
montáž vlevo

|3| FBDV 
aluchrom 07, 
montáž vlevo



|1 |

FUN

|2 |

|3 |

FUT

|1| FUTH 
aluchrom 07

|2| FUTV 
aluchrom 07

|3| Držák ručníku 
a skleněná polička



|1 |

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.

MODUL'O



M
OD

UL
’O



safety

10

aquaperle

standard

2000

max.
1200

EN
14428:2008+A1 

•

|1 |

|3 |

|4 |

|2 |

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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M
OD

UL
’O

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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M
OD

UL
’O

MOD3

Třídílná pevná zástěna, 
montáž na vaničce ILA

MOD3

Třídílná pevná zástěna, 
montáž na dlažbě



|1 |

|2 |

MODUL’O MOD1, MOD2

|1| MOD1
aluchrom 07

|2| MOD2
aluchrom 07
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|2 | |3 |

|1 |

M
OD

UL
’O

MOD3, MOD4, MOD5

|1| MOD3
aluchrom 07

|2| MOD4
aluchrom 07

|3| MOD5
aluchrom 07



|1 |

|2 | |3 |

MODUL’O MOD6, MOD7, MOD8

|1| MOD6
aluchrom 07

|2| MOD7
aluchrom 07

|3| MOD8
aluchrom 07



Walk-in zástěny

Salsa jsou moderní zástěny s elegantní oblou plochou 

z čirého skla a leštěných nosných tyčí. 

Komfortní dvoukomorové řešení nabízí volný vstup 

s ochranou prostoru koupelny před vodou.

SALSA



SA
LS
A



safety

1

aquaperle

standard

2000

max.
1000

EN
14428:2008+A1 

•

|1 | |2 |

|3 | |4 |

|5 | |6 |

SALSA

6 mm bezpečnostní sklo 

Čiré sklo

Antiplaková úprava Aquaperle

Zástěny jsou symetrické 
a lze je namontovat vpravo i vlevo

Splňuje normu na sprchové zástěny 
EN 14428:2008+A1

Standardní výška 2000 mm

Šířka 900 - 1000 mm

Standardní i zvláštní rozměry

1. Kompaktní vyrovnávací 
profil pro snadnou montáž

2. Designové madlo u SA3

3.- 4. Různé varianty napojení
stabilizačních vzpěr

5.- 6. Vpředu umístěná 
stabilizační vzpěra u SA3

Design

Vlastnosti

Co byste měli vědět
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SA
LS
A

Vyrovnávací profil

 Umožňuje 20 mm přestavitelnost
pevných stěn 

 Vnější krycí profil 
umožňuje přístup z vnější strany

Sada vyrovnávacích 
podložek pro montáž 
na dlažbu

Spojení mezi boční stěnou 
a stropní vzpěrou

 Vzpěra pro ukotvení do stropu

Technické přednosti



|1 |

|2 | |3 |

SALSASALSA SALSA1

|1| SALSA1 
aluchrom 07 
+ WMR bílá

|2| SALSA1 
aluchrom 07

|3| SALSA1 
aluchrom 07 
+ SWSAL bílá



|1 |

|2 |

SALSASALSA SA2, PFSAL, SWSAL

|1| SA2 
aluchrom 07 
+ SWSAL bílá

|2| Stabilizační vzpěra



|1 |

|2 | |3 |

|2 |

SALSA SA3, PFSAL, SWSAL

|1| SA3,
aluchrom 07 
+ SWSAL bílá

|2| Stabilizační vzpěra



|1 |

FALTER
Z vany sprchový kout

Skládací vanové zástěny Falter jsou 

komfortním řešením pro malé koupelny. 

Jednoduchým způsobem vytvoří z koupelnové vany sprchový kout.

Výběr sanitárních barev, bezpečnostních skel 

a plastových výplní a především plná variabilita skládání 

umožňuje originální řešení v interiéru koupelny.



FA
LT
ER



|1 |

FALTER

|2 | |3 |

FW1, FW2, FW3

|1| FW3 
bílá 07

|2| FW3 
bílá 07

|3| FW1 
matný elox 07



|1 |

|3 |

|2 |

FALTER TW1

|1| FW2 + TW1 
bílá 07

|2| FW3 
bílá 07

|3| Stropní vzpěra



ILA
Sprchové vaničky s lineárním odtokovým žlabem

Řada vysoce kvalitních sprchových vaniček z litého mramoru poskytuje

vynikající užitné vlastnosti. Jejich předností je i minimalistický design.

Vaničky splňují veškeré požadavky na komfort i jednoduchou montáž. 

Dodávají se včetně speciálního dvoukomorového sifonu, 

který zaručuje vysokou průtočnost a snadnou čistitelnost. 



IL
A 

 



ILA WIA

Obdélníkové vaničky

WIA + přední panel PWIL

Standardně dodávané příslušenství Dvoukomorový sifon SIWI



ILA WIR

Čtvrtkruhové vaničky

WIR + kryty nožiček PWIF

Standardně dodávané příslušenství Dvoukomorový sifon SIWI



ILA

Standardně dodávané příslušenství Dvoukomorový sifon SIWI

WIQ

Čtvercové vaničky

WIQ + přední panel PWIL



MARBLEMATE
Sprchové vaničky z litého mramoru

Vaničky klasického tvaru s kruhovým sifonem a kovovým víčkem 

sifonu. Sifon zaručuje díky své kontrukci vysokou průtočnost. 

Dno vaniček je standardně upraveno jemným protiskluzovým

vroubkováním, tzv. antislipem.

Konstrukce vaničky umožňuje instalaci na nožičky s předním 

panelem, s obezděním nebo instalaci přímo na podlahu.



M
AR

BL
EM

AT
E



MARBLEMATE WMA

Obdélníkové vaničky

WMA

Sifon SIWM ø 90 mm Přední panel PWMA



MARBLEMATE
Čtvrtkruhové vaničky

WMR

Sifon SIWM ø 90 mm Přední panel PWMR 

WMR



MARBLEMATE
Čtvercové vaničky

WMQ

Sifon SIWM ø 90 mm Přední panel PWMQ 

WMQ


