
K A B I N Y  P R Y S Z N I C O W E

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



Kabiny prysznicowe 3Kabiny prysznicowe2

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.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Jakość tkwi w szczegółach

Kabiny prostokątne i kwadratowe:

Catania

Rimini

Napoli

Ravenna

Milano

Lido

Kabina pięciokątna:

Torino

Kabiny półokrągłe:

Capri

Parma

Roma

Verona

Modena

Genua

Palermo

Bari

Treviso

Drzwi wnękowe:

Ferrara

Trento

Ancona

Wybór kabiny i brodzika do łazienki

Parawany nawannowe:

Sycylia I 

Sycylia II

Brodziki:

Brodziki akrylowe

Czyszczenie kabin

Chemia do łazienek
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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.
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JAKOŚĆ TKWI W SZCZEGÓŁACH

Możliwość montażu bezpośrednio na posadzce
Każda nasza kabina została zaprojektowana w sposób 
umożliwiający montaż zarówno na brodziku jak  
i bezpośrednio na posadzce. 
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Dostępne grubości szkła
W kabinach Atrium ze względu na państwa komfort 
użytkowania i bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się na 
zastosowanie dwóch grubości szkła: w kabinach bez 
profilowych 8mm i w kabinach z pełnym oprofilowaniu 
6mm. Ze względu na dużą kruchość i wrażliwość szkła 
o grubości 5 i 4mm, które potrafi pękać już w trakcje 
montażu, nie stosujemy go w naszych kabinach. 

5
Profile aluminiowe
Profile wszystkich naszych kabin wykonane są z wysokiej 
jakości aluminium polerowanego zapewniające stabilność 
kabiny i komfort zarówno użytkowania jak i montażu.

6

Ciągła dostępności części
Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem na rynku 
Polskim i dlatego dokładamy wszelkich starań żeby nasze 
kabiny nawet po okresie gwarancyjnym można było 
serwisować. Wybierając nasz produkt nie ryzykują Państwo 
że po okresie gwarancji nie będą dostępne uszczelki, rolki 
czy inne części które podlegają naturalnemu zużyciu.
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Rolki
Lata doświadczeń pozwoliły nam na uzyskanie 
niesamowicie wytrzymałej i bezawaryjnej podwójnie 
łożyskowanej rolki która wytrzymuje do 200 tysięcy cykli, 
a ich wyjątkowa konstrukcja zapobiega krzywieniu się  
i zacinaniu czyści przesuwnych. 

7

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. Efekt ultra gładkiej powierzchni 
uzyskuje się dzięki naniesieniu powłoki NANOGLASS 
która wyrównuje naturalne porowatości szkła powstałe 
w procesie wypalania. Dzięki powłoce NANOGLASS każdy 
może cieszyć się nieskazitelnym przeźroczystym szkłem bez 
brudu i osadów z kamienia lub mydła. 

2 Wypinane rolki
W większości kabin Atrium zastosowany został system 
wypinanych rolek dolnych, dzięki któremu użytkownik 
może bez problemu zdjąć drzwi kabiny do czyszczenia 
trudno dostępnych miejsc.

8

SWK Safe Glass
W naszych kabinach stosujemy wyłącznie szkło hartowane 
3-4 razy wytrzymalsze na uderzenia niż szkło tradycyjne, 
spełniające rygorystyczne normy PN-EN12150-1 
oraz posiadające Certyfikat Instytutu Szkła TUV CE, co 
gwarantuje Państwu bezpieczne użytkowanie naszych 
produktów. 

3

Rynienka odprowadzająca wodę
W kabinach Atrium zastosowaliśmy innowacyjny system 
odprowadzania wody z drzwi do wnętrza kabiny, dzięki 
czemu łazienka nie jest zalewana przy wychodzeniu z pod 
prysznica.

9

Szkło o wysokiej przejrzystości
We wszystkich kabinach Atrium zastosowano szkło  
o wysokiej przejrzystości i jasności dzięki czemu mogą 
państwo jeszcze lepiej podkreślić wyjątkowość swojej 
łazienki.

4

Kabiny uniwersalne
Kabiny Atrium są kabinami uniwersalnymi pod względem 
strony drzwi – nie muszą się państwo zastanawiać czy 
zakupić lewą czy prawa kabinę, decydują państwo o tym  
w momencie montażu.
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L / P

5 lat gwarancji
10 lat na rynku Polskim i zastosowanie najwyższej jakości 
materiałów pozwoliło nam na stworzenie produktów 
o wysokiej wytrzymałości. Będąc przekonani o ich 
niezawodności postanowiliśmy w 2015 r wydłużyć okres 
gwarancji na wszystkie nasze produkty z 2 lat do 5 lat bez 
żadnych dodatkowych wymogów względem klienta. 

Zawiasy
W celu zapewnienia niezawodności zawiasy w kabinach 
Atrium zostały wykonane z chromowanego mosiądzu który 
zapewnia żywotność do 100 tysięcy cykli.

12
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A: Drzwi uchylne jednoczęściowe

B: Ścianka boczna

CATANIA

eleganckie 
chromowane detale 

nowoczesny kryty
zawias

stabilna 
konstrukcja 

kabiny

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

US0309 90 87-89 200 22,7-24,7 60 przezroczyste/
8mm

US0319 100 97-99 200 32,7-34,7 60 przezroczyste/
8mm

US0312 120 117-119 200 52,7-54,7 60 przezroczyste/
8mm

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

US080 80 77-79 200 - - przezroczyste/
8mm

US090 90 87-89 200 - - przezroczyste/
8mm

US0100 100 97-99 200 - - przezroczyste/
8mm

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Luksus konfiguracji

5 LAT
GWARANCJI
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A: Drzwi uchylne jednoczęściowe

B: Ścianka boczna

RIMINI

system wiszących
drzwi przsuwnych

zakryte, 
łożyskowane rolki

drzwi przesuwne 
system miękkiego

otwierania 
i zamykania

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

HS0310 100 97-99 200 46-48 40 przezroczyste/
8mm

HS0312 120 117-119 200 56-58 50 przezroczyste/
8mm

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

HS080 80 77-79 200 - - przezroczyste/
8mm

HS090 90 87-89 200 - - przezroczyste/
8 mm

HS100 100 97-99 200 - - przezroczyste/
8 mm

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Innowacyjny system miękkiego domykania drzwi

5 LAT
GWARANCJI
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RAVENNA

mocowanie 
ścianek stałych

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

eleganckie 
chromowane 
detale - rączki

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

QT0409 90x90 87-89 195 40,5-42,5 60 przezroczyste/
8 mm

Kabina kwadratowa, dwuskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Podwójne drzwi zwiększające funkcjonalność łazienki

5 LAT
GWARANCJI

NAPOLI

mocowanie 
ścianek stałych

rynienka 
odprwadzająca 

wodę z drzwi

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

w zestawie  
2 rączki  

do wyboru

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

AC02B 120x80 117-119
77-79

195 49,5 65 przezroczyste/
8 mm

Kabina prostokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Unikalny system odprowadzania wody z drzwi 

5 LAT
GWARANCJI
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LIDO

wypinane 
podwójnie 
łożyskowane rolki 

profil górny
i dolny  aluminium
polerowane

eleganckie 
chromowane 
detale - rączki

Kabina kwadratowa, dwuskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie

5 LAT
GWARANCJI

MILANO

mocowanie 
ścianek stałych

rynienka 
odprwadzająca 

wodę z drzwi

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

w zestawie  
2 rączki  

do wyboru

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

AC09B 90X90 87-89 195 24,5 65 przezroczyste/
8 mm

Kabina kwadratowa, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Unikalny system odprowadzania wody z drzwi 

5 LAT
GWARANCJI

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

FT0408 80x80 77-79 190 30 50 przezroczyste/
6 mm

FT0409 90x90 87-89 190 35 50 przezroczyste/
6 mm
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CAPRI

stabilna 
konstrukcja
- elegancki reling

eleganckie 
chromowane 
detale - rączka

szerokie wejście
do kabiny 
- 700 mm

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Nowoczesny wygodny uchwyt

5 LAT
GWARANCJI

TORINO

mocowanie 
ścianek stałych

rynienka 
odprwadzająca 

wodę z drzwi

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

w zestawie  
2 rączki  

do wyboru

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

AD09B 90X90 87-89 195 43 65 przezroczyste/
8 mm

Kabina pięciokątna, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Unikalny system odprowadzania wody z drzwi 

5 LAT
GWARANCJI

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

QF0308 80x80 77-79 195 26 70 przezroczyste/
8 mm

QF0309 90x90 87-89 195 34 70 przezroczyste/
8 mm
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PARMA

mocowanie 
ścianek stałych

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

eleganckie 
chromowane 

detale - rączki

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

QF0409 90X90 87-89 195 37 70 przezroczyste/
8 mm

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Podwójne drzwi zwiększające funkcjonalność łazienki

5 LAT
GWARANCJI

ROMA

mocowanie 
ścianek stałych

rynienka 
odprwadzająca 
wodę z drzwi

zawiasy - 
wytrzymałość 
100 tys. cykli

w zestawie  
2 rączki  
do wyboru

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

AF09B 90x90 87-89 195 39 65 przezroczyste/
8mm

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami uchylnymi

Unikalny system odprowadzania wody z drzwi

5 LAT
GWARANCJI
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VERONA

profil 
z mechanizmem

mimośrodowym,
zapobiegający

opadaniu drzwi

rączka 
prostokątna

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

QF092 90X90 87-89 195 - 112 przezroczyste/
6 mm

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami uchylnymi dwustronnie

Najszersze drzwi wejściowe

5 LAT
GWARANCJI

MODENA

wypinane 
podwójnie 
łożyskowane rolki 

eleganckie 
połączenie profili

eleganckie 
chromowane 
detale - rączka

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

HEF091 90x90 87-89 190 25 i 56 48 przezroczyste/
6mm

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Ergonomiczna duża rączka

5 LAT
GWARANCJI

rączka owalna
(w zestawie  dwie
rączki do wyboru)
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GENUA

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

HEF092 90X90 87-89 190 70 58 przezroczyste/
6 mm

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni

PALERMO

wypinane 
podwójnie 
łożyskowane rolki 

wypinane 
podwójnie 

łożyskowane rolki 

eleganckie 
połączenie profili

eleganckie 
połączenie profili

eleganckie 
chromowane 
detale - rączka

eleganckie 
chromowane 

detale - rączka

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Ergonomiczne duże rączki

5 LAT
GWARANCJI

5 LAT
GWARANCJI

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

HBF080 80x80 77-79 190 26 54 przezroczyste/
6 mm

HBF090 90x90 87-89 190 34 54 przezroczyste/
6 mm
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BARI

Kabina półokrągła, dwuskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie

TREVISO

profile - aluminium
polerowane

profile - aluminium
polerowane

wypinane 
podwójnie 

łożyskowane rolki

wypinane 
podwójnie 
łożyskowane rolki

eleganckie 
chromowane 

detale - rączki

eleganckie 
chromowane 
detale - rączka

Kabina półokrągła, jednoskrzydłowa z drzwiami rozsuwnymi

Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie

5 LAT
GWARANCJI

5 LAT
GWARANCJI

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

FF0308 80x80 77-79 190 21 i 51 55 przezroczyste/
6 mm

FF0309 90x90 87-89 190 30 i 53 55 przezroczyste/
6 mm

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
kabiny/zakres
regulacji w cm

Wysokość
kabiny 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

FF0409 90x90 87-89 190 35 55 przezroczyste/
6mm

FF0409 90x90 87-89 190 35 55 grafitowe/
6mm

FF1409 90x90 87-89 170 35 55 grafitowe/
6mm

FF0408 80x80 77-79 190 25 55 przezroczyste/
6mm
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FERRARA

Drzwi wnękowe, uchylne

Luksus konfiguracji

TRENTO

eleganckie 
chromowane 

detale - rączka

system wiszących 
drzwi przesównych

nowoczesny 
kryty zawias

zakryte, 
łożyskowane rolki

stabilne 
mocowanie 

drzwi

drzwi przesuwne 
z systemem 
miękkiego 
otwierania 
i zamykania

Drzwi wnękowe, przesuwane

Innowacyjny system miękkiego domykania drzwi

5 LAT
GWARANCJI

5 LAT
GWARANCJI

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
drzwi/zakres

regulacji w cm

Wysokość
drzwi
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

HS0310 100 98-100 200 46-48 40 przezroczyste/
8 mm

HS0312 120 118-120 200 56-58 50 przezroczyste/
8 mm

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiar
drzwi/zakres

regulacji w cm

Wysokość
drzwi 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

US0309 90 88-90 200 22,7-24,7 60 przezroczyste/
8mm

US0310 100 98-100 200 32,7-34,7 60 przezroczyste/
8mm

US0312 120 118-120 200 52,7-54-7 60 przezroczyste/
8mm
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Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

w cm

Wymiary 
drzwi/zakres

regulacji w cm

Wysokość
drzwi 
w cm

Szerokość 
ścianek 

stałych w cm

szerokość 
wejścia 

w cm

kolor/grubość 
szkła

QP1080 80 81-84 195 - 75 przezroczyste/
6 mm

QP1090 90 91-94 195 - 85 przezroczyste/
6 mm

ANCONA

Drzwi wnękowe

Drzwi otwierane na zewnątrz i do wewnątrz

profil 
z mechanizmem
mimośrodowym

zapobiegający 
opadaniu drzwi

rączka 
prostokątna

rączka owalna
(w zestawie  dwie
rączki do wyboru)

5 LAT
GWARANCJI

Przed wyborem kabiny do łazienki dobrze obejrzyj pomieszczenie i zastanów się nad następującymi 
aspektami

1. czy kabina będzie postawiona bezpośrednio na podłodze czy na brodziku?
Kabina ustawiona na brodziku jest łatwiejsza w montażu i może być wykonana na już istniejących 
płytkach, a zastosowanie wysokiego brodzika jest idealnym rozwiązaniem przy małych dzieciach 
umożliwiające wykorzystanie go jako wanienki np. kabina Bari z brodzikiem Nera. Bezpośredni 
montaż na posadzce sprawia że wejście do kabiny jest wygodniejsze przez obniżenie progu, 
najlepsze do takiego montażu są kabiny bez dolnej szyny takie jak kabina Rimini.

2. czy kabina ma być kwadratowa/prostokątna czy półokrągła?
Kabiny kwadratowe/prostokątne oferują dużo miejsca wewnątrz np kabina Catania. Kabiny 
półokrągłe pozwalają zaoszczędzić miejsce w małych łazienkach np. kabina Palermo.

3. czy wybrać kabinę z drzwiami rozsuwanymi czy z otwieranymi?
Kabiny z drzwiami otwieranymi zapewniają duże komfortowe wejście i efektowny design, a 
zastosowana w niektórych modelach takich jak Torino rynienka odprowadzająca wodę z drzwi do 
wnętrza kabiny, zwiększa funkcjonalność. Kabiny z drzwiami przesuwnymi idealnie nadają się do 
małych łazienek gdzie każdy centymetr przestrzeni ma znaczenie, a dodatkowe meble, ceramika czy 
pralka zabiera go już w nadmiarze, w takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest kabina Treviso.

4. kabina z drzwiami symetrycznymi czy asymetrycznymi?
Wszystko zależy od rozkładu mebli i ceramiki w łazience np. jedno drzwiowa asymetryczna 
kabina Genua oferuje szeroką ściankę boczną wzdłuż której można postawić pralkę lub szafkę 
bez zasłaniania wejścia. Kabiny symetryczne stosujemy gdy na ścianach przyległych do kabiny 
zawieszona jest ceramika lub stoją meble np. kabina Parma

5. kabina symetryczna czy asymetryczna?
Kabiny symetryczne takie jak Milano oszczędzają miejsce w łazience oferując jednocześnie wygodę 
i komfort użytkowania. Jednak gdy decydują się państwo na montaż panela natryskowego warto 
wybrać kabinę asymetryczną np. Napoli, która dzięki wydłużonemu kształtowi oferuje dużo miejsca 
wewnątrz kabiny.

6. Jaki będzie rzeczywisty wymiar kabiny po montażu
Wymiary kabiny podane w opisie są wymiarami maksymalnymi i minimalnymi i mogą ulec zmianie 
w wyniku nierówności ścian i braku konta 90 stopni między ścianami a podłogą. Te czynniki 
wpływają na ostateczny wymiar kabiny.

7. Co wyróżnia brodziki Atrium
Brodziki akrylowe Atrium są produkowane w Polsce. Zastosowanie najwyższej jakości surowców 
gwarantuje stabilną podstawę pod każdą kabinę, a odpowiednio dobrane składniki zabezpieczają 
przed rozwarstwianiem i pękaniem brodzika. Grubość brodzika wynosi od 4,5 mm na brzegach 
do 8 mm we wgłębieniu na którym państwo stają w trakcje użytkowania. W ofercie dysponujemy 
szeroką ofertą brodzików idealnie dopasowanych do naszych kabin. Wszystkie nasze brodzik zostały 
wyprodukowane w oparciu o technologi Antibac, która ogranicza występowaniu i namnażaniu się 
pleśni i bakterii na powierzchni brodzika.

Wybór kabiny i brodzika do łazienki
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otwieranie 
90 stopni

na zewnątrz 
i wewnątrz

SYCYLIA I

Parawan nawannowy, jednoskrzydłowy

Zawias mimośrodowy zapobiega rysowaniu wanny

zawias 
unoszony

5 LAT
GWARANCJI

SYCYLIA II

otwieranie 
90 stopni
na zewnątrz 
i wewnątrz

zawias łączący
skrzydła parawanu

zawias 
unoszony

Parawan nawannowy, dwuskrzydłowy

Zawias mimośrodowy zapobiega rysowaniu wanny

5 LAT
GWARANCJI

Nr 
kat.

Szerokość parawanu
w cm

Wysokość parawanu 
w cm

kolor/grubość
szkła

QP093 75 140 przezroczyste/6 mm

Nr 
kat.

Szerokość parawanu
w cm

Wysokość parawanu 
w cm

kolor/grubość
szkła

QP097 115 140 przezroczyste/6 mm
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BRODZIKI AKRYLOWE

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Promień Powłoka

QA1-90 900x900 55 30 90 550 antibac

QA1-80 800x800 55 30 90 550 antibac

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Promień Powłoka

QF1-90 900x900 380 220 50 550 antibac

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Promień Powłoka

QB1-90 900x900 170 55 90 550 antibac

QB1-80 800x800 170 55 90 550 antibac

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Promień Powłoka

QG1-90 900x900 265 120 50 550 antibac

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Promień Powłoka

QB2-90 900x900 185 55 90 550 antibac

QB2-80 800x800 185 55 90 550 antibac

PLATINI NERA

BRENTA TARO

BRENTA II
ZDEJMOWANA 
OBUDOWA

Wymiary brodzików podane są w milimetrach, brodziki nie posiadają w zestawie syfonu. 

ADDA

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Powłoka

QA5-90 900x900 55 30 90 antibac

NOWOŚĆ
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PIAVE

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Powłoka

QA3-120 1200x800 55 30 90 antibac

QA3-90 1200x900 55 30 90 antibac

QA3-100 1200x1000 55 30 90 antibac

LAMBRO

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Powłoka

QV3-120 1200x800 55 30 90 antibac

QV3-90 1200x900 55 30 90 antibac

QV3-100 1200x1000 55 30 90 antibac

SORENTO

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Powłoka

QA4-100 1000x1000 55 30 90 antibac

RENO

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Powłoka

QS2-90 900x900 170 55 90 antibac

QS2-80 800x800 170 55 90 antibac

TEVERE

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Powłoka

QA7-100 1000x800 55 30 90 antibac

QA7-90 1000x900 55 30 90 antibac

Nr 
kat.

Wymiary 
brodzika

Wysokość Głębokość Średnica 
odpływu

Powłoka

QA2-90 900x900 55 30 90 antibac

QA2-80 800x800 880-900 30 90 antibac

ARCO

Wymiary brodzików podane są w milimetrach, brodziki nie posiadają w zestawie syfonu. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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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 oraz mogą uszkodzić powłokę 
NANOGLASS

4. W razie naruszenia powłoki w wyniku niewłaściwej pielęgnacji, można odświeżyć powłokę 
przy pomocy preparatu „HG IMPREGNAT ŁAZIENKOWY”.

Pielęgnacja kabin

Chemia do łazienek

HG CZYSTA ŁAZIENKA - ŻEL
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

HG CZYSTA ŁAZIENKA- PIANKA
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.

HG PREPARAT DO USUWANIA SILIKONU
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

PROFESJONALNY ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENIA
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).

HG IMPREGNAT ŁAZIENKOWY
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.

HG ŚRODEK DO USUWANIA PLEŚNI
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.



. . . 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


