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Łazienka to nie tylko miejsce, gdzie dbamy o higienę ale również przestrzeń, która 
pozwala na chwilę relaksu i poprawę samopoczucia.
 
Produkty Atrium od ponad 10 lat są obecne i doceniane na polskim rynku. Przypisane 
są im nazwy włoskich miast i rzek, co podkreśla ich wyjątkowość oraz elegancję. Markę 
Atrium cechuje połączenie wysokiej jakości materiałów i atrakcyjnych cen.
Dzięki zróżnicowanej ofercie dostosowana jest ona do potrzeb każdego klienta.
Wykonanie naszych kabin natryskowych, ich funkcjonalność oraz spełnienie polskich  
i europejskich norm jakościowych i higienicznych gwarantuje wygodę, pełne 
bezpieczeństwo oraz przyjemność podczas każdej kąpieli.
 
Atrium to najnowsza technologia, włoska elegancja i bardzo wysoki komfort użytkowania.

Wszelkie informacje i fotografie zawarte w katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W związku z ciągłym wprowadzaniem udoskonaleń producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.



Powłoka ochronna NANOGLASS
Kabiny Atrium w standardzie posiadają powłokę NANOGLASS. Powłoka zapobiega osadzaniu się 
kamienia z wody oraz powstawaniu osadów ze stosowanych środków czystości. Zastosowanie 
powłoki w naszych kabinach ułatwia w znaczny sposób utrzymanie szkła kabiny w idealnej czystości.

Pielęgnacja kabin 
1. Po każdej kąpieli kabinę należy spłukać czystą wodą i zebrać pozostałe krople ściągaczką do 
wody. Dzięki temu szyby zawsze pozostaną czyste.
2. W regularnych odstępach czasu należy dokładnie oczyścić kabiny natryskowe. Obowiązuje przy 
tym prosta zasada: im twardsza woda, tym częściej należy czyścić. 
Polecamy stosowanie specjalnie zaprojektowanych preparatów z linii „HG Czysta łazienka”, które 
w sposób delikatny  pozwalają na usuwanie osadów bez niszczącego oddziaływania na materiał. Po 
zastosowaniu preparatu należy spłukać kabinę czystą wodą i zebrać pozostałe krople ściągaczką 
do wody.
3.Czyszczenie powierzchni chromowych i aluminiowych.
Powierzchnie chromowane i aluminiowe można czyścić wodą z mydłem i miękką ściereczką. 
Optymalne wyniki czyszczenia zapewnia delikatna pianka z linii „HG Czysta łazienka”. Wystarczy 
nanieść ją na powierzchnię kabiny, spłukać wodą i  przetrzeć do sucha irchą. Nie używać środków 
czyszczących, zawierających alkohol, chlor, kwas ani środków do szorowania, gdyż powodują one 
zniszczenie powierzchni i powstawanie rys oraz plam.

Szczelność kabin
Szczelność kabin zależy od ich rodzaju:
1. kabina z ramą zapewnia optymalną szczelność zatrzymując wodę do wysokości dolnego profila,

2. kabina bez ramy - zastosowano listwę progową montowaną na brodziku, która stanowi zaporę 
przed wyciekaniem wody na zewnątrz kabiny

3. kabina bez ramy i listwy progowej – szczelność kabiny zapewnia uszczelka montowana do drzwi, 
takie rozwiązanie w niektórych przypadkach może skutkować pojawianiem się pojedynczych 
kropel wody na zewnątrz kabiny.

Kabiny Atrium zgodne są ze zharmonizowaną normą Europejską PN EN 14428:2008 w której określone są metody badań 
szczelności kabin prysznicowych.

szkło bez powłoki szkło z powłoką
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ATUTY Kabin prysznicowych

System cichego otwierania i zamykania drzwi.

Zawiasy mosiężne chromowane, wytrzymałość 100 000 cykli.

Mocowanie wsporników równoległe do tafli szkła.

Rynienka odprowadzająca wodę z drzwi do wnętrza kabiny.

Podwójne łożyskowane rolki o wytrzymałości do 200 000 cykli, 
niektóre modele kabin wyposażone są w wypinane rolki.

Kabiny prysznicowe6
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Połączenie profili w elegancki i delikatny sposób.

Profil górny i dolny wykonany z polerowanego aluminium.

System wiszących drzwi przesuwnych.

Powłoka NANOGLASS
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K A B I N Y
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KABINY 
PRYSZNICOWE
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CATANIA
US0309
US0310
US0312

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa 
z drzwiami uchylnymi

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Drzwi uchylne jednoczęściowe (szer. x wys.):
US0309 - 900 x 2000 mm, US0310 - 1000 x 2000 mm
US0312 - 1200 x 2000 mm

Ścianka boczna (szer. x wys.): 
800 x 2000 mm
900 x 2000 mm
1000 x 2000 mm

Szerokość wejścia 600 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 8 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła

Kabiny prysznicowe10



Kabina CATANIA US0309/US0310/US0312

... elegancki i funkcjonalny system zawiasów - wersja prostokątna ... 

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Kompletna kabina prysznicowa składa się z elementu A: drzwi uchylne, oraz elementu B: ścianka boczna
Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

A: Drzwi uchylne jednoczęściowe

B: Ścianka boczna

Kabina prysznicowa Catania uosabia koncepcję eleganckiego wnętrza. Cechują ją delikatne linie z akcentami w postaci zakrytych 
zawiasów w kształcie prostokąta oraz dużej i praktycznej rączce. Kabina ma kształt prostokąta, wykonana jest z bezpiecznego 
hartowanego szkła o grubości 8mm pokrytego powłoką NANOGLASS, która ułatwia utrzymanie kabiny w idealnej czystości. Kabina 
posiada możliwość wyboru szerokości oraz głębokości dzięki czemu mamy możliwość kompletowania kabiny pod indywidualne 
potrzeby. Kabina jest uniwersalna, kierunek otwierania drzwi jest dostosowywany podczas montażu, kabinę można montować 
zarówno na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce. Zastosowany profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny ściany  
do 20 mm.

eleganckie 
chromowane detale 
- rączka

przezroczyste

nowoczesny kryty 
zawias

stabilna konstrukcja 
kabiny

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

900 880 - 900

1000 980 - 1000

1200 1180 - 1200

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
ścianki w mm

800 780 - 800 

900 880 - 900

1000 980 - 1000

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA2 / 900x900 / 55 mm 479

QA7 / 1000x800 / 55 mm 529

QA3 / 1200x800 / 55 mm 559

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QS2 / 900x900 / 170 mm 449

QV3-100 / 1000x800 / 55 mm 649

QV3-120 / 1200x800 / 55 mm 659

powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

US0309 CATANIA 900 mm 2000 mm chrom przezroczyste  8mm NANO GLASS L/P 1595

US0310 CATANIA 1000 mm 2000 mm chrom przezroczyste  8mm NANO GLASS L/P 1645

US0312 CATANIA 1200 mm 2000 mm chrom przezroczyste 8mm NANO GLASS L/P 1695

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

US080 CATANIA 800 mm 2000 mm chrom przezroczyste  8mm NANO GLASS L/P 555

US090 CATANIA 900 mm 2000 mm chrom przezroczyste 8mm NANO GLASS L/P 605

US100 CATANIA 1000 mm 2000 mm chrom przezroczyste 8mm NANO GLASS L/P 655

Należy doliczyć podatek VAT

B

B

A

A
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RIMINI
HS0310
HS0312

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa  
z drzwiami rozsuwnymi

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Szerokość wejścia: 
HS0310 - 400 mm, HS0312 - 500 mm

Drzwi uchylne jednoczęściowe (szer. x wys.):
HS0310 - 1000 x 2000 mm
HS0312 - 1200 x 2000 mm

Ścianka boczna (szer. x wys.): 
800 x 2000 mm
900 x 2000 mm
1000 x 2000 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 8 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła

Kabiny prysznicowe12



Kabina RIMINI HS0310/HS0312

... luksus w cenie standardu ... 

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

A: Drzwi uchylne jednoczęściowe

B: Ścianka boczna

Kabina prysznicowa Rimini to istota nowoczesnego designu, charakteryzująca się drzwiami przesuwnymi z innowacyjnym systemem 
miękkiego otwierania i zamykania OpenSoft i CloseSoft. Kabina wykonana jest z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 8 mm 
pokrytego obustronnie powłoką NANOGLASS, która ułatwia utrzymanie kabiny w idealnej czystości. Kabina znajduje zastosowanie 
w mniejszych łazienkach nie zmniejszając funkcjonalności pomieszczenia oraz komfortu użytkowania. Kabina jest uniwersalna, 
kierunek otwierania drzwi kabiny jest dostosowywany podczas montażu, kabinę można montować zarówno na brodziku jak  
i bezpośrednio na posadzce. Zastosowany profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny ściany do 20mm. 

drzwi przesuwne  
z systemem miękkiego 
otwierania i zamykania

przezroczyste

zakryte, podwójnie 
łożyskowane rolki

System wiszących 
drzwi przesuwnych

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

1000 980 - 1000

1200 1180 - 1200

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
ścianki w mm

800 780 - 800 

900 880 - 900

1000 980 - 1000

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA7 / 1000x800 / 55 mm 529

QA3 / 1200x800 / 55 mm 559

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QV3-100 / 1000x800 / 55 mm 649

QV3-120 / 1200x800 / 55 mm 659

powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

HS0310 RIMINI 1000 mm 2000 mm chrom przezroczyste  8mm NANO GLASS L/P 1645

HS0312 RIMINI 1200 mm 2000 mm chrom przezroczyste 8mm NANO GLASS L/P 1695

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

HS080 RIMINI 800 mm 2000 mm chrom przezroczyste  8mm NANO GLASS L/P 645

HS090 RIMINI 900 mm 2000 mm chrom przezroczyste 8mm NANO GLASS L/P 695

HS100 RIMINI 1000 mm 2000 mm chrom przezroczyste 8mm NANO GLASS L/P 745

Należy doliczyć podatek VAT

Kompletna kabina prysznicowa składa się z elementu A: drzwi uchylne, oraz elementu B: ścianka boczna
Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

B

B

A

A
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NAPOLI
AC02B

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa
z drzwiami uchylnymi 

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Wymiary kabiny (szer. x głęb. x wys.):
 1200 x 800 x 1950 mm

Szerokość ścianki bocznej: 800 mm 

Szerokość wejścia 650 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 8 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła

Kabiny prysznicowe14



Kabina NAPOLI AC02B

... elegancki i funkcjonalny system zawiasów - wersja prostokątna ... 

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Napoli to prostokątna, jednoskrzydłowa kabina z drzwiami uchylnymi. Wyposażona jest w elegancki  
i funkcjonalny system zawiasów, rynienkę odprowadzającą wodę do wewnątrz kabiny oraz funkcjonalne mocowanie ścianek 
stałych, dzięki którym otrzymaliśmy wysoki komfort uzytkowania. Wykonana jest z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 
8mm pokrytego powłoką NANOGLASS, ułatwiającą utrzymanie szkła w idealnej czystości. Kabina jest uniwersalna, kierunek 
otwierania drzwi kabiny jest dostosowywany podczas montażu. Produkt można montować zarówno na brodziku jak i bezpośrednio  
na posadzce. Zastosowany profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny ściany do 20mm.

mocowanie ścianek 
stałych

przezroczyste

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

rynienka 
odprowadzająca 
wodę z drzwi

rączka prostokątna rączka owalna
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Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość
mm

Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

AC02B NAPOLI 1200 X 800 mm 1950 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 2135

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

1200 1170 - 1190

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

800 770 - 790

powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA3 / 1200x800 / 55 mm 559

QV3 / 1200x800 / 55 mm 659

Kabiny prysznicowe 15



RAVENNA
QT0409  

Kabina kwadratowa, dwuskrzydłowa  
z drzwiami uchylnymi 

Kabina kwadratowa, dwuskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Wymiary kabiny 
(szerokość  x głębokość x wysokość):  
900 x 900 x 1950mm

Szerokość ścianek 
bocznych: 430 mm 

Szerokość wejścia 600 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 8 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła

Kabiny prysznicowe16



Kabina RAVENNA QT0409

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Ravenna to kwadratowa dwuskrzydłowa kabina z drzwiami uchylnymi. Kabina uosabia prostotę formy dla 
ludzi ceniących minimalizm, a zarazem funkcjonalność produktu. Zaprojektowane podwójne uchylne drzwi pozwalają uzyskać 
wygodną szerokość wejścia, jednocześnie pozwalając na zastosowanie kabiny w mniejszych łazienkach. Wyróżniającym elementem 
tej kabiny jest funkcjonalny system mocowań ścianek bocznych, który umożliwia komfortowe użytkowanie naszego produktu. 
Kabina wykonana jest z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 8mm pokrytego powłoką NANOGLASS ułatwiającą utrzymanie 
kabiny w idealnej czystości. Kabinę można montować zarówno na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce, zastosowany profil 
uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny ściany do 20mm.

mocowanie ścianek
stałych

przezroczyste

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

eleganckie 
chromowane detale 
-rączki

powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość
mm

Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

QT0409 RAVENNA 900 X 900 mm 1950 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 2195

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA2 / 900x900 / 55 mm 479

QS2 / 900x900 / 170 mm 449

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 880 - 900

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 880 - 900

... elegancki i funkcjonalny system zawiasów - wersja kwadratowa ... 

Kabiny prysznicowe 17



MILANO
AC09B

Kabina kwadratowa, jednoskrzydłowa
z drzwiami uchylnymi 

Kabina kwadratowa, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Wymiary kabiny (szer. x głęb. x wys.):
900 x 900 x 1950 mm

Szerokość ścianki bocznej: 900 mm 

Szerokość wejścia 650 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 8 mm

Profil aluminiowy polerowany

Powłoka Nano Glass

Certyfikat 
Instytut Szkła

Kabiny prysznicowe18



Kabina MILANO AC09B

... elegancki i funkcjonalny system zawiasów - wersja kwadratowa ... 

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Milano to kwadratowa, jednoskrzydłowa kabina z drzwiami uchylnymi. Wyposażona jest w elegancki  
i funkcjonalny system zawiasów.  Kabina wykonana jest z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 8 mm pokrytego powłoką 
NANOGLASS, która ułatwia utrzymanie kabiny w idealnej czystości. Kabina jest uniwersalna, kierunek otwierania drzwi kabiny jest 
dostosowywany podczas montażu. Produkt można montować zarówno na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce. Zastosowany 
profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny ściany do 20mm.

przezroczyste

w
 z
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ta

w
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u

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

AC09B MILANO 900 X 900 mm 1950 mm chrom przezroczyste/8 mm NANO GLASS L/P 2055

powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

mocowanie ścianek 
stałych

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

rynienka 
odprowadzająca 
wodę z drzwi

rączka prostokątna rączka owalna

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA2 / 900x900 / 55 mm 479

QS2 / 900x900 / 170 mm 449

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Kabiny prysznicowe 19



LIDO
FT0409
FT0408

Kabina kwadratowa, dwuskrzydłowa  
z drzwiami rozsuwnymi

Kabina kwadratowa, dwuskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Wymiary kabin (szer. x głęb. x wys.):
FT0409: 900x900x1900 mm
FT0408: 800x800x1900 mm

Szerokość ścianek stałych: 
FT0409 - 350 mm
FT0408 - 300 mm

Szerokość wejścia 500 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 6 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Kabina LIDO FT0409/FT0408

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Lido to kwadratowa dwuskrzydłowa kabina z drzwiami rozsuwnymi. Wykonana jest z hartowanego szkła  
o grubości 6 mm pokrytego powłoką NANOGLASS ułatwiającą utrzymanie kabiny w idealnej czystości.  Kabinę można montować 
zarówno na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce. Zastosowany profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny ściany  
do 20 mm.

wypinane, podwójnie
łożyskowane rolki

przezroczyste

profil górny i dolny 
aluminium 
polerowane

eleganckie 
chromowane detale 
-rączki

powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

FT0408 LIDO 800 X 800 mm 1900 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1245

FT0409 LIDO 900 X 900 mm 1900 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1295

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

800 780 - 800

900 880 - 900

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

800 780 - 800

900 880 - 900

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA2-80 / 800x800 / 55 mm 469

QA2-90 / 900x900 / 55 mm 479

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QS2-80 / 800x800 / 170 mm 439

QS2-90 / 900x900 / 170 mm 449

... ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni ... 
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TORINO
AD09B

Kabina pięciokątna, jednoskrzydłowa  
z drzwiami uchylnymi 

Kabina pięciokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Wymiary kabiny (szer. x głęb. x wys.):
900 x 900 x 1950 mm

Szerokość ścianki bocznej: 430 mm 

Szerokość wejścia 610 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 8 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Kabina TORINO AD09B

... elegancki i funkcjonalny system zawiasów - wersja pentagonalna ... 

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Torino jest kabiną pięciokątną, która posiada jednoskrzydłowe drzwi uchylne. Kabina wyposażona jest 
w elegancki i funkcjonalny system zawiasów oraz rynienkę odprowadzającą wodę do wewnątrz kabiny. Dzięki zastosowaniu 
funkcjonalnego mocowania ścianek stałych uzyskano wysoki komfort użytkowania. Kabina Torino wykonana jest z bezpiecznego 
hartowanego szkła o grubości 8mm pokrytego powłoką NANOGLASS, która ułatwia utrzymanie kabiny w idealnej czystości. Kabina 
jest uniwersalna, kierunek otwierania drzwi kabiny jest dostosowywany podczas montażu. Produkt można montować zarówno  
na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce. Zastosowany profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny ściany do 20mm.

mocowanie ścianek 
stałych

przezroczyste

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

rynienka 
odprowadzająca 
wodę z drzwi

rączka prostokątna rączka owalna

w
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ta

w
ie
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or
u

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

AD09B TORINO 900 X 900 mm 1950 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 1865

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA5 / 900x900 / 50 mm 499

powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI
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CAPRI
QF0309
QF0308

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa  
z drzwiami uchylnymi

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Wymiary kabin (szer. x głęb. x wys.):
QF0309: 900 x 900 x 1950mm
QF0308: 800 x 800 x 1950mm

Szerokość ścianek 
stałych: QF0309 - 340 mm; 
QF0308 - 260 mm

Szerokość wejścia 700 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 8 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Kabina CAPRI QF0309/QF0308

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Capri została zaprojektowana dla ludzi ceniących prostotę formy wzbogaconą o interesujące dodatki w postaci 
dużej i funkcjonalnej rączki oraz ciekawego i subtelnego relingu łączącego ścianki boczne nad drzwiami umożliwiający maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni wewnątrz kabiny. Reling górny umożliwia również montaż kabiny na lżejszych ścianach.  Kabina wykonana 
jest z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 8mm pokrytego powłoką NANOGLASS, która ułatwia utrzymanie kabiny  
w idealnej czystości. Kabina jest uniwersalna, kierunek otwierania drzwi kabiny jest dostosowywany podczas montażu, kabinę można 
montować zarówno na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce. Zastosowany profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny 
ściany do 20 mm.

stabilna konstrukcja 
kabiny - elegancki 
reling

przezroczyste

eleganckie 
chromowane detale 
-rączka

Szerokie wejście  
do kabiny - 700 mm

powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

QF0308 CAPRI 800 X 800 mm 1900 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 2045

QF0309 CAPRI 900 X 900 mm 1950 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 2095

... elegancki i funkcjonalny system zawiasów - wersja półokrągła ... 

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

800 780 - 800

900 880 - 900

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

800 780 - 800

900 880 - 900

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA1S / 800x800 / 55 mm 439

QA1 / 900x900 / 50 mm 449

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QB1-80 / 800x800 / 170 mm 429

QB1-90 / 900x900 / 170 mm 439

QG1-90 / 900x900 / 265 mm 429

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli
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PARMA
QF0409

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa  
z drzwiami uchylnymi

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Wymiary kabiny 
(szerokość  x głębokość x wysokość):  
900 x 900 x 1950mm

Szerokość ścianek 
bocznych: 370 mm 

Szerokość wejścia 700 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 8 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Kabina PARMA QF0409

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Parma jest półokrągłą kabiną zaprojektowaną w celu optymalnego wykorzystania niewielkich powierzchni 
łazienkowych. Kabina w sposób idealny łączy w sobie interesującą formę i funkcjonalność. Zaprojektowane podwójne uchylne drzwi 
pozwalają uzyskać wygodną szerokość wejścia a jednocześnie pozwalają na zastosowanie w mniejszych łazienkach. Naszą kabinę 
wyróżnia funkcjonalny system mocowań ścianek bocznych, który pozwala komfortowo użytkować nasz produkt. Kabina Parma 
wykonana jest z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 8mm pokrytego powłoką NANOGLASS ułatwiającą utrzymanie kabiny 
w idealnej czystości. Kabina jest uniwersalna, kierunek otwierania drzwi kabiny jest dostosowywany podczas montażu, kabinę można 
montować zarówno na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce Zastosowany profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny 
ściany do 20mm.

mocowanie ścianek
stałych

przezroczyste

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

Eleganckie 
chromowane detale 
-rączka

powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość
mm

Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

QF0409 PARMA 900 X 900 mm 1950 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 2135

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 880 - 900

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 880 - 900

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA1 / 900x900 / 50 mm 449

QB1-90 / 900x900 / 170 mm 439

QG1-90 / 900x900 / 265 mm 429

... elegancki i funkcjonalny system zawiasów - wersja półokrągła ... 
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ROMA
AF09B

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa
z drzwiami uchylnymi 

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Wymiary kabiny (szer. x głęb. x wys.):
900 x 900 x 1950 mm

Szerokość ścianki bocznej: 390 mm 

Szerokość wejścia 650 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 8 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Kabina ROMA AF09B

... elegancki i funkcjonalny system zawiasów - wersja półokrągła ... 

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Roma jest kabiną półokrągłą jednoskrzydłową z drzwiami uchylnymi. Całość składa się z dwóch symetrycznych 
ścianek bocznych oraz drzwi ze szkła giętego. Kabina posiada elegancki i funkcjonalny system zawiasów oraz rynienkę odprowadzającą 
wodę do wewnątrz kabiny. Dzięki zastosowaniu funkcjonalnego mocowania ścianek stałych uzyskano wysoki komfort użytkowania. 
Wykonana jest z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 8mm pokrytego powłoką NANOGLASS, która ułatwia utrzymanie 
kabiny w idealnej czystości. Kabina jest uniwersalna, kierunek otwierania drzwi kabiny jest dostosowywany podczas montażu. 
Produkt można montować zarówno na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce. Zastosowany profil uszczelniający umożliwia 
niwelację krzywizny ściany do 20mm.

mocowanie ścianek 
stałych

przezroczyste

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

rynienka 
odprowadzająca 
wodę z drzwi

rączka prostokątna rączka owalna
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powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość
mm

Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

AF09B ROMA 900 X 900 mm 1950 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 1955

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA1 / 900x900 / 50 mm 449

QB1-90 / 900x900 / 170 mm 439

QG1-90 / 900x900 / 265 mm 429
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VERONA
QF092

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa  
z drzwiami uchylnymi dwustronnie

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami uchylnymi dwustronnie 

Wymiary kabiny (szer. x głęb. x wys.):
900 x 900 x 1950 mm

Kabina bez ścianek bocznych

Szerokość wejścia 1120 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 6 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Kabina VERONA QF092

... luksus w cenie standardu ... 

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Verona to półokrągła, dwuskrzydłowa kabina otwierająca się od profilu przyściennego na zewnątrz i do wewnątrz 
kabiny. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy większą funkcjonalność oraz przestrzeń użytkową. Kabina wyposażona jest w profil 
z mechanizmem mimośrodowym, który zapobiegaja opadaniu drzwi oraz podczas otwierania unosi drzwi wydużając żywotność 
dolnych uszczelek drzwi. Wykonana jest z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 8mm pokrytego powłoką NANOGLASS, która 
ułatwia utrzymanie kabiny w idealnej czystości. Produkt można montować zarówno na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce. 
Zastosowany profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny ściany do 20 mm.

profil z mechanizmem 
mimośrodowym,
zapobiegający 
opadaniu drzwi

przezroczyste

rączka prostokątna rączka owalna
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powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość
mm

Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

QF092 VERONA 900 X 900 mm 1950 mm chrom przezroczyste/6 mm NANO GLASS - 1765

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA1 / 900x900 / 50 mm 449

QB1-90 / 900x900 / 170 mm 439

QG1-90 / 900x900 / 265 mm 429
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MODENA
HEF091

Kabina półokragła, jednoskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi 

Wymiary kabiny (szer. x głęb. x wys.):
 900 x 900 x 1900 mm

Szerokość ścianek 
bocznych: 250 i 560 mm 

Szerokość wejścia 480 mmKabina półokrągła, jednoskrzydłowa  
z drzwiami rozsuwnymi

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 6 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość
mm

Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

HEF091 MODENA 900 X 900 mm 1900 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1575

Kabina MODENA HEF091

... ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni ... 

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Modena to półokrągła, jednoskrzydłowa kabina z drzwiami rozsuwanymi. Składa się z dwóch ścianek stałych 
oraz drzwi ze szła giętego.  Wykonana jest z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 6mm pokrytego powłoką NANOGLASS, 
ułatwiającą utrzymanie szkła w idealnej czystości. Kabina jest uniwersalna, kierunek otwierania drzwi kabiny jest dostosowywany 
podczas montażu. Produkt można montować zarówno na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce. Zastosowany profil uszczelniający 
umożliwia niwelację krzywizny ściany do 20 mm.

podwójne 
łożyskowane rolki  
o wytrzymałości  
200 tys. cykli

przezroczyste

eleganckie 
połączenie profili

Eleganckie 
chromowane detale 
-rączka

powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA1 / 900x900 / 50 mm 449

QB1-90 / 900x900 / 170 mm 439

QG1-90 / 900x900 / 265 mm 429
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GENUA
HEF092

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa  
z drzwiami rozsuwnymi

Kabina półokragła, jednoskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi 

Wymiary kabiny (szer. x głęb. x wys.):
900 x 900 x 1900 mm

Szerokość ścianki bocznej: 700 mm 

Szerokość wejścia 580 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 6 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Kabina GENUA HEF092

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Genua to półokrągła, jednoskrzydłowa kabina z rozsuwanymi drzwiami. Składa się z jednej ścianki stałej oraz 
drzwi. Zastosowanie magnetycznej uszczelki gwarantuje szczelność drzwi. Kabina wykonana jest z bezpiecznego hartowanego szkła 
o grubości 6mm pokrytego powłoką NANOGLASS, która ułatwia utrzymanie kabiny w idealnej czystości. Kabina jest uniwersalna, 
kierunek otwierania drzwi kabiny jest dostosowywany podczas montażu. Produkt można montować zarówno na brodziku jak  
i bezpośrednio na posadzce. Zastosowany profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny ściany do 20 mm.

podwójne 
łożyskowane rolki  
o wytrzymałości  
200 tys. cykli

przezroczyste powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość
mm

Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

HEF092 GENUA 900 X 900 mm 1900 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1595

... ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni ... 

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
kabiny w mm

900 870 - 890

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA1 / 900x900 / 50 mm 449

QB1-90 / 900x900 / 170 mm 439

QG1-90 / 900x900 / 265 mm 429

eleganckie 
połączenie profili

Eleganckie 
chromowane detale 
-rączka
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PALERMO
HBF090
HBF080

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi 

Wymiary kabiny (szer. x głęb. x wys.):
HBF090: 900 x 900 x 1900 mm 
HBF080: 800 x 800 x 1900 mm

Szerokość ścianek 
stałych: HBF090 - 340 mm; 
HBF080 - 260 mm

Szerokość wejścia 540 mmKabina półokrągła, dwuskrzydłowa  
z drzwiami rozsuwnymi

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 6 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Kabina PALERMO HBF080/HBF090

... klasyczna kabina dwudrzwiowa ... 

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Kabina prysznicowa Palermo to półokrągła, dwuskrzydłowa kabina z drzwiami rozsuwanymi. Całość składa się z dwóch ścianek stałych 
oraz dwojga drzwi. Dzięki zastosowaniu uszczelki magnetycznej zagwarantowano szczelność drzwi. Wykonana jest z bezpiecznego 
hartowanego szkła o grubości 6mm pokrytego powłoką NANOGLASS, ułatwiającą utrzymanie szkła w idealnej czystości. Kabina 
jest uniwersalna, kierunek otwierania drzwi kabiny jest dostosowywany podczas montażu. Produkt można montować zarówno  
na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce. Zastosowany profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny ściany do 20 mm.

wypinane, podwójnie 
łożyskowane rolki  

przezroczyste powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

HBF090 PALERMO 900 X 900 mm 1900 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1555

HBF080 PALERMO 800 X 800 mm 1900 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1485

Należy doliczyć podatek VAT

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

800 770 - 790

900 870 - 890

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

800 770 - 790

900 870 - 890

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA1S / 800x800 / 55 mm 439

QA1 / 900x900 / 50 mm 449

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QB1-80 / 800x800 / 170 mm 429

QB1-90 / 900x900 / 170 mm 439

QG1-90 / 900x900 / 265 mm 429

eleganckie 
połączenie profili

Eleganckie 
chromowane detale 
-rączka
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BARI
FF0409
FF0409G
FF1409
FF0408

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa 
z drzwiami rozsuwnymi

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Wymiary kabin (szer. x głęb. x wys.):
FF0409: 900x900x1900mm 
FF1409: 900x900x1700mm
FF0408: 800x800x1900mm

Szerokość ścianek 
stałych: FF0409: 350 mm FF1409: 350 mm
FF0408: 250 mm

Szerokość wejścia 550 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 6 mmPowłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Kabina BARI FF0409/FF0409G/FF1409/FF0408

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Bari to półokrągła dwuskrzydłowa kabina z drzwiami rozsuwnymi. Wykonana z hartowanego szkła o grubości 
6mm pokrytego powłoką NANOGLASS, która ułatwia utrzymanie kabiny w idealnej czystości. Kabina występuje w kilku wymiarach 
oraz dwóch rodzajach szkła. Kabinę można montować zarówno na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce. Dzięki zastosowaniu 
profilu uszczelniającego możliwa jest niwelacja krzywizny ściany do 20 mm.

profile - aluminium 
polerowane

grafitoweprzezroczyste

wypinane, podwójnie
łożyskowane rolki

eleganckie 
chromowane detale 
-rączki

powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

FF0409 BARI 900 X 900 mm 1900 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1325

FF0409G BARI 900 X 900 mm 1900 mm chrom grafitowe/6mm - L/P 1325

FF1409 BARI 900 X 900 mm 1700 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1295

FF0408 BARI 800 X 800 mm 1900 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1285

... klasyczna kabina wielofunkcyjna ... 

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

800 780 - 800

900 880 - 900

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

800 780 - 800

900 880 - 900

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QB1-80 / 800x800 / 170 mm 429

QB1-90 / 900x900 / 170 mm 439

QG1-90 / 900x900 / 265 mm 429

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA1S / 800x800 / 55 mm 439

QA1 / 900x900 / 50 mm 449

QF1 / 900x900 / 380 mm 479
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TREVISO
FF0308
FF0309 

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa  
z drzwiami  rozsuwnymi

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi 

Wymiary kabiny 
(szerokość  x głębokość x wysokość):  
FF0308 - 800 x 800 x 1900mm
FF0309 - 900 x 900 x 1900mm

Szerokość ścianek 
stałych: 210 mm; 510 mm

Szerokość wejścia 550 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 6 mmPowłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Kabina TREVISO FF0308/FF0309

... ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni ... 

Rodzaje szkła:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji kabiny

Należy doliczyć podatek VAT

Kabina prysznicowa Treviso to półokrągła jednoskrzydłowa kabina z drzwiami rozsuwnymi Wykonana z hartowanego szkła  
o grubości 6 mm pokrytego powłoką NANOGLASS ułatwiającą utrzymanie kabiny w idealnej czystości. Kabina jest uniwersalna, 
kierunek otwierania drzwi kabiny jest dostosowywany podczas montażu. Produkt można montować zarówno na brodziku jak  
i bezpośrednio na posadzce. Dzięki zastosowaniu profilu uszczelniającego możliwa jest niwelacja krzywizny ściany do 20 mm.

przezroczyste powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Nr kat. Model Wymiar
brodzika

Wysokość
mm

Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

FF0308 TREVISO 800 x 800 mm 1900 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1285

FF0309 TREVISO 900 x 900 mm 1900 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1325

Charakterystyka:

wypinane, podwójnIe 
łożyskowane rolki 

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

800 780 - 800

900 880 - 900

Głębokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

800 780 - 800

900 880 - 900

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA1S / 800x800 / 55 mm 439

QA1 / 900x900 / 50 mm 449

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QB1-80 / 800x800 / 170 mm 429

QB1-90 / 900x900 / 170 mm 439

QG1-90 / 900x900 / 265 mm 429

profile - aluminium 
polerowane

eleganckie 
chromowane detale 
-rączki
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FERRARA
UP2090
UP2100
UP2120

Drzwi wnękowe, uchylne

Drzwi wnękowe, uchylne
Wymiary: 
UP2090: 900 mm
UP2100: 1000 mm 
UP2120: 1200 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 8 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy / chrom

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Drzwi wnękowe FERRARA UP2090/ UP2100/ UP2120

Rodzaje szkła:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji drzwi

Drzwi wnękowe Ferrara uosabiają koncepcję eleganckiego wnętrza. Cechują je delikatne linie z akcentami w postaci zakrytych 
zawiasów w kształcie prostokąta oraz dużej i praktycznej rączce.  Wykonane są z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 8 mm 
pokrytego powłoką NANOGLASS, która ułatwia utrzymanie kabiny w idealnej czystości. Drzwi wnękowe można montować zarówno  
na brodziku jak i bezpośrednio na posadzce. Zastosowany profil uszczelniający umożliwia niwelację krzywizny ściany do 20 mm.

przezroczyste powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Należy doliczyć podatek VAT

Nr kat. Model szerokość Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

UP2090 FERRARA 900 mm 2000 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 1685

UP2100 FERRARA 1000 mm 2000 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 1735

UP2120 FERRARA 1200 mm 2000 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 1795

Charakterystyka:

Eleganckie 
chromowane detale 
- rączka

nowoczesny kryty 
zawias

 stabilne mocowanie 
drzwi

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

900 880 - 900

1000 980 - 1000

1200 1180 - 1200

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA2 / 900x900 / 55 mm 479

QA7 / 1000x800 / 55 mm 529

QA3 / 1200x800 / 55 mm 559

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QS2 / 900x900 / 170 mm 449

QV3-100 / 1000x800 / 55 mm 649

QV3-120 / 1200x800 / 55 mm 659

... elegancki i funkcjonalny system zawiasów ... 
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TRENTO
HP2100
HP2120

Drzwi wnękowe, przesuwane

Drzwi wnękowe, przesuwane Wymiary: 
HP2100 - 1000 mm
HP2120 - 1200 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 8 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy / chrom

Certyfikat 
Instytut Szkła

Kabiny prysznicowe44



Drzwi wnękowe TRENTO HP2100/HP2120

... ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni ... 

Rodzaje szkła:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji drzwi

Drzwi wnękowe Trento są istotą minimalistycznej koncepcji formy wyposażonej w innowacyjny system miękkiego otwierania  
i zamykania OpenSoft i CloseSoft.

przezroczyste powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Należy doliczyć podatek VAT

Nr kat. Model szerokość Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

HP2100 TRENTO 1000 mm 2000 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 1685

HP2120 TRENTO 1200 mm 2000 mm chrom przezroczyste/8mm NANO GLASS L/P 1735

Charakterystyka:

Zakryte, podwójnie 
łożyskowane rolki

drzwi przesuwne 
z systemem miękkiego 
otwierania i zamykania

system wiszących 
drzwi przesuwnych

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

1000 980 - 1000

1200 1180 - 1200

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA7 / 1000x800 / 55 mm 529

QA3 / 1200x800 / 55 mm 559

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QV3-100 / 1000x800 / 55 mm 649

QV3-120 / 1200x800 / 55 mm 659
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ANCONA
QP1080
QP1090

Drzwi wnękowe otwierane na zwenątrz i do wewnątrz

Drzwi wnękowe otwierane  
na zwenątrz i do wewnątrz

Wymiary: 
QP1080: 800 mm 
QP1090: 900 mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 6 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy / chrom

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Drzwi wnękowe ANCONA QP1080/QP1090

... luksus w cenie standardu ... 

Rodzaje szkła:

Wymiary standardowe przewidziane są do montażu na brodziku, przy montażu na posadzce spójrz w zakres regulacji drzwi

Drzwi wnękowe Ancona wyposażone są w profil z mechanizmem mimośrodowym zapobiegający opadaniu drzwi. Drzwi otwierane 
są na zewnątrz i do wewnątrz wnęki, występują w dwóch wymiarach: 80 cm oraz 90 cm. Produkt posiada możliwość montażu 
bezpośrednio na posadzce.

przezroczyste powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

Należy doliczyć podatek VAT

Nr kat. Model szerokość Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

QP1080 ANCONA 800 mm 1950 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1045

QP1090 ANCONA 900 mm 1950 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 1065

rączka prostokątna rączka owalna
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Charakterystyka:

profil z mechanizmem 
mimośrodowym,
zapobiegający 
opadaniu drzwi

Szerokość 
brodzika w mm

Zakres regulacji 
drzwi w mm

800 780 - 800

900 880 - 900

Dedykowany brodzik/
wymiar brodzika/ wysokość

Cena katalogowa 
w PLN netto

QA2-80 / 800x800 / 55 mm 469

QA2-90 / 900x900 / 55 mm 479
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SYCYLIA I
QP093

Parawan nawannowy,
 jednoskrzydłowy

QP093 - Parawan nawannowy, jednoskrzydłowy

Wymiary (szerokość  x wysokość): 
750x1400mm 

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 6 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Parawan nawannowy SYCYLIA I QP093

... luksus w cenie standardu ... 

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Należy doliczyć podatek VAT

Parawan nawannowy wyposażony jest w zawiasy posiadające mechanizm podnoszenia i opuszczania, co zapobiega niszczeniu 
poziomej uszczelki oraz rysowaniu wanny.

Otwieranie 90 stopni 
na zewnątrz 
i wewnątrz

przezroczyste powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

zawias unoszony

Nr kat. Model szerokość Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

QP093 SYCYLIA I 750 mm 1400 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 795
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SYCYLIA II
QP097

Parawan nawannowy,
 dwuskrzydłowy

QP097 - Parawan nawannowy, dwuskrzydłowy

Wymiary (szerokość  x wysokość): 
1150x1400mm

Materiał: szkło hartowane, 
grubość 6 mm

Powłoka Nano Glass

Profil aluminiowy polerowany

Certyfikat 
Instytut Szkła
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Parawan nawannowy SYCYLIA II QP097

... luksus w cenie standardu ... 

Rodzaje szkła:

Charakterystyka:

Należy doliczyć podatek VAT

Parawan nawannowy wyposażony jest w zawiasy posiadające mechanizm podnoszenia i opuszczania, co zapobiega niszczeniu 
poziomej uszczelki oraz rysowaniu wanny.

Otwieranie 90 stopni 
na zewnątrz 
i wewnątrz

przezroczyste powłoka ochronna gwarancja

5 LAT
GWARANCJI

zawias unoszony

Nr kat. Model szerokość Wysokość Kolor 
profili

Kolor 
szkła/grubość

Powłoka Strona Cena PLN
netto

QP097 SYCYLIA II 1150 mm 1400 mm chrom przezroczyste/6mm NANO GLASS L/P 995

zawias łączący  
skrzydła parawanu
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B R O D Z I K I
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BRODZIKI
AKRYLOWE

Kabiny prysznicowe 53



Nr kat. Model Wymiar 
brodzika

Wysokość
brodzika

Głębokość
brodzika

Promień średnica
odpływu

Powłoka Cena PLN
netto

QA1-90 PLATANI 900x900 mm 50 mm 30 mm 550 mm 90 mm ANTIBAC 449

QA1S-80 PLATANI 800x800 mm 55 mm 20 mm 550 mm 90 mm ANTIBAC 439

Nr kat. Model Wymiar 
brodzika

Wysokość
brodzika

Głębokość
brodzika

Promień średnica
odpływu

Powłoka Cena PLN
netto

QB1-90 BRENTA 900x900 mm 170 mm 550 mm 550 mm 90 mm ANTIBAC 439

QB1-80 BRENTA 800x800 mm 170 mm 550 mm 550 mm 90 mm ANTIBAC 429

PLATANI

BRENTA

BRODZIKI AKRYLOWE
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Nr kat. Model Wymiar 
brodzika

Wysokość
brodzika

Głębokość
brodzika

Promień średnica
odpływu

Powłoka Cena PLN
netto

QF1-90 NERA 900x900 mm 380 mm 220 mm 550 mm 50 mm ANTIBAC 479

Nr kat. Model Wymiar 
brodzika

Wysokość
brodzika

Głębokość
brodzika

Promień średnica
odpływu

Powłoka Cena PLN
netto

QG1-90 TARO 900x900 mm 265 mm 120 mm 550 mm 50 mm ANTIBAC 429

NERA

TARO
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Nr kat. Model Wymiar 
brodzika

Wysokość
brodzika

Głębokość
brodzika

średnica
odpływu

Powłoka Cena PLN
netto

QA2-90 ARCO 900x900 mm 55 mm 30 mm 90 mm ANTIBAC 479

QA2-80 ARCO 800x800 mm 55 mm 30 mm 90 mm ANTIBAC 469

Nr kat. Model Wymiar 
brodzika

Wysokość
brodzika

Głębokość
brodzika

średnica
odpływu

Powłoka Cena PLN
netto

QS2-90 RENO 900x900 mm 170 mm 50 mm 90 mm ANTIBAC 449

QS2-80 RENO 800x800 mm 170 mm 50 mm 90 mm ANTIBAC 439

Nr kat. Model Wymiar 
brodzika

Wysokość
brodzika

Głębokość
brodzika

średnica
odpływu

Powłoka Cena PLN
netto

QA7-100 TEVERE 1000x800 mm 55 mm 30 mm 90 mm ANTIBAC 529

ARCO

RENO

TEVERE
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Nr kat. Model Wymiar 
brodzika

Wysokość
brodzika

Głębokość
brodzika

średnica
odpływu

Powłoka Cena PLN
netto

QV3-120 LAMBRO 1200x800 mm 55 mm 30 mm 50 mm ANTIBAC 659

QV3-100 LAMBRO 1000x800 mm 55 mm 30 mm 50 mm ANTIBAC 649

Nr kat. Model Wymiar 
brodzika

Wysokość
brodzika

Głębokość
brodzika

średnica
odpływu

Powłoka Cena PLN
netto

QA5-90 ADDA 900x900 mm 50 mm 30 mm 90 mm ANTIBAC 499

Nr kat. Model Wymiar 
brodzika

Wysokość
brodzika

Głębokość
brodzika

średnica
odpływu

Powłoka Cena PLN
netto

QA3-120 PIAVE 1200x800 mm 55 mm 30 mm 90 mm ANTIBAC 559

PIAVE

LAMBRO

ADDA
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S Y F O N Y
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SYFONY
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SYFONY

HC252570B

HC26CLCP

HC2730LCPN-PB

1. Syfon brodzikowy z elementem umożliwiajacym czyszczenie od góry 
2. Wysokość syfonu – 65mm 
3. Średnica pokrywy – 72mm  
4. Zastosowanie: brodziki z otworem 50mm

1. Syfon brodzikowy z elementem umożliwiajacym czyszczenie od góry, syfon wyposażony w system zamykania / otwierania tzw. „klik-klak”  
2. Wysokość syfonu – 90mm 
3. Średnica pokrywy – 70mm, wykonana z miosiądzu  
4. Syfon wyposażony w klucz ułatwiający montaż oraz zapobiegający zarysowaniu elementów chromowych 
5. Zastosowanie: brodziki z otworem 50mm

1. Syfon brodzikowy z elementem umożliwiajacym czyszczenie od góry 
2. Wysokość syfonu – 60mm 
3. Średnica pokrywy – 113mm wykonana z tworzywa sztucznego pokrytego powłoką chromu  
4. Zastosowanie: brodziki z otworem 90mm

cena katalogowa netto: 41,00 PLN 

cena katalogowa netto: 113,00 PLN 

cena katalogowa netto: 89,00 PLN 
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HC27-CPN-PB

HC27CPBN-PB
z pokrywą mosiężną 
chromowaną

1. Syfon brodzikowy z elementem umożliwiajacym czyszczenie od góry 
2. Wysokość syfonu – 82mm 
3. Średnica pokrywy – 113mm wykonana z tworzywa sztucznego pokrytego powłoką chromu  
4. Zastosowanie: brodziki z otworem 90mm

1. Syfon brodzikowy z elementem umożliwiajacym czyszczenie od góry 
2. Wysokość syfonu – 82mm 
3. Średnica pokrywy – 113mm wykonana z mosiądzu 
4. Zastosowanie: brodziki z otworem 90mm 

cena katalogowa netto: 78,00 PLN 

cena katalogowa netto: 157,00 PLN 
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ODPŁYWY
LINIOWE
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ODPŁYWY LINIOWE
Odwodnienie PGC Easy Drain

W zestawie:
1. rynienka wraz z fabrycznie przyklejoną włókniną izolacyjną
2. odwracalny ruszt (pełny ruszt w kolorze stal szczotkowana lub wypełniany płytką)
3. nóżki montażowe
4. syfon poziomy
5. sitko na zanieczyszczenia

Nr kat. Długość kompletnego 
odpływu liniowego

Cena katalogowa 
netto

OL - 001 700 mm 649 zł

OL - 002 800 mm 669 zł

OL - 003 900 mm 699 zł
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Odwodnienie NANO LINE

W zestawie NANO LINE:
1. rynienka ze stali nierdzewnej wraz z fabrycznie przyklejoną włókniną izolacyjną,
2. opatentowany system TAF
3. ruszt dekoracyjny
4. nóżki montażowe
5. syfon poziomy,
6. sitko na zanieczyszczenia

Nr kat. Długość kompletnego 
odpływu liniowego

Cena katalogowa 
netto

OL - 101 700 mm 1499 zł

OL - 102 800 mm 1549 zł

OL - 103 900 mm 1589 zł

OL - 104 1000 mm 1659 zł

OL - 105 1200 mm 1729 zł

Nr kat. Długość kompletnego 
odpływu liniowego

Cena katalogowa 
netto

OL - 201 700 mm 1588 zł

OL - 202 800 mm 1625 zł

OL - 203 900 mm 1699 zł

OL - 204 1000 mm 1769 zł

OL - 205 1200 mm 1849 zł

Odwodnienie podstawowe Odwodnienie przyścienne
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CHEMIA DO ŁAZIENEK

HG CZYSTA ŁAZIENKA- ŻEL

KOD PRODUKTU: 145050129, POJEMNOŚĆ: 0,5 L

HG CZYSTA ŁAZIENKA- PIANKA

KOD PRODUKTU: 218050129, POJEMNOŚĆ: 0,5 L

HG IMPREGNAT ŁAZIENKOWY

KOD PRODUKTU: 476025129, POJEMNOŚĆ: 250 ml

Nowoczesny środek, który:
nadaje połysk wszystkim urządzeniom sanitarnym jak np.: umywalki, 
wanny, muszle toaletowe, krany i kafelki.
usuwa pozostałości olejków kąpielowych, ślady mydła, tłuszcze organiczne  
i lekki kamienny nalot
nie zawiera środków szorujących i żrących i dlatego jest bezpieczny  
dla glazury, powierzchni chromowanych, emaliowanych, malowanych  
oraz z tworzyw sztucznych (zwłaszcza akrylowych)
nie powoduje odbarwień regularnie używany zapobiega powstawaniu 
nalotu kamiennego
nie pozostawia smug i zacieków
ma przyjemny i świeży zapach
jest wydajny w użyciu 

Na wszystkich powierzchniach w domu mających kontakt z wodą tworzy 
się brzydki kamienny nalot. Szczególnie dotyczy to umywalek, kabin 
prysznicowych, wanien i muszli toaletowych. Hg „czysta łazienka - pianka 
w sprayu” usuwa kamienny nalot szybko i dokładnie. Usuwa także inne 
zabrudzenia czyszczonych powierzchni. Ponadto zawarte w piance składniki 
nadają czyszczonym powierzchniom piękny połysk.

Chroni wszystkie powierzchnie w łazience przed: osadem kamiennym, 
brudem, śladami rąk, pozostałościami mydła, olejków kąpielowych 
itp. Dzięki wyjątkowym właściwościom impregnacyjnym nie tylko 
zapewnia nieskazitelną czystość ale również ułatwia bieżącą pielęgnację 
zabezpieczonych powierzchni. Działa skutecznie przez wiele miesięcy.
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HG ŚRODEK DO USUWANIA PLEŚNI

KOD PRODUKTU: 186050129, POJEMNOŚĆ: 0,5 L

PROFESJONALNY ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENIA

KOD PRODUKTU: 100050129, POJEMNOŚĆ: 0,5 L

HG PREPARAT DO USUWANIA SILIKONU

KOD PRODUKTU: 290010129, POJEMNOŚĆ: 100 ml

… czyści, chroni, pielęgnuje …

Błyskawicznie usuwa pleśń, algi, grzyb i mech z powierzchni narażonych  
na działanie wilgoci. Zaleca się stosować go do usuwania pleśni np. Z płytek 
ceramicznych (odpowiedni także do marmuru), ze spoin pomiędzy płytkami, 
z silikonowych uszczelek, z otynkowanych ścian lub sufitu w: łazience, 
kabinie prysznicowej, toalecie, komórce, piwnicy, garażu, basenie, saunie 
itp. Usuwa również pleśń, algi, grzyb i zielony nalot z murów, balkonów, 
terakoty, doniczek, kamiennych rzeźb, ozdób ogrodowych itp. Wszelkie 
szare, czarne, brązowe lub zielone plamy spowodowane przez pleśń, grzyb 
lub algi zostaną usunięte bez śladu.

WYDAJNOŚĆ: ŚCIANY: 2- 3 m2, SPOINY: 6 - 8 m2

WYDAJNOŚĆ: 100 ml WYSTARCZA DO OCZYSZCZENIA OKOŁO 10 -15 mb 
SPOIN.

Dozowanie:
W zależności od stopnia zabrudzenia stosować nierozcieńczony lub rozcieńczony 
z woda w proporcjach 1:10. Do czyszczenia wanien łazienkowych używać zawsze 
środka rozcieńczonego z wodą w proporcjach minimum 1: 10

Silnie skoncentrowany.
Doskonały środek do usuwania kamienia, rdzy, żółtych zacieków, tlenków 
miedzi. Specjalnie opracowana formuła pozwala bezpiecznie przywrócić 
pierwotny wygląd wszystkim urządzeniom w łazience, kuchni i toalecie. 
W szczególności powierzchniom chromowanym, z nierdzewnej stali, 
ceramicznym, glazurowanym (płytki), szklanym, kryształowym i plastikowym. 
Odpowiada normom FECS- Federation Europeenne de la Ceramique et du 
Sanitarie (Europejskiej Federacji Ceramiki Sanitarnej).

Przed nałożeniem nowych uszczelnień lub spoin silikonowych należy 
najpierw starannie usunąć pozostałości starych, zniszczonych lub brudnych 
wypełnień. Jest to zazwyczaj czynność pracochłonna. Hg „preparat do 
usuwania silikonu” pomoże nam zrobić to szybko i dokładnie. Środek został 
specjalnie opracowany do usuwania silikonowych uszczelnień z różnych 
powierzchni, m.in. Ze stali nierdzewnej, powierzchni emaliowanych, tworzyw 
sztucznych, płytek ceramicznych, zaimpregnowanego lub gładkiego  
(nie porowatego) kamienia naturalnego itp. Preparat ma przyjemny 
zapach, jest łatwy w użyciu i bezpieczny dla powierzchni wymienionych  
w powyżej. Usuwa także pozostałości innych uszczelnień, takich jak: 
akrylowe, butylenowi i tzw. Uniwersalne!
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KABINY PROSTOKĄTNE

KABINY KWADRATOWE

Kabina CATANIA
US0309/ US0310/US0312
str. 10-11

Kabina CATANIA
US0309/ US0310
str. 10-11

Kabina RAVENNA
QT0409
str. 16-17

Kabina LIDO
FT0409/FT0408
str. 20-21

Kabina RIMINI
HS310/HS312
str. 12-13

Kabina RIMINI
HS310
str. 12-13

Kabina MILANO
AC9B
str. 18-19

Kabina NAPOLI
AC2B
str. 14-15
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KABINA PIĘCIOKĄTNA

KABINY PÓŁOKRĄGŁE

Kabina TORINO
AD9B
str. 22-23

Kabina CAPRI
QF0309/QF0308
str. 24-25

Kabina PARMA
QF0409
str. 26-27

Kabina ROMA
AF9B
str. 28-29

Kabina VERONA
QF92
str. 30-31

Kabina MODENA
HEF91
str. 32-33

Kabina GENUA
HEF92
str. 34-35

Kabina PALERMO
HBF80/HBF90
str. 36-37

Kabina BARI
FF0409/FF1409/FF0408
str. 38-39

Kabina TREVISO
FF0308/FF0309
str. 40-41
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Drzwi wnękowe ANCONA
QP10-80/QP10-90
str. 46-47

Drzwi wnękowe FERRARA
UP290/UP2100/UP21200
str. 42-43

Drzwi wnękowe TRENTO
HP2100/HP2120
str. 44-45

Parawan nawannowy SYCYLA I
QP093
str. 48-49

Parawan nawannowy SYCYLIA II
QP097
str. 50-51

DRZWI WNĘKOWE

PARAWANY NAWANNOWE
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WARUNKI GWARANCJI
Impero Bocheński Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ul. Warszawska 218, 26-600 Radom, udziela gwarancji na kabiny 
prysznicowe Atrium na następujących warunkach:

1. Okres gwarancji:
Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu produktu i wynosi:
• Kabiny prysznicowe – 5 lat 
• Gwarancja na produkty Atrium obejmuje niezmienną jakość produktów np. kolor oraz inne standardowe parametry określone   
we wzorcach katalogowych pod warunkiem użytkowania produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zamontowanych zgodnie 
z instrukcją.
• Gwarancja dotyczy tylko wyrobów oznaczonych marką Atrium
• Podstawą do złożenia reklamacji na produkty jest karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura).
• Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio w miejscu zakupu produktu.
• Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym zgłoszenie reklamacyjne wpłynęło 
do Impero Bocheński Sp. z o.o.
Uznane przez serwis wady wyrobów ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte w ciągu 30 dni licząc od dnia 
rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
• Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas między dniem zgłoszenia reklamacji a dniem wykonania naprawy. 
W przypadku wymiany produktu na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia produktu wolnego od wad.
• Decyzję o sposobie naprawy podejmuje wyłącznie serwisant Impero Bocheński Sp. z o.o.
• Wymienione wadliwe części przechodzą na własność Impero Bocheński Sp.  z o.o.
• Naprawy gwarancyjne wykonywane są na miejscu u klienta w terminie ustalonym telefonicznie lub w inny sposób, jeżeli nie 
postanowiono inaczej.

2. Ograniczenia gwarancji:
Użytkowanie wyrobu powinno się odbywać zgodnie warunkami eksploatacji.
W każdym przypadku gwarancji udzielonej przez  Impero Bocheński Sp. z o.o. nie podlegają:
• Zniszczenia bądź uszkodzenia produktu wynikłe podczas transportu.
• Wady powstałe na skutek nieprzestrzegania warunków eksploatacji i montażu produktu podanych w instrukcji.
• Uszkodzenia produktu wynikłe w skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
• Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
• Uszkodzenia produktu wynikłe wskutek osadzania się kamienia oraz wykorzystania ziarnistych środków czyszczących.
• Wady wynikłe wskutek zastosowania nieoryginalnych części.
• Wszelkie uszkodzenia mechaniczne np. uderzenia, obicia, zarysowania.
• Części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania produktu (np. uszczelki, rolki, suwaki, uchwyty).
• Inne elementy wyrobu w przypadku gdy uszkodzenie wynika z ich naturalnego zużycia.
• Wady i uszkodzenia powstałe z winy użytkownika,
• Czynności związane z konserwacją, czyszczeniem lub okresową regulacją produktu.

2.1 Zewnętrzne powierzchnie wyrobu winny być przez Kupującego sprawdzone w miejscu dokonywania zakupu również, 
jeśli są oryginalnie zapakowane. Późniejsze reklamacje uszkodzeń zewnętrznych powierzchni zgłoszone po odebraniu 
lub zamontowaniu towaru nie będą uznawane.

3. Uwagi:
„Niniejsze postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności 
towaru z umową.”
4. Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaży, dołączonego dowodu zakupu,czytelnego stempla sklepu jest nieważna.
4.1 W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik zobowiązany będzie pokryć koszty związane z obsługą   
nieuzasadnionego wezwania.
5. Firma  Impero Bocheński Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z montażu niezgodnego  
z instrukcją, a przede wszystkim za szkody spowodowane montażem uniemożliwiającym łatwy, bezkolizyjny demontaż wyrobu.  
Impero Bocheński Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób i mienia powstałych wskutek 
okoliczności wymienionych w punkcie 2.
6. Produkt zakupiony z tzw. ekspozycji sklepowej nie podlega reklamacji z tytułu gwarancji.
7. Producent nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających
dostęp do wyrobu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do zabudowy produktu) ani kosztów przywrócenia tych 
elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.
8. Gwarancji udziela się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WARUNKI EKSPLOATACJI 
1. Wyroby przeznaczone są do montażu wewnątrz pomieszczeń, do przeprowadzania zabiegów higieny osobistej.
2. Wyroby należy użytkować  zgodnie z przeznaczeniem.
3. Ściany i posadzki muszą posiadać odpowiednią  nośność, aby wytrzymać obciążenia powstałe podczas montażu i użytkowania   
produktu.
4. Ścianki kabiny oraz elementy mocujące ścianki należy przymocować do ściany kołkami. 
5. Bezwzględnie unikać dodatkowych, nadmiernych obciążeń nie związanych z prawidłową eksploatacją produktu.
6. Używać do mycia  wody, miękkiej szmatki i delikatnych płynnych środków myjących.
7. Nie używać do czyszczenia materiałów ściernych, ziarnistych środków myjących różnego rodzaju,  chemikaliów ani ostrych 
przedmiotów powodujących zarysowania lub uszkodzenia wierzchniej powłoki.

Kabiny prysznicowe 71



CERTYFIKATY
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NOTATKI
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NOTATKI
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NOTATKI
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. . . K O M F O R T  I  T E C H N O L O G I A  I  E L E G A N C J A . . .

Impero Bocheński Sp z o.o. 
ul. Warszawska 218, 26-600 Radom

tel./fax 48 345 90 74, 48 345 90 72, 48 345 90 70 wew. 14, 
669 998 906

www.kabinyatrium.pl


