
Jednoduché riešenie
ako vytvoriť sprchovací priestor

Všetky modely sú vyrábané v plastovej výplni – vzor stekajúca voda o hrúbke 2,2 mm, ktorá je orámovaná hliníkovými 

profilmi bielej farby. Uvedená séria sa vyznačuje otváraním alebo sklápaním prostredníctvom pántov umiestnených vo 

vertikálnych profiloch. Dvierka sa montujú čo najbližšie k vnútornej hrane vane, vaničky alebo múrika, pretože nemajú 

žiadny spodný vodiaci profil a tesnosť je zabezpečená iba vďaka gumenému tesneniu na spodnej strane dvierok.

hrúbka kaleného skla - 4mm

kalené sklo: grapé

hrúbka krilexovej výplne - 2,2 mm

krilexová výplň, model: voda

povrchová úprava kovových častí - biela

univerzálny model

1.

3.

1. Vrchná časť vaňovej zásteny. Skladacia hliníková konštrukcia s pántovým systémom.

3. Panely lux sú položené priamo na vani. Tesnosť zabezpečuje silikónové tesnenie.
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univerzálny model - dvere na pravú alebo ľavú stranu

výška sprchovej steny nad vaňu: 140 cm

výška sprchovacieho kútu: 185 cm

magnetické uzatváranie

možnosť roztiahnutia profilov v mm na každej strane

2.

4.

2. magnetické uzatváranie.

4. Krilexová výplň „voda“.
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* ceny sú uvedené v € s DPH * ceny sú uvedené v € s DPH 147146

mODEl - uNIVERzálNY VlASTNOSTI

    štandardná výška 185 cm
    vyrovnávací bočný profil s 2,5 cm roztiahnutím 
    farba hliník. a kov. častí: BIELA (BI) 
    magnetické uzatváranie
    plastové pánty na otváracích dverách

Sklápacie čelné dvere

mODEl - uNIVERzálNYVlASTNOSTI

    štandardná výška 185 cm
    vyrovnávací bočný profil s 2,5 cm roztiahnutím 
    farba hliník. a kov. častí: BIELA (BI) 
    magnetické uzatváranie
    dvere na pravú alebo ľavú stranu
    plastové pánty na sklápacích dverách

Otváracie čelné dvere

typ
farba 
rámu

rozmer
[cm]

roztiahnutie
[cm]

výška
[cm]

vstup
[cm]

cena

grapé sklo krilex voda

luX B2 BI 60 56 - 61 185 43 235 €

luX B2 BI 65 61 - 66 185 48 239 €

luX B2 BI 70 66 - 71 185 53 271 € 243 €

luX B2 BI 75 71 - 76 185 58 275 € 248 €

luX B2 BI 80 76 - 81 185 63 279 € 252 €

luX B2 BI 85 81 - 86 185 68 283 € 256 €

luX B2 BI 90 86 - 91 185 73 287 € 260 €

  vaničky vhodné do kombinácie so sprchovacím kútom

ŠTVORCOVÉ VANIČKY 90x90 cm, 80x80 cm
mODEl: TOP, HARD, BENT, SmC, GOlD mIX, SCulTuRE

typ
farba 
rámu

rozmer
[cm]

roztiahnutie
[cm]

výška
[cm]

vstup
[cm]

cena

grapé sklo krilex voda

luX B6 BI 60 56 - 61 185 44 229 €

luX B6 BI 65 61 - 66 185 49 233 €

luX B6 BI 70 66 - 71 185 54 264 € 237 €

luX B6 BI 75 71 - 76 185 59 269 € 241 €

luX B6 BI 80 76 - 81 185 64 273 € 245 €

luX B6 BI 85 81 - 86 185 69 277 € 250 €

luX B6 BI 90 86 - 91 185 74 281 € 254 €

  vaničky vhodné do kombinácie so sprchovacím kútom

ŠTVORCOVÉ VANIČKY 90x90 cm, 80x80 cm
mODEl: TOP, HARD, BENT, SmC, GOlD mIX, SCulTuRE

LUX B2 LUX  B6

sprchovacie kúty    luxlux   sprchovacie kúty

KAlENÉ SKlO - 4 mm

grapé sklo

60

PlASTOVá VýPlŇ - hrúbka 2,2 mm

krilex voda

17

KAlENÉ SKlO - 4 mm

grapé sklo

60

PlASTOVá VýPlŇ - hrúbka 2,2 mm

krilex voda

17


