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Wchodzicie
Państwo
w świat Duki

Vstupte do
světa značky
Duka

Chcemy być łącznikiem między architekturą, stylistyką i
techniką wyzwalając nowe impulsy. duka oferuje wysokiej
jakości kabiny prysznicowe w różnorodnej lini produktów,
w ponadczasowej purystycznej formie.

Pohybujeme se na hranici mezi architekturou, designem a
technikou. Svými různými produktovými liniemi nabízíme
vysoce kvalitní sprchové stěny v nadčasových puristických
formách.

Nasz slogan „Prysznic jest przeżyciem” obrazuje zręby
strategii nasze firmy: wymiary specjalne, wysokiej jakości
materiały i innowacyjna technika od samego początku. Z
entuzjazmem i ponad 30-letnim doświadczeniem rozwijamy produkcję kabin dla wszystkich, którzy życzą sobie aby
przysznic był ich codziennym przeżyciem. Prysznic będący
grą komfortu, różnorodności, lekkości i wytrzymałości,
luksusu i modnych trendów. Emocje pod prysznicem.
Więcej jak tylko slogan.

Naše moto „Sprchování jako zážitek” představuje jádro
našeho firemního postoje: zhotovení na míru, vysoce
kvalitní suroviny a inovativní technika jsou základní pilíře,
kterými se řídíme již od samého počátku. S tímto nasazením a zkušeností vyvíjí Duka přes 30 let sprchové kabiny,
které v sobě slučují komfort a všestrannost, lehkost a odolnost, luxus a osobitý životní styl. „Kouzlo sprchování” to je více než pouhý slogan.

Emocje pod prysznicem
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Myślenie zorientowane na praktykę było dla nas od zawsze priorytetem. Kierując się tą zasadą posegregowaliśmy naszą
ofertę w cztery segmenty produktów: Arreda, Aura, Vertica, Quadra. A wszystko po to, by ułatwić Państwu poruszanie się
w naszej bogatej ofercie oraz odszukanie kabiny, która trafi dokładnie w Państwa gust i styl.
Smýšlení firmy Duka bylo vždy orientované směrem k praxi. Rozdělili jsme náš sortiment do produktových segmentů
Arreda, Aura, Vertica a Quadra. To Vám umožní rychlou a snadnou orientaci v naší bohaté nabídce a pomůže Vám najít
sprchovou kabinu podle Vašeho vkusu:
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Południowotyrolskie
korzenie
Tyrolskie przedsiębiorstwo jest mocno związane z
tradycją i sposobem życia tej krainy. Położenie geograficzne pomiędzy północą i południem wzmocniło
nasze atuty: niezawodność i dokładność powiązało z
estetyką i sposobem życia.
W garażu małej południowotyrolskiej wioski zaczęła
się w 1979 roku uwieńczona sukcesem historia założonej przez Johana Krapfa i Arnolda Gassera firmy
Duka. Dzięki jakości, rzetelności i niepowtarzalności
rozwiązań mogła duka rozszerzyć swoją produkcję,
obsługiwać coraz to nowe rynki i zapewnić w międzyczasie ponad 190 stabilnych miejsc pracy. Taka
jest właśnie Duka!

Kořeny
Jižního
Tyrolska
Jako firma sídlící v Alpách Jižního Tyrolska jsme silně
spojeni s tradicí a způsobem života tohoto regionu.
Geografická poloha mezi severem a jihem ovlivnila
naše hodnoty: spolehlivost a přesnost jdou ruku v
ruce s estetickým vnímáním a osobitým způsobem
života.
Ve sklepě malé vesničky v Jižnim Tyrolsku odstartovali v roce 1979 Arnold Gasser a Johann Krapf úspěšný
chod firmy Duka. Kvalita, individuální řešení a osobní
přístup při montáži se staly základem pro rozšíření
výroby a získání nových trhů. V současnosti firma zaměstnává 190 pracovniků. Duka - to je firma s jasně
řezaným profilem.
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Jakość i
różnorodność
Ponieważ wszystko co robimy jest najwyższej jakości
Duka już od wielu lat staje na wyskokości zadania i
spełnia życzenia klientów. Dzieje się tak nie tylko
dlatego, że używamy najlepszej jakości materiałów i
ściśle kontrolujemy proces produkcji. Jest to teżwynikiem wieloletnich testów prowadzonych w naszych
laboratoriach, gdzie sprawdzany i testowany jest każdy komponent.Dzięki temu Duka daje gwarancję na
niezawodność, długą żywotność i łatwość w utrzymaniu.
Szczegóły techniczne jak innowacyjna technika klejenia, eleganckie elementy przesuwne czy systemy
składano-uchylne są projektowane w najdrobniejszych szczegółach i produkowane na miejscu.

Kvalita a mnohostrannost
To, že kabiny Duka již celé roky splňují svoji funkci k
plné spokojenosti zákazníků, nesouvisí pouze s cennými surovinami a přesně definovaným a kontrolovaným výrobním procesem. Je to zároveň výsledek
tvrdé práce v testovacích prostorách a laboratoři. Tam
jsou znovu a znovu přezkušovány všechny složky, které garantují optimální funkci sprchových kabin Duka.
Tyto testy zajišťují jejich spolehlivost, dlouhou životnost a snadnou péči.
Technické detaily, jako např. inovativní lepící technika, elegantní posuvné elementy nebo výklopný
oboustranně otočný systém jsou do posledního detailu plánovány a přímo v naší firmě vyráběny.
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Wymiary
specjalne:
Wyjątkowość od
samego początku

Atypické
rozměry:
Osobitost od výrobce
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Jako eksperci w dziedzinie rozwiązań nietypowych,
jesteśmy w stanie spełnić niemal każde życzenie naszych klientów. Wieloletnie doświadczenie w realizacji kabin niestandardowych sprawia, że znajdujemy
każde rozwiązanie bez rezygnacji z estetyki i praktycznej strony każdej kabiny. Duka zasze jest gotowa
wyprodukować kabinę, która będzie pasowała do
Państwa łazienki, niezależnie od występujących skosów, wycięć, murków, czy rodzaju podłogi.
Jelikož jsme specialisté na poli individuálního přístupu v oblasti rozměrů a velikostí, můžeme splnit téměř
jakákoli přání zákazníka. Naše dlouholetá zkušenost
dovoluje atypická řešení, aniž by utrpěla estetická
či praktická stránka celkového provedení. Čelní vyzdívky, střešní zešikmení, výřezy, zkosené stěny nebo
spád podlahy - Duka najde vždy to správné řešení
právě pro Vaši koupelnu. Díky tomuto individuálnímu
přístupu mohou být rychle a profesionálně odstraněny i větší stavební nedostatky.
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Prostota jest
wynikiem dojrzałości.
Jednoduchost je
výsledkem zralosti.
Friedrich von Schiller

Arreda
Wolnostojące rozwiązania przestrzenne
Samostatná a osobitá prostorová řešení
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Arreda
Kabiny wolnostojące - pokój w pokoju jako część otwieranej, mieszkalnej całości dla psychicznego i fizycznego wypoczynku. Tu emocje spotykają się z finezją. Zapomnijcie o kompromisie i wybierzcie z wielu opcji to rozwiązanie, które odpowiada waszym indywidualnym upodobaniom. Zarówno w wymiarach typowych jak i specjalnych obok wyszukanej techniki
umożliwiamy niepowtarzalną zabudowę przestrzeni. Segment Arreda obejmuje następujące serie:
Sprcha - prostor v prostoru pro duševní i fyzickou regeneraci těla. Místo pro každodenní rituál. Emoce a technické vymoženosti
tu stojí tváří v tvář. S minimem materiálů se otevírají nekonečné možnosti individuálních řešení. Zapomeňte na kompromis a
zvolte z mnoha variant Vaši vlastní oázu pohody. Ať už jako standardní řešení nebo řešení podle Vašich požadavků - výsledkem
je exkluzivní prostor pro každodenní hygienu. K segmentu Arreda patří následující modelové řady:
libero 5000

libero 4000
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Arreda
libero 5000
Wolnostojące, obszerne kabiny prysznicowe zostały zaprojektowane
przede wszystkim z myślą o wypoczynku i komforcie rytuału, któremu
mają służyć. Czar piękna tego przeżycia zostaje wysunięty na pierwszy
plan dzięki wspólnej grze wspaniałego języka kształtów i rytualnej mocy
wody. Czyste harmonijne kształty, precyzja w detalu i wielorakie możliwości – tym jest Arreda.
Velkoprostorové sprchy s možností individuálního uspořádání doslova vytvářejí pocit uvolnění a regenerace. Tento viditelný zážitek má na svědomí souhra
elegantních forem a rituální charakter elementu vody. Jasné, harmonické tvary, precizní v detailu s možností mnoha obměn.
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libero 5000
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Technika montażu przy elementach mocujących znajdującch się „od wewnątrz” wykorzystuje wyrafinowaną technikę klejenia. Poprzez to osiąga libero 5000 po
stronie zewnętrznej jednolitą powierzchnię szkła - bez
ograniczeń! Najwyższą stabilność gwarantują zintegrowane połączenia śrubowe! Ze szkłem są one również połączone przy zastosowaniu techniki klejenia optycznie i technicznie doskonałość jakiej nikt nie znał.
U vnitřních úchopných elementů je použita osvědčená
lepící technika firmy Duka. Tím je u této produktové řady
zajištěn ničím nenarušený plynulý skleněný povrch bez
drážek! Maximální stabilitu zaručuje precizně integrovaná příčná vzpěra! Ta je na skle rovněž upevněna pomocí
výše zmíněné lepící techniky - opticky i technicky čistý zážitek.
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Arreda
libero 4000
Przy minimalnej ilości materiału, oferujemy Państwu maksymalizm i wolność tworzenia. Zapomnijcie Państwo o kompromisach i wybierzcie wielorakie rozwiązania. Państwa osobista oaza zapewniająca dobre samopoczucie. Jako wykonanie standardowe i nietypowe, libero 4000 oferuje
znakomitą technikę i nadzwyczajną przestrzeń.
S minimem materiálu nabízí tato řada nepřeberné možnosti individuálních
řešení. Zapomeňte na kompromis a zvolte z mnoha variant Vaši osobní oázu
pohody, ať už ve standardních nebo specifických rozměrech. Díky vynikajícímu provedení nabízí Libero 4000 opravdu mimořádný prostor.
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libero 4000
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libero 4000

Przeżycie wolnej przestrzeni. Element uchylny drzwi jest wyposażony w system „auto
close” - to Państwo decydujecie, w jakiej pozycji zostanie skrzydło drzwi. Inteligentny
system wsporników z regulowanymi śrubami teleskopowymi, gwarantuje różnego rodzaju stabilizację. Skromny design profila, ukryte możliwości regulacji wewnątrz profila i
pasujące kapy kryjące należą do wyposażenia podstawowego.
Volný prostor jako nový zážitek. Otočný dveřní element je vybaven automatickým dovíracím systémem „auto close” - jste to Vy, kdo rozhoduje, v jaké pozici se křídlo dveří zastaví.
Inteligentní, prostřednictvím teleskopického šroubu nastavitelný podpěrný systém zaručuje
stabilitu všech typů stěn. Decentní design profilů, v profilech skryté prvky regulace a k tomu
vhodné kryty jsou dnes již běžnou součástí základní výbavy.
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Przeciętność daje światu
istnienie, ale to niezwykłość
nadaje mu wartości.
Průměrnost dává světu jeho
obsah, vyjímečnost hodnotu.
Oscar Wilde

Aura
Modele bezprofilowe
Bezrámove modely
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Aura
Bezprofilowe kabiny prysznicowe do codziennego użytku, innowacyjnie wykonane z urzekającym design’em i inteligentną
techniką.” Wybrzyszona” czy nierówna ściana? Elementy stałe mogą zostać zamontowane w odstępie 6 mm niej. Do segmentu Aura należą następujące serie:
Bezrámové sprchové stěny pro každodenní užívání jsou charakteristické svým vzrušujícím designem, inovativními nápady a
chytrým provedením. Vypouklá nebo nerovná zeď? Pevné díly mohou být ve vodorovné rovině odsazeny od zdi až do vzdálenosti
6 mm. K segmentu Aura patří následující modelové řady:
acqua 5000

pura 5000

vetra 3000
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Aura
acqua 5000
Cel jaki stanowiła chęć „przesuwania bez ram” został
wreszcie osiągnięty! Połyskujące aluminium spotyka
się z solidnym szkłem. Z pełną pasji formą i indywidualnym wykończeniem wyczarują niepowtarzalną atmosferę w Państwa łazience. Jako zabudowa narożnika lub
niszy acgua 5000 jest dostępna prawie we wszystkich
wymiarach!
Tato specialita „bezrámového posunu” byla realizována s
řadou acqua 5000. Vznešené aluminium se potkává s téměř nehmotným sklem. Svými vášnivými formami a individuálním outfitem vykouzlí acqua 5000 ve Vaší koupelně
neopakovatelnou atmosféru. Jako řešení pro niku nebo
roh nabízí tato řada mnoho variant.
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acqua 5000
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acqua 5000

Uszczelka zbierająca niepowtarzalny innowacyjny, nowatorski i zminimalizowany system
uszczelniający przy elemencie przesuwnym. Ograniczone powierzchnie dla osadzania
się zanieczyszczeń, prawie niewidoczna i niezmiernie rzadko wymieniana! Ornament na
zewnętrznej stronie zakrywa po większej części połączenie szyny i szkła! Uchylność elementy przesuwne można uchylić nasiskając po prostu na haki prowadzące. Czyszczenie
nie stanowi już żadnego problemu!
U vnitřních upevňovacích prvků je použita osvědčená lepící technika firmy Duka. Tím je i u
této produktové řady zajištěn ničím nenarušený plynulý skleněný povrch bez drážek! Síťotisk
na vnější straně skla překrývá vodící kolejnice a pojezdy! Posuvné prvky lze vyklopit pouhým
stiskem na vodící patce a zajistit si tak jednoduché čištění i mezi jednotlivými skleněnými
plochami.
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Aura
pura 5000
pura 5000, innowacyjna, bezkompromisowa kabina prysznicowa odpowiada najwyższym wymaganiom jakość. Wprowadzając na rynek tę linię
produktów wprowadziliśmy nową skalę oceniania projektów i sposobu ich
wykonania: pierwszy raz wewnętrzna strona kabiny prysznicowej jest gładka – bez śrub, umocnień i profili.
pura 5000 - inovativní, nekompromisní, bezrámová sprchová kabina, která
splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a určuje nová kritéria v designu a provedení.
Poprvé je vnitřní strana sprchové kabiny plynule hladká - žádné šrouby, žádná
připevnění, žádné profily.
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pura 5000
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Mocowanie do ściany. Trzy śruby wykonane z tworzywa sztucznego pozwalają na dokładne dopasowanie płyt mocujących
z uwzglądnieniem nierówności ścian. „Mechanizm samozamykający”: Po otworzeniu drzwi na szerokość do 20 cm zamykają się one automatycznie. Systemowi temu można nadać również własne ustawienia. Usztywnienie: inteligentnie i płynnie.
Pomysłowe wsporniki teleskopowe - przyśrubowane do ściany i przymocowane do szkła - można ustawiç w dowolnej
pozycji, regulując jednocześnie ich długość.
Připevnění na zeď: Tři umělohmotné šrouby umožňují přesné uchycení skleněné stěny i přes případné obkladové nerovnosti.
Dveře se automaticky zavírají až do průzoru 200 mm. Tento systém je možné individuálně nastavit. Inteligentní teleskopická
vzpěra je přisroubována ke stěně a upnuta ke sklu a nechá se zafixovat v libovolné pozici zcela podle Vašeho přání.
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Aura
vetra 3000
vetra 3000 – nowy język formy i kształtu – harmonijne
połączenie szkła i metalu. Jasność w formie, bogactwo
detalu, wielorakie możliwości… Dojrzała technika, mistrzostwo wykonania i harmonia decydują o wartościowości tych całkowicie szklanych kabin.
vetra 3000 – bezrámový program z pravého skla je charakteristický vysokým stupněm adaptace a jedinečnou
rozmanitostí. Pokroková technika zaručuje vysokou
funkčnost a nejlepší kvalitu materiálu i zpracování. Důsledná v designu, moderní a aktuální!
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vetra 3000
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W serii vetra 3000 położono nacisk nie tylko na nowoczesny design i łatwość utrzymania w czystości. W tym sgmencie
istnieją oryginalne możliwości regulacji ustawienia kabiny. Umożliwia to bezproblemowy montaż i regulację jeszcze wiele
lat po zamontowaniu. Dzięki pokrywom zawiasów, wewnętrznych wykonanych z tworzywa i zewnętrznych - metalowych,
kabina nie stwarza żadnych problemów przy jej czyszczeniu. Zawiasy wpuszczone w szkło od wewnątrz kabiny nie wystają
ponad jego powierzchnię.
U modelové řady vetra 3000 byl kladen důraz na moderní a zároveň na údržbu nenáročný design: otočné profily jsou vedeny
na vnitřní straně skla, se kterým splývají. Jsou skryté za jednolitými kovovými kryty, což umožňuje maximálně snadné čištění
sprchových stěn této řady.
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Poziom się zmienia,
pion pozostaje stały.
Horizont se toulá,
vertikála stojí pevně.
Hans Arndt

Vertica
Modele zaopatrzone tylko w profile pionowe
Rámové modely s pouze vertikálními profily
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Vertica
Nacisk na konsekwecję w formie, prostota i geometria. Wsporniki mają regulację i zapewniają konieczną stabilność. Mogą
być zamontowane pod kątem 45° lub 180° - zgodnie z oczekiwaniem klientów. Do segmentu Vertica należą następujące
serie:
Modely této řady jsou výrazem zásadových tvarů s jasnými, geometrickými liniemi. Vzpěry jsou plynule nastavitelné a poskytují sprchovým stěnám potřebnou stabilitu. K segmentu Vertica patří následující modelové řady:

stila 5000

entra 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000
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Vertica
stila 5000
Innowacyjna, bezkompromisowa i szczególnie przydatna w wypadku nietypowych wymiarów. Głównym
założeniem rodziny produktów stila 5000 jest łatwość
montażu. Również tutaj użyta jest ciesząca się powodzeniem technologia klejenia zamiast łączenia śrubami.
Inovativní, nekompromisní a obzvlášť vhodné řešení pro
atypické situace. Další vlastností produktové rodiny stila
5000 je snadná instalace, kterou ocení především profesionál. I zde je důsledně použita lety prověrená lepící technika firmy Duka.
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stila 5000
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stila 5000

Nowatorska technika klejenia! Staranne i rygorystyczne procesy produkcji, testujące i sprawdzające gwarantują najwyższą stabilność oraz absolutnie gładkie wewnętrzne strony szkła i co za tym idzie brak szans na osadzanie się zabrudzeń.
Przemyślny i regulowany wspornik teleskopowy zostaje przyśrubowany do ściany i solidnie zaczepiony do szkła. Wspornik
nadaje całej kabinie niezbędnej stabilności. Ustawienie wspornika pod kątem 45° lub 180° - decyzja należy do Państwa.
Pečlivé výrobní procesy a přesné testovací a zkušební postupy zaručují nejvyšší možnou stabilitu. Absolutně hladké skleněné
vnitřní stěny nedávají usazováni nečistot žádnou šanci. Inteligentní a pouhým otočením nastavitelná výsuvná vzpěra poskytuje
sprchovým stěnám potřebnou stabilitu. Vzpěra 45° nebo 180° - pro nás nic nemožného, řídíme se podle Vašich přání.
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Vertica
entra 5000
Generacja kabin prysznicowych do codziennego użytku, z innowacyjnymi ideami, czarującą stylistyką i inteligentną techniką. duka oferuje wraz z tą nową, innowacyjną linią produktów wysoko wartościowe natryski
w ponadczasowym, zredukowanym języku formy.
Generace sprchových stěn pro každodenní užívání: s
novými nápady, vzrušujícím designem a inteligentním
provedením. S touto produktovou linií nabízí Duka kvalitativně nadstandardní sprchové stěny v nadčasových,
puristických formách.
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entra 5000

55

56

Oczyszczanie, rozluźnienie i regeneracja: nowoczesna łazienka łączy w równych proporcjach estetykę i emocje. Zintegrowane akcesoria, takie jak wieszak na ręcznik, optymalnie
odpowiadają wszystkim potrzebom. Niezawodna technika
Duki znajduje również w tej serii swoje zastosowanie: różne
możliwości nastawy części stałych, drzwi, wsporników i wieszaków na ręcznik gwarantują profesjonalny, szybki i precyzyjny montaż.
Očista, relaxace a regenerace: moderní koupelna v sobě sjednocuje jak funkčnost tak nároky na estetické vnímání a emoce.
Integrovaná příslušenství, jakým je držák ručníku, odpovídají
těmto nárokům. Osvědčená „technologie Duka” je samozřejmě
uplatněna i u této modelové řady: různé možnosti nastavení
pevných dílů, dveřních prvků, vzpěr a držáku ručníku zaručují
profesionální, precizní a rychlé provedení montáže.
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Vertica
princess 4000
Klasyka poranka fascynacja luksusem. Coś innego z większym komfortem,
design i funkcjonalnością. Wysokiej jakości zawiasy, elegancka forma i
wspaniałe wejście wyróżniają tą kabinę.
Exkluzivita fascinuje. Jedná se o řešení překypující komfortem, designem a
funkčností. Tyto kabiny se vyznačují nadstandardními, tvarově dokonalými
otočnými profily a velkorysým vstupem.
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princess 4000
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W wykonaniu zawiasów znalazła zastosowanie indywidualna technika ich łączenia z szybą poprzez klejenie. Pod ciekawą formą pokryw zawiasów ukrywa się
to co najistotniejsze: możliwości regulacji do 25 mm,
mechanizm samopodnoszący i zintegrowane elementy
zawiasów.
U otočných profilů je použita osvědčená lepící technika
firmy Duka. Za odjímatelnými kryty se skrývá dokonalé
provedení: možnost nastavení až 25 mm, zvedací mechanismus a slinuté závěsné prvky.

princess 4000 61

Vertica
multi-S 4000

System drzwi wahadłowych Techniczny design i niespotykana finezja: Z multi-S
4000 new stworzą Państwo dobrze ukształtowaną przestrzeń.
Wysokiej jakości zawiasy i maksymalne szerokość wejścia wyróżniają ten model kabin.
Oboustranně otočný systém Technický design a promyšlená inovace: s řadou Multi-S
4000 získáte obrovské možnosti
vlastního utváření prostoru. Ničím nerušený vstup díky jednoduchému sklopení skelních ploch.
Trubicovitý závěs se nechá sklopit
o 90° směrem ven i dovnitř.
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multi-S 4000

z nowym systemem drzwi harmonijkowo-wahadłowych Najwyższy
komfort ze szlachetnym design, perfekcyjnie przemyślany dla niemal każdego projektu łazienki. Dzięki systemowi drzwi harmonijkowo-wahadłowych element drzwiowy można otwierać na zewnątrz i do środka, składać płasko do ściany. Uzyskujemy
dzięki temu pod każdym względem przemyślane wejście w zapewniającej komfort
łazience. Obok akrobatycznej elastyczności i niespotykanym gdzie indziej zasięgu
działania nowa kabina Multi’s punktuje pięknie wykonanymi profilami i niezwykle łatwą do czyszczenia powierzchnią. Niezależnie czy montaż ma zostać przeprowadzony
na posadzce, czy na brodziku, systemy drzwi harmonijkowo-wahadłowych stanowią
optymalne rozwiązanie dla każdej łazienki.
Sklopný a zároveň otočný systém Maximální sprchovací pohodlí s ušlechtilým
designem, perfektně koncipované pro bezmála jakékoli koupelnové podmínky. Díky tomuto sklopnému a oboustranně otočnému systému se nechají dveřní segmenty sklápět
buď dovnitř nebo ven.Vznikne tak velkorysý vstupní prostor, který poskytuje opravdové
pohodlí v celé koupelně. Kromě téměř akrobatické ohebnosti, díky které je dosaženo neporazitelného akčního rádiusu, boduje tato nová řada Multi-S 4000 tvarově dokonalými
profily a neuveřitelně snadnou údržbou. Nezáleží, zda je tento systém upevněný přímo na
podlaze nebo na sprchové vaničce, tato technicky vyzrálá sklopná, dovnitř i ven otočná
soustava nabízí skutečné řešení pro každou koupelnu.
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multi-S 4000

Wsporniki stabilizujące, lekko chodzące drzwi z systemem „auto close” i praktycznym uchwytem, w kombinacji z drzwiami
wahadłowych tworzą produkt funkcjonalny i dopasowujący się do każdej sytuacji. Każda kabina jest unikatowa i wykonana
zgodnie z życzeniem klienta. Rozwiązania nietypowe są dla nas wyzwaniem, którym często i chętnie stawiamy czoła.
Stabilizační vzpěry, měkce otočné dveře s automatickým systémem dovírání „auto-close” a praktickým, promyšleným madlem
- to vše poskytuje opravdový sprchovací komfort. Každá sprchová kabina je unikátem, který je zhotoven přesně podle Vašich
požadavků. Atypické rozměry nejsou pro nás překážkou, nýbrž výzvou.
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multi-S 4000
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Vertica
gallery 3000
Dojrzała technika z mnogością indywidualnych rozwiązań jest cechą charakterystyczną serii gallery 3000. Szlachetne szkło w połączeniu z wysokiej
jakości zawiasami i profilami ściennym gwarantują długą żywotność i wysoką funkcjonalność. Gallery 3000 przekonuje do siebie od razu kombinacją formy, jakości i ceny.
Vyzrálá technika s množstvím individuálních řešení jsou charakteristickými
znaky produktové řady gallery 3000. Ušlechtilé sklo ve spojení s vysoce kvalitními otočnými a stěnovými profily zaručují dlouhou životnost a vysokou
funkčnost. Gallery 3000 Vás přesvědčí na první pohled svojí kombinací designu, kvality a ceny.

70 gallery 3000
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To co rzuca się w oczy w każdym detalu, da się zauważyć również w design nowego wspornika. Wpasowuje się on optycznie w linearną formę uchwytów i profili i nadaje produktowi szczególnie elegancki charakter.
To, že pozornost je věnována skutečně každému detailu, se ukazuje i v designu nových vzpěr. Tyto se opticky přizpůsobí lineárním tahům madla a profilů a propůjčují tak tomuto sprchovému koutu mimořádnou eleganci.
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Vertica
vela 2000
Perfekcja od montażu do codziennej przyjemności brania prysznica. Konsekwentna stylistyka, ponadczasowość i funkcjonalność. Łatwy i bardzo
szybki montaż. vela 2000, wysokojakościowy produkt z bezpiecznego szkła
kryształowego ESG 6mm gwarantuje długowieczność i pewność funkcjonalności.
Perfektní od montáze až po každodenní prožitek ze sprchování. Produkty této
řady jsou promyšlené v designu, funkční a jednoduše a rychle sestavitelné.
Vela 2000 je vysoce hodnotný výrobek o tloušťce bezpečnostního skla ESG
6 mm, který zaručuje dlouhou životnost a vysokou funkčnost.
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vela 2000

77

78

vela 2000

Drzwi uchylne i wahadłowe: zachowawcze rozwiązania do małych pomieszczeń. Drzwi otwierają się do środka i na zewnątrz i oferują maksymalną szerokość wejścia, również przy małych kabinach. Nowe uchwyty z zamknięciem magnetycznym i wkładka z wysokiej jakości materiałów wyróżniają nową velę 2000. Nowe regulowane wsporniki do elementów
stałych ewentualnie ścianek bocznych. Są stabilne i proste w montażu. Tafle szkła są solidnie zamocowane.
Oboustranně otočné dveře: skutečná řešení pro malé prostory. Dveře se otvírají dovnitř i ven a poskytují maximalní vstupní
pohodlí i u malých sprchových vaniček. Plynulá madlová lišta s magnetickým těsněním a nadstandardní materiály jsou charakteristické pro tuto modelovou řadu. Nastavitelná vzpěra pevných dílů, popř. bočních stěn je stabilní a jednoduše připevnitelná.
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Tajemnicą sukcesu jest to,
by zawsze starać się zrozumieć
innych.
Tajemství úspěchu spočívá v
pochopení stanoviska druhého.
Henry Ford

Quadra
Modele profilowe
Rámové modely
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Quadra
Wysoka jakość naszych produktów w najmniejszym detalu. Gładkie szkło, design podkreślający profile - idealne rozwiązanie zapewniające komfort i funkcjonalność. Efektem jest produkt bezkompromisowy o niezmiennej wartości. Do segmentu Quadra należą następujące serie:
Nadstandardní kvalita produktů této řady je cítit z každého detailu. Hladké skleněné povrchy a skvěle navržené profily - to je
komfortní a vysoce funkční řešení pro všechny věkové kategorie. Výsledkem je přetrvávající kvalita bez kompromisů. K segmentu Quadra patří následující modelové řady:
acqua R 5000

natura 4000

dukessa-S 3000

dukessa 3000

prima 2000 glass

prima 2000

alba 4000
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Quadra
acqua R 5000
Drzwi przesuwne do obszernych pokoi kąpielowych w swoich indywidualnych rozwiązaniach wnoszą przede wszystkim elementy dobrego samopoczucia i odprężenia. Jasne harmonijne formy, precyzyjne detale i wielorakie
możliwości. Nowa, montowana opcjonalnie, automatyka domykająca „automatic close & stop” : drzwi przesuwają się delikatnie na ostatnich centymetrach do pozycji „Otwarte” lub „Zamknięte” - dodatkowy komfort w
łazience. acqua R 5000 - przeżywanie w nowej formie.
Velkoprostorové posuvné dveře osobitých tvarů přispívají k velkolepému pocitu pohodlí a zotavení. Přimočaré, harmonické tvary i precizní detaily nabízejí
ty nejrůzněší možnosti. Nový automatický systém zavření a zastavení ( automatic close & stop ) může být objednán jako varianta ke každému modelu série
acqua a umožňuje automatické plynulé zavření nebo otevření v posledních
pár centimetrech pohybu dveří. acqua R 5000 - to je sprchový zážitek v nové
formě.
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acqua R 5000
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acqua R 5000

Uchylność - elementy przesuwne można odchylić poprzez naciśnięcie na haki prowadzące, co zapewnia łatwość utrzymania czystości ruwnież pomiędzy elementami szkalnymi. Mocowanie przy elementach mocujących leżących po wewnętrznej
stronie stosowana jest technika klejenia duka. Od strony ściany zakres nastawy z tolerancją 25 mm skompensuje jej odchylenie od pionu. Nowa, innowacyjna statyka –
dotrzymujemy obietnicy : kabiny narożnikowe o dużych wymiarach nie wymagają
stosowania wspornika sufitowego! Zobaczcie Państwo sami !
Posuvné prvky je možné vyklopit pouhým stiskem na vodící patce, což umožňuje snadné čištění mezi jednotlivými skleněnými plochami! Opět je u vnitřních upevňovacích
prvků použito osvědcené lepící techniky firmy Duka. Možnost nastavení až 25 mm na
straně u zdi dovoluje bez problémů překonat stavební tolerance! Nová, inovativní stabilita – kreativní řešení pro větší rozměry, které nepotřebuje použití stropních držáků
nebo podpěr a zároveň zajišťuje dostatečnou stabilitu celku. Nechte se překvapit naším
unikátním řešením !
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Quadra
natura 4000
Szczególna atmosfera tej serii udzieli się Państwa łazience. Drzwi składane,
rozplanowane w każdym najmniejszym detalu, o dużej płynności ruchów.
Drzwi otwierają się zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Drzwi zaopatrzone w zamknięcie magnetyczne otwierają się zarówno do środka jak i
na zewnątrz.
Mimořádná aura této modelové řady propůjčí Vaší koupelně jedinečnou atmosféru. Skládací dveře jsou navrženy do posledního detailu a vyznačují se
velkou tolerancí pohybu a mimořádným vstupním prostorem i na tom nejmenším prostoru. Dveře, které jsou opatrené magnetickým těsněním, se otvírají jak dovnitř tak ven.
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natura 4000
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Quadra
alba 4000
Optycznie lekkie, niezwykle stabilne i nowoczesne profile. Szerokie i szeroko otwierające się drzwi przesuwne zapewniają przy tej kabinie wspaniałą
przestrzeń i wysoką transparętność. Idealna dla całej rodziny! Szczególnie przekonująca z racji na łatwość czyszcznia pozczególnych elementów
szklanych.
Opticky lehké, nadprůměrně stabilní, moderně navržené profily s hladkými
přechody. Široce otvíratelné posuvné dveře vytvářejí u této čtvrtkruhové sprchové kabiny velkorysý prostor a skutečný komfort. Ideální pro celou rodinu!
Obzvláště výmluvná je snadná péče o skleněné plochy.
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alba 4000
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Quadra
dukessa-S 3000
Kabina dukessa-S 3000 oferuje nieograniczone rozwiązania. Szkło o grubości 6 mm nada nowej lini Waszej łazience. Jasny design bazujący na zastosowaniu wielorakich wariantów, kolorów i szkieł zapewnia nieograniczone
możliwości w planowaniu i wyposażeniu łazienek.
Nová návrhařská linie dukessa-S 3000 nabízí nejrůznější řešení pro individuální koupelnu. Charaktereristické pro tuto produktovou linii je sklo o tlouštce 6
mm. Jasný design si zakládá na využití četných variant, barev a skel a umožňuje individuální plánování a realizaci. Výklopné posuvné prvky jsou vysoce
odolné a snadno čistitelné, uzávěr „girofix” usnadňuje montáž.
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dukessa-S 3000
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Części przesuwne 4-częściowej kabiny półokrągłej mogą również być regulowane na wysokość. Dodatkowo mogą być w
razie czyszczenia zdjęte od spodu. Innowacja w montażu: podwójne zamknięcie bagnetowe w kabinach narożnych. Technika ta ogranicza montaż ścienny i eliminuje widoczne śruby od wewnętrznej strony kabiny.
Posuvné elementy této čtyřdílné čtvrtkruhové kabiny lze jednoduše, i dodatečně, nastavit do výšky. Stejně tak mohou být tyto
prvky na spodní straně vyklopeny dovnitř, aby bylo umožněno jejich čištění. Inovace při montáži: uzávěr „girofix” u rohových
kabin. Tato technika snižuje náročnost montáže a odstraňuje viditelné šroubové uzávěry na vnitřní straně.
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dukessa-S 3000
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Quadra

dukessa 3000
Nasza linia produktów dukessa 3000 wykonana w akrylu bądź w bezpiecznym szkle kryształowym odzwierciedla południowotyrolską świadomość
jakości. Wynikiem jest bezkompromisowy, o niezmiennej wartości produkt
służący codziennej przyjemności brania natrysku. Świeże, praktyczne lub
klasyczne - różne kombinacje kolorów profili z akrylem lub bezpiecznym
szkłem kryształowym nadają Państwa łazience osobistą nutę.
Naše produktová linie dukessa 3000 v provedení pravé nebo umělohmotné
sklo odráží naše vysoké pojetí kvality. Výsledkem je produkt pro každodenní
radost ze sprchování, který si zachovává svoji vysokou hodnotu a kvalitu. Inovativně a přesto tradičně, prakticky a zároveň klasicky - různé kombinace z
profilových barev a pravého skla dodají Vaší koupelně jedinečný rys.

100 dukessa 3000
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Pojedyncze elementy przesuwne mogą być bezstopniowo wstawiane i gwarantują perfekcyjne zamknięcie drzwi. Dodatkowo mogą być w razie czyszczenia zdjęte od spodu.
Jednotlivé posuvné elementy mohou být plynule řazeny, čímž zaručují perfektní klouzání a zavírání dveří. Rovněž tyto prvky je
možné na spodní straně vyklopit a bez problemů vyčistit. Chytré detaily z nadstandardních materiálů zaručují ničím nerušený
prožitek při sprchovani.

dukessa 3000 103

Quadra
prima 2000 glass
prima 2000
Prysznic - odświeżający, dostępny, idealne rozwiązanie dla użytkowników i
niedrogiej przyjemności brania natrysku. Nowoczesna stylistyka i przemyślana technika, wykonania w bezpiecznym szkle kryształowym lub akrylu
- znaki szczególne prima 2000 jako produktu Duka ze zwykłymi dla siebie
zaletami.
Ideální řešení pro cenově dostupné potěšení ze sprchování. Nový, moderní a
jednotný design celé produktové palety, standardní výška 1900 mm a inteligentní provedení charakterizují modely této řady. K dispozici v elegantním
bezpečnostním nebo umělohmotném skle.

104 prima 2000 glass | prima 2000

105

106

Drzwi wahadłowe i harmonijkowe otwierają się na zewnątrz i do środka. Lekko chodzące, przestawialne na wysokość
elementy drzwi gwarantują wieloletnie, bezobiekcyjne funkcjonowanie (drzwi przesuwne i wejścia narożne). Przemyślna
technika - niezawodna jakość materiałów i opracowania. Lekki, niezajmujący czasu montaż i absolutna szczelność - gwarantowane poprzez zintegrowane zamknięcie magnetyczne - a do tego szczególnie korzystna cena sprawiają, iż decycja
jest prosta.
Otočné a sklopné dveře se nechají otevírat směrem dovnitř i ven. Dveřní prvky se vyznačují lehkým chodem a jsou výškově nastavitelné. Zaručují dlouholetou, bezchybnou funkčnost. Jednoduchá, časově nenáročná montáž a absolutní těsnost, kterou
zajišťuje integrovaná magnetická lišta, a v neposlední řade příznivá cena jsou faktory, které usňadňují rozhodnutí pro tuto linii.
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Relaks jest
motorem pracy.
Odpočinek je
kořením práce.
Plutarch

Rozwiazanie nawannowe
Řešení pro koupelnové vany
Zróbmy z wanny komfortową kabinę prysznicową! Nieważne, czy kabina będzie zabudowana w niszy, czy jako kabina
narożnikowa, Duka jest w stanie wyprodukować kabinę w nietypowych wymiarach z wycięciami i ukosami. Kabina jest
dopasowywana indywidualnie do łazienki. Modele:
Vytvořte z Vaší vany příjemnou sprchovací oázu. V nice nebo přes roh - vhodná sprchová zástěna muže být dodána dokonce jako
řešení na míru včetně zkosení nebo výřezu pro problematické prostorové situace. Tato atypická řešení budou vytvořena na přání
zákazníka. Modelové řady:

multi-S 4000

dukessa-S 3000

multi 3000 glass

multi 3000

dukessa 3000

109

Rozwiazanie nawannowe
Řešení pro koupelnové vany
Prysznic i wanna w jednym. Z drzwiami harmonijkowymi z 1-, 2- lub większą liczbą elementów czynią od ręki z wanny kabinę prysznicową. Do wyboru pomiędzy szkłem i akrylem. Jeśli ścianka nie jest potrzebna można
ją z łatwością złożyć. Do czyszczenia obraca się ją po prostu na zewnątrz.
Wzmocnione zawiasy utrzymują kabinę bez problemu w powietrzu.
Sprchování a koupání v jednom. Za pomocí jedno- či několikadílné skládací
stěny se během okamžiku z Vaší vany stane sprcha. Vyberte z našich různých
ESG bezpečnostních, popř. umělohmotných skel. Po skončení sprchování se
sprchovací stěna nechá rychle složit - a nepřekáží. V případě čištění se jednoduše vytočí směrem ven. Vyztužené otočné profily stěnu drží.
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180° - zawias umożliwia składanie ścianki do ściany
oraz bezproblemowe czyszczenie bez konieczności
wchodzenia do wanny. Wytrzymałe i stabilne, bez widocznych połączeń śrubowych - dokładna praca, aż
do najmniejszego detalu.
180° otočný profil umožňuje vyklopení sprchové zástěny
a tím její bezproblemové čištení z vnitřní strany, aniž by
bylo nutné vstoupit do vany. Robustní a stabilní, bez viditelných šroubových uzávěrů: přesná práce do nejmenšího detailu.
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Wielość, która nie
podporządkowuje się jedności.
Rozmanitost, která se
nesloučí v jednotu, je zmatek.
Blaise Pascal

Znaczenie ikon / Popis ikonek

strona/strana 117

Przegląd modeli / Přehled modelových řad

strona/strana 118

Przegląd szkła i profili / Přehled skel a profilů

strona/strana 154

Dojrzała technika z wielością indywidualnych rozwiązań jest cechą charakterystyczną kabin duka. Szlachetne szkło w połączeniu z wysokiej jakości zawiasami i profilami gwarantuje długą żywotność i wysoką funkcjonalność. Zastanówcie się
chwilę i zestawcie kabinę zgodnie z waszymi życzeniami i sytuacją w łazience.
Technicky vyzrálé provedení s mnoha individuálními řešeními jsou charakteristiky sprchových kabin Duka. Ušlechtilé sklo ve
spojení s vysoce kvalitními otočnými a stěnovými profily garantují dlouhou životnost a vysokou funkčnost. Podívejte se sami a
vytvořte si Vaši sprchovou kabinu Duka podle vlastních představ.
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Technika stawia
kropkę nad i
Highlights

Technika dovedená k
dokonalosti
Technické vychytávky

Nasze symbole, ikonki duka, oznaczają najwyższy
standard jakości i bezpieczeństwa naszych kabin, których
utrzymanie gwarantuje ciągły proces kontroli. Jako graficzny znak jakości spełniają rolę drogowskazu w ofercie
Duki. Określone symbole uosabiają różnorodne rozwiązania techniczne zastosowane w naszych kabinach, jak np.
zawiasy 180° lub technika klejenia w promieniach UV i są
wyrazem kompetencji technicznej firmy duka. Nasze ikonki służą informacją z zakresu jakości, są pomocne w szkoleniach, seminariach i stanowią stały element materiałów
informacyjnych duka zarówno w formie drukowanej jak i
elektronicznej. Żyj z techniką. Żyj jakością. Wyczerpujący
opis poszczególnych ikonek znajdziecie Państwo na stronie
www.duka.it/ikonen

Naše symboly - ikony duka, reprezentují vysoké kvalitativní
a bezpečnostní standardy našich sprchových stěn, jejichž dodržování je zajišťováno pravidelnou kontrolou. Byly vytvořeny jako znaky kvality a fungují jako ukazatel, který umožňuje
rychle a jasně rozpoznat technické detaily jednotlivých modelových řad. Jednotlivé symboly ztělesňují různá technická
řešení, která jsou charakteristická pro naše sprchové stěny.
Podrobné popisy k jednotlivým symbolům naleznete na www.
duka.it/ikonen

ACS

Automatic close & stop

Technika klejenia /
Lepící technika

Zawiasy zlicowane ze szkłem
po stronie wewnętrznej /
Zapuštěná závěsná technika

Zawiasy 180° /
180° kloubový závěs

Mechanizm samopodnoszący /
Zvedací mechanismus

Mechanizm samopodnoszący z nastawą /
Zvedací mechanismus nastavitelný

Uchylne elementy przesuwne /
Výklopné posuvné elementy

Rolki kulowe /
Kuličkové pojezdy

Rolki / Ložiska

Drzwi z pokrętłem regulacji bezstopniowej /
Dveře s plynule nastavitelným rozvorem

Wyrównanie ściany przy pomocy szklanego
elementu przyściennego / Vyrovnání zdi pomocí
nastavitelného jednotabulové bezpečnostní sklo

Wyrównanie ściany przy pomocy śrub
teleskopowych / Vyrovnání zdi pomocí
teleskopického šroubu

Mocowanie profilu „girofix” /
Fixace rámového profilu „girofix”
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Artykuł / Seznam položek řady libero 5000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/libero5000

Art. (P)FG1 L/R, (P)WZ L/R, (P)FG1 L/R W L/R, (P)FG2 St. wysokość zabudowy 1950 mm. entra nie jest serią zamkniętą, lecz
uosobieniem procesu poszukiwania szczególnych rozwiązań odpowiadających indywidualnym upodobaniom każdego człowieka.

Art. (P)FG1 L/R, (P)WZ L/R, (P)FG1 L/R W L/R, (P)FG2 Standardní výška 1950 mm. Libero 5000 není uzavřená série, nýbrž
představuje stále se vyvíjející proces, který chce najít odpovědi
na osobní potřeby každého človeka.

Wyspa natryskowa do niszy /
Sprchový kout do niky

Ścianka boczna wolnostojąca z wieszakiem na ręcznik/wspornikiem /
Samostatná boční stěna se vzpěrou/držákem na ručníky

Do montażu na brodziku /
Do montażu na posadzce /
Montáž na sprchovou vaničku Montáž bez sprchové vaničky

Do montażu na brodziku /
Do montażu na posadzce /
Montáž na sprchovou vaničku Montáž bez sprchové vaničky

Artykuł/Výrobek Brodziku/Sprchová vanička
FG1 L/R
1500
Szerokości/Šírky *
600 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
PFG1 L/R
600 - 1500

Artykuł/Výrobek Brodziku/Sprchová vanička
WZ L/R 800
780 - 805
WZ L/R 900
880 - 905
Szerokości/Šírky *
300 - 1200

Wyspa natryskowa ze ścianką boczną z wieszakiem na ręcznik/
wspornikiem / Sprchový kout se vzpěrou/držákem na ručníky

Wyspa natryskowa do montażu na brodziku /
Sprchový kout volně stojící

Do montażu na brodziku /
Do montażu na posadzce /
Montáž na sprchovou vaničku Montáž bez sprchové vaničky

Do montażu na brodziku /
Do montażu na posadzce /
Montáž na sprchovou vaničku Montáž bez sprchové vaničky

Artykuł/Výrobek Brodziku/Sprchová vanička
FG1 L/R W R/L 1500
Szerokości/Šírky *
600 - 1500

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- CSH

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
PFG1 L/R W R/L 600 - 1500

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm
- A 10

Artykuł/Výrobek Brodziku/Sprchová vanička
FG2
1500
Szerokości/Šírky *
1000 - 2000

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
PWZ L/R
300 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
PFG2
1000 - 2000

Wykonania specjalne? Rozumie się
samo przez się, iż również w tej serii
produktów jest to możliwe.
Dalsze wielkości patrz cennik.
Možnost dodání atypických rozměrů.
Další rozměry viz Ceník

Więcej o tym / Více na www.duka.it/libero5000

Art. FQN L/R, FQN2 L/R, FQW L/R, FQW2 L/R, FQS-F L/R, FQS L/R
Standardowa wysokość zabudowy / Standardní výška 2000 mm

Wyspa natryskowa do niszy /
Sprchový kout do niky
Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
FQN L/R
150 - 1500

Wyspa natryskowa do niszy /
Sprchový kout do niky

Scianka boczna /
Boční stěna

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
FQN2 L/R
150 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
FQS L/R
150 - 1400

Duschinsel

Wyspa natryskowa /
Sprchový kout

Wyspa natryskowa /
Sprchový kout

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
FQW2 L/R
150 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
FQW L/R
150 - 1500

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- CSH

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 8 mm
- A 10
- AQ 10
- AQB 10
- STQ 10
- GQ 10
- TQ 10

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

Wyspa natryskowa /
Sprchový kout
Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
FQS-F L/R
150 - 1800

Wykonania specjalne? Rozumie się
samo przez się, iż również w tej serii
produktów jest to możliwe.
Dalsze wielkości patrz cennik.
Možnost dodání atypických rozměrů.
Další rozměry viz Ceník

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady libero 4000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/libero4000

Standardowa wysokość zabudowy 2000 mm. Wedle Państwa
życzenia kabiny mogą być produkowane jako drzwi do niszy
lub jako kabiny kwadratowe, wsporniki nastawiane teleskopowo dopasują się do Państwa indywidualnych życzeń.

Wyspa natryskowa,
szkło 6 mm /
Sprchový kout, sklo 6 mm

Artykuł/Výrobek
PE 6GF 800
PE 6GF 900
PE 6GF 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Wyspa natryskowa,
szkło 6 mm /
Sprchový kout, sklo 6 mm

Szerokości/Šírky *
795 - 820
895 - 920
995 - 1020

Standardní výška 2000 mm. Samostatně stojící stěny jsou výrazem nové, inovativní kultury, ktera staví do popředí zájmu užitek, samotný produkt a jeho design. Podle toho je možné nastavit do různých pozic teleskopické vzpěry.

Artykuł/Výrobek
PE 6GFT1 1200
PE 6GFT1 1300
PE 6GFT1 1400
PE 6GFT1 1500
PE 6GFT1 1600
PE 6GFT1 1700
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

550 - 1800

600 - 1200

Wyspa natryskowa
wolnostojąca, szkło 6 mm /
Sprchový kout volně stojící,
sklo 6 mm

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
PE 6W GFT1
Wymiary specjalne / Doda- 550 -1800
tečné rozměry

Wyspa natryskowa
wolnostojąca, szkło 6 mm /
Sprchový kout volně stojící,
sklo 6 mm
Artykuł/Výrobek
PE 6W GF
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry
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Szerokości/Šírky *
1159 - 1184
1259 - 1284
1359 - 1384
1459 - 1484
1559 - 1584
1659 - 1684

Szerokości/Šírky *
300 - 1200

Ścianka boczna do
kombinacji, szkło 6 mm /
Boční stěna ke komb.,
sklo 6 mm
Artykuł/Výrobek
PE 6WK 750
PE 6WK 800
PE 6WK 900
PE 6WK 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
725 - 750
775 - 800
875 - 900
975 - 1000
700 - 1200

Wyspa natryskowa
wolnostojąca, szkło 6 mm /
Sprchový kout volně stojící,
sklo 6 mm
Artykuł/Výrobek
PE 6WM 900
PE 6WM 1000
PE 6WM 1100
PE 6WM 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
890
990
1090
1190
600 - 1400

Ścianka boczna wolnostojąca,
szkło 6 mm/8 mm /
Samostatná boční stěna,
sklo 6 mm/8 mm
Artykuł/Výrobek
PE 6WZ 800
PE 6WZ 900
PE 6WZ 1000
PE 6WZ 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
775 - 800
875 - 900
975 - 1000
1175 - 1200
700 - 1200

Wyspa natryskowa
wolnostojąca, szkło 6 mm /
Sprchový kout, sklo 6 mm

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- SHL

Ścianka boczna wolnostojąca,
bezprofilowa, szkło 8 mm /
Samostatná bezrámová boční
stěna, sklo 8 mm
Artykuł/Výrobek
PE 8WZ 900
PE 8WZ 1000
PE 8WZ 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
875 - 900
975 - 1000
1175 - 1200

Artykuł/Výrobek
PE 6GFT2 1600
PE 6GFT2 1700
PE 6GFT2 1800
PE 6GFT2 1900
PE 6GFT2 2000
PE 6GFT2 2100
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1562
1662
1762
1862
1962
2062

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm / 8 mm
- A 10
- ST 10
- AG 10
- TS 10
- C 10
- TH 10

Artykuł/Výrobek
PE 8WZ-V
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
150 - 1600

700 - 1600

Wyspa natryskowa w
olnostojąca, bezprofilowa,
szkło 8 mm / Samostatná
bezrámová boční stěna,
sklo 8 mm

Artykuł/Výrobek
PE 8WM-F
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
600 - 1600

1100 - 2000

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady acqua 5000

ACS

Więcej o tym / Více na www.duka.it/acqua5000

Standardowa wysokość zabudowy 2000 mm. Otwórzcie się
Państwo na nowe perspektywy i pozwólcie się rozpieścić
nadzwyczjnej fascynacji tej jedynej w swym rodzaju kabiny.

Drzwi 2-częściowe do
niszy/lewe lub prawe /
Posuvné dveře 2-dílné do
niky s 1 pevným dílem

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
XTN2 L/R
970 - 2200

Standardní výška 2000 mm. Otevřete dveře novým perspektivám a nechte se okouzlit těmito fascinujícími sprchovými stěnami! Prostor v prostoru!

3-częściowe drzwi
przesuwne / Posuvné
dveře 3-dílné do niky
Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
XT3 L/R
1350 - 2200

Czteroczęściowe drzwi
do niszy / Posuvné dveře
4-dílné do niky
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Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
XT4
1500 - 2400

Jednoczęściowe drzwi do
niszy z przewężeniem/
lewe lub prawe / Posuvné
dveře 1-dílné do niky s čelní
vyzdívkou

Ścianka boczna skrócona /
Zkrácená boční stěna

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
XWV2 L/R
150 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
XT1 L/R
520 - 1100

Dwuczęściowa kabina
narożna / Rohový sprchový
kout

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
XE 2 / XK 2
700 - 1600

Ścianka boczna do kompletacji z art. XTW2 L/R /
Boční stěna ke komb. s výr.
XTW2 L/R

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
XW2 L/R
150 - 1400

Dwuczęściowe drzwi
przesuwne z elementem
stałym w kombinacji z art.
XW2 L/R / Posuvné dveře
2-dílné s 1 pevným dílem ke
komb. s výr. XW2 L/R

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šírky *
XTW2 L/R
970 - 2200

Wykonania specjalne? Rozumie się samo przez się,
iż również w tej serii produktów jest to możliwe.
Dalsze wielkości patrz cennik.
Možnost dodání atypických rozměrů.
Další rozměry viz Ceník
Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- CSH

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní acqua

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 8 mm
- AQ 10
- AQB 10
- STQ 10
- GQ 10
- TQ 10

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady pura 5000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/pura5000

Standardowa wysokość zabudowy 1950 mm. Również wte- Standardní výška 1950 mm. Tento model nepodléhá žádným
dy, gdy pura wprowadza całkiem nowe wzorce i stawia czo- krátkodobým módním trendům. Design a funkčnost zaručují
ła najnowszym wymaganiom nie zaliczymy tego modelu radost po mnoho let.
do krótkotrwałych trendów.

Drzwi uchylne do niszy /
1 otočné dveře do niky

Artykuł/Výrobek
TN1 L/R 750
TN1 L/R 800
TN1 L/R 900
TN1 L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
725 - 755
775 - 805
875 - 905
975 - 1005
500 - 1200

Scianka boczna do
kompletacji z art. TW1L/R
ze wspornikiem 45 / Boční
stěna se stěnovým profilem
pro komb. s výr. TW1 L/R

Artykuł/Výrobek
W3 P 750
W3 P 800
W3 P 900
W3 P 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry
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Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
980 - 1005
120 - 1200

Ścianka boczna skrócona
z profilem przyściennym
/ Zkrácená boční stěna se
stěnovým profilem se vzpěrou
45° pro komb. s výr. TN1 L/R
Artykuł/Výrobek
WV2 P 750
WV2 P 800
WV2 P 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
120 - 1200

Kabina narożna z 2 drzwiami
uchylnymi. Ten artykuł jest
dostępny jako połowa kabiny /
Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi. Tento výrobek je k
dispozici rovněž jako polovina
Artykuł/Výrobek
TW1 E/K 750
TW1 E/K 800
TW1 E/K 900
TW1 E/K 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
728 - 753
778 - 803
878 - 903
978 - 1003
500 - 1200

Drzwi uchylne do kompletacji ze ścianką boczną,
ze wspornikiem / 1otočné
dveře ke komb. s výr. W1 L/R
Artykuł/Výrobek
TW1 L/R 750
TW1 L/R 800
TW1 L/R 900
TW1 L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
728 - 753
778 - 803
878 - 903
978 - 1003
500 - 1200

Kabina półokrągła z 2
drzwiami uchylnymi /
Čtvrtkruhový sprchový
kout se 2 otočnými dveřmi

Ścianka boczna do kompletacji z art. TW1 L/R / Boční
stěna ke komb. s výr. TW1 L/R

Artykuł/Výrobek
W1 L/R 750
W1 L/R 800
W1 L/R 900
W1 L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
725 - 755
775 - 805
875 - 905
975 - 1005
300 - 1200

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
R1 80R50/55
775 - 805
R1 90R50/55
875 - 905
R1 10R50/55
975 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kabina 5-kątna z 2
drzwiami uchylnymi /
5-úhelníkový sprchový kout
se 2 otočnými dveřmi

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- CSH
- INO

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
F1 960
875-905
F1 963
875-905
F1 971
875-905
F1 1063
975-1005
F1 1071
975-1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní pura
nietypowe/náhradní aura
nietypowe/náhradní ronda
nietypowe/náhradní multi-S
nietypowe/náhradní gallery

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm / 10 mm
- A 10
- ST 10
- AG 10
- TS 10

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady vetra 3000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/vetra3000

Standardowa wysokość zabudowy 1950 mm. Te rozwiązania urzekają poprzez jedyną w swoim rodzaju optykę i klarowne linie. Drzwi
uchylne z węższym lub szerszym elementem stałym – dostępne zarówno w wymiarach standardowych jak i niestandardowych.

Drzwi uchylne do niszy z
wąskim elementem stałym /
1 otočné dveře do niky s
malým pevným dílem
Artykuł/Výrobek
VTN1 L/R 750
VTN1 L/R 800
VTN1 L/R 900
VTN1 L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
720 - 755
770 - 805
870 - 905
970 - 1005
500 - 1100

Drzwi uchylne z wąskim
elementem stałym w kombinacji z art. VW1 L/R /
1 otočné dveře s malým
pevným dílem ke komb. s výr.
VW1 L/R
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Drzwi uchylne do niszy z
szerokim elementem stałym /
1 otočné dveře do niky s
velkým pevným dílem
Artykuł/Výrobek
VTN4 L/R 750
VTN4 L/R 800
VTN4 L/R 900
VTN4 L/R 1000
VTN4 L/R 1100
VTN4 L/R 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
715 - 750
765 - 800
865 - 900
965 - 1000
1065 - 1100
1165 - 1200

Artykuł/Výrobek
VTW1 L/R 750
VTW1 L/R 800
VTW1 L/R 900
VTW1 L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
733 - 758
783 - 808
883 - 908
983 - 1008

600 - 1500

500 - 1100

Standardní výška 1950 mm. Tato řešení vynikají exkluzivní optikou a jasnými liniemi. Otočné dveře jsou dostupné nejen ve
standardním nýbrž i v atypickém rozměru, s velkým nebo malým pevným dílem.

Ścianka boczna skrócona do
kompletacji z art. VTN1 L/R
albo VTN4 L/R / Zkrácená
boční stěna na míru pro komb.
s výr. VTN1 L/R anebo výr.
VTN4 L/R

Artykuł/Výrobek
VWV1 L/R 750
VWV1 L/R 800
VWV1 L/R 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
150 - 750
751 - 800
801 - 1000
150 - 1000

Drzwi uchylne z szerokim
elementem stałym w kombinacji z art. VGW2/
1 otočné dveře s velkým
pevným dílem ke komb. s
výr. VGW2

Ścianka boczna skrócona (z
profilem ściennym) do kompletacji z art. VTN1 L/R albo
VTN4 L/R / Zkrácená boční
stěna se stěnovým profilem
pro komb. s výr. VTN1 L/R
nebo výr. VTN4 L/R
Artykuł/Výrobek
VGWV2 750
VGWV2 800
VGWV2 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
730 - 758
780 - 808
880 - 908

Artykuł/Výrobek
VTW4 L/R 750
VTW4 L/R 800
VTW4 L/R 900
VTW4 L/R 1000
VTW4 L/R 1100
VTW4 L/R 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
728 - 753
778 - 803
878 - 903
978 - 1003
1078 - 1103
1178 - 1203

150 - 1200

600 - 1500

Ścianka boczna do kompletacji z art. VTW1 L/R albo
VTW4 L/R / Boční stěna na
míru pro komb. s výr. VTW1
L/R anebo s výr. VTW4 L/R
Artykuł/Výrobek
VW1 L/R 750
VW1 L/R 800
VW1 L/R 900
VW1 L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
150 - 750
751 - 800
801 - 900
901 - 1100
150 - 1100

Kabina kwadratowa z
szerokim elementem
stałym / Rohový sprchový
kout se 2 otočnými dveřmi a
velkými pevnými díly

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- CSH

Ścianka boczna (z profilem ściennym) do kompletacji z art. VTW1
L/R albo VTW4 L/R / Boční stěna se
stěnovým profilem pro komb. s výr.
VTW1 L/R anebo s výr. VTW4 L/R
Artykuł/Výrobek
VGW2 750
VGW2 800
VGW2 900
VGW2 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
728 - 756
778 - 806
878 - 906
978 - 1006

Artykuł/Výrobek
VT4 EK 750
VT4 EK 800
VT4 EK 900
VT4 EK 1000
VT4 EK 1100
VT4 EK 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
728 - 753
778 - 803
878 - 903
978 - 1003
1078 - 1103
1178 - 1203

150 - 1200

600 - 1500

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní vetra
nietypowe/náhradní ronda
nietypowe/náhradní multi-S
nietypowe/náhradní gallery

Kabina kwadratowa z wąskim elementem stałym /
Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi a malými
pevnými díly

Artykuł/Výrobek
VT1 EK 750
VT1 EK 800
VT1 EK 900
VT1 EK 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
733 - 758
783 - 808
883 - 908
983 - 1008
500 - 1100

Kabina półokrągła z
wąskim elementem stałym
/ Čtvrtkruhový sprchový
kout se 2 otočnými dveřmi a
malými pevnými díly
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
VR 1 90R50
879 - 904
VR 1 90R55
879 - 904
VR 1 10R55
979 - 1004
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm
- A 10
- ST 10
- TS 10
- TH 10

Kabina półokrągła z szerokim
elementem stałym / Čtvrtkruhový sprchový kout se 2
otočnými dveřmi a velkými
pevnými díly
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
VR4P 80R50
779 - 804
VR4P 80R55
780 - 805
VR4P 90R50
879 - 904
VR4P 90R55
880 - 905
VR4P 10R50
979 - 1004
VR4P 10R55
980 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady stila 5000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/stila5000

Standardowa wysokość zabudowy 1950 mm. stila 5000 - Standardní výška 1950 mm. stila 5000 - bez horizontálních
częściowo bezprofilowa, ale mimo to niemal w 100% przy- rámů a přesto plně způsobilá pro atypická řešení. Stila 5000 je
padków możemy wykonać zamówienia specjalne i dostoso- produktem nejvyšší třídy, který se nebojí žádného srovnání.
wać kabinę do Państwa potrzeb.

Drzwi do niszy z krótkim
wspornikiem / 1 otočné
dveře do niky s krátkou
vzpěrou
Artykuł/Výrobek
TN2 L/R 750
TN2 L/R 800
TN2 L/R 900
TN2 L/R 1000
TN2 L/R 1100
TN2 L/R 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
725 - 755
775 - 805
875 - 905
975 - 1005
1075 - 1105
1175 - 1205
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Artykuł/Výrobek
WV2 750
WV2 800
WV2 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
120 - 1200

520 - 2000

Drzwi uchylne do ścianki
bocznej z długim wspornikiem do komp. z art. W3 /
1 otočné dveře s průběžnou
vzpěrou ke komb. s výr. W3
Artykuł/Výrobek
TW3 L/R 750
TW3 L/R 800
TW3 L/R 900
TW3 L/R 1000
TW3 L/R 1100
TW3 L/R1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Ścianka boczna skrócona
z krótkim wspornikiem do
komp. z art. Art. TN2 L/R /
Zkrácená boční stěna se vzpěrou ke komb. s výr. TN2 L/R

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
980 - 1005
1080 - 1105
1180 - 1205
520 - 2000

Ścianka boczna do kompletacji z art. TW3 L/R /
Boční stěna ke komb. s výr.
TW3 L/R
Artykuł/Výrobek
W3 750
W3 800
W3 900
W3 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
980 - 1005
200 - 1000

Drzwi do ścianki bocznej
z krótkim wspornikiem
do kompletacji z art. W2
/ 1 otočné dveře s krátkou
vzpěrou ke komb. s výr. W2
Artykuł/Výrobek
TW2 L/R 750
TW2 L/R 800
TW2 L/R 900
TW2 L/R 1000
TW2 L/R 1100
TW2 L/R 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
980 - 1005
1080 - 1105
1180 - 1205

Artykuł/Výrobek
W2 750
W2 800
W2 900
W2 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
730-755
780-805
880-905
980-1005
120 - 1200

520 - 2000

Kabina narożna z krótkimi
wspornikami. Ten artykuł
jest dostępny jako połowa
kabiny / Rohový sprchový
kout se 2 otočnými dveřmi
a krátkou vzpěrou. Tento
výrobek je k dispozici rovněž
jako polovina.
Artykuł/Výrobek
T2EK 750
T2EK 800
T2EK 900
T2EK 1000
T2EK 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Ścianka boczna ze wspornikiem do kompletacji z art.
TW2 L/R / Boční stěna se vzpěrou ke komb. s výr. TW2 L/R

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
980 - 1005
1180 - 1205
520 - 2000

Kabina półokrągła z 2 drzwiami i krótkimi wspornikami /
Čtvrtkruhový sprchový kout se
2 otočnými dveřmi a krátkou
vzpěrou

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
R2P 80R50
780 - 805
R2P 80R55
780 - 805
R2P 90R50
880 - 905
R2P 90R55
880 - 905
R2P 10R50
980 - 1005
R2P 10R55
980 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kabina półokrągła z
1 drzwiami i krótkimi
wspornikami / Čtvrtkruhový
sprchový kout s 1 otočnými
dveřmi a krátkou vzpěrou
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
R2M L/R 80R50
780 - 805
R2M L/R 80R55
780 - 805
R2M L/R 90R50
880 - 905
R2M L/R 90R55
880 - 905
R2M L/R 10R50
980 - 1005
R2M L/R 10R55
980 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- CSH
- INO

Kabina 5-kątna z 1 drzwiami
i krótkimi wspornikami /
5-úhelníkový sprchový kout s
1 otočnými dveřmi a krátkou
vzpěrou
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
F2S L/R 960
880 - 905
F2S L/R 963
880 - 905
F2S L/R 965
880 - 905
F2S L/R 971
880 - 905
F2S L/R 1063
980 - 1005
F2S L/R 1065
980 - 1005
F2S L/R 1071
980 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní pura
nietypowe/náhradní aura
nietypowe/náhradní ronda
nietypowe/náhradní multi-S
nietypowe/náhradní gallery

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm
- A 10
- ST 10
- AG 10
- TS 10

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady entra 5000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/entra5000

Standardowa wysokość zabudowy 1950 mm. Jako rozwią- Standardní výška 1950 mm. Jako architektonické řešení jsou
zania architektoniczne dostępne są rozmaite wykonania různá provedení dveří, např. nika se zkrácenou boční stěnou,
drzwi jak np. w niszy wraz ze skróconą ścianką boczną w dostupné téměř ve všech variantách.
prawie wszystkich wymiarach.

Drzwi uchylne do niszy z
elementem stałym /
1 otočné dveře do niky s
1 pevným dílem

Artykuł/Výrobek
BTN L/R K80 S80
BTN L/R K90 S75
BTN L/R K90 S80
BTN L/R K90 S90
BTN L/R K100 S80
BTN L/R K100 S90
BTN L/R K100 S100
BTN L/R K110 S80
BTN L/R K110 S90
BTN L/R K110 S100
BTN L/R K120 S80
BTN L/R K120 S90
BTN L/R K140 S70
BTN L/R K140 S80
BTN L/R K150 S80
BTN L/R K150 S90
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
755 - 808
855 - 908
855 - 908
855 - 908
955 - 1008
955 - 1008
955 - 1008
1055 - 1108
1055 - 1108
1055 - 1108
1155 - 1208
1155 - 1208
1355 - 1408
1355 - 1408
1455 - 1508
1455 - 1508

Skrócona ścianka boczna
z wieszakiem na ręcznik/
wspornikiem / Boční
stěna zkrácená se vzpěrou
/držákem na ručníky

Artykuł/Výrobek
BWV L/R 750
BWV L/R 800
BWV L/R 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
120 - 1200

550 - 2000

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- CSH

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní aura
nietypowe/náhradní pura
nietypowe/náhradní ronda
nietypowe/náhradní multi-S
nietypowe/náhradní gallery

Drzwi uchylne do ścianki
bocznej z elementem
stałym do kompletacji z
art. BW L/R / 1 otočné dveře
s pevným dílem ke komb. s
výr. BW L/R
Artykuł/Výrobek
BTW L/R K80 S80
BTW L/R K90 S75
BTW L/R K90 S80
BTW L/R K90 S90
BTW L/R K100 S80
BTW L/R K100 S90
BTW L/R K100 S100
BTW L/R K110 S80
BTW L/R K110 S90
BTW L/R K110 S100
BTW L/R K120 S80
BTW L/R K120 S90
BTW L/R K140 S70
BTW L/R K140 S80
BTW L/R K150 S80
BTW L/R K150 S90
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm
- A 10
- ST 10
- AG 10
- TS 10

Szerokości/Šírky *
775 - 818
875 - 918
875 - 918
875 - 918
975 - 1018
975 - 1018
975 - 1018
1075 - 1118
1075 - 1118
1075 - 1118
1175 - 1218
1175 - 1218
1375 - 1418
1375 - 1418
1475 - 1518
1475 - 1518

Artykuł/Výrobek
BW L/R 700
BW L/R 750
BW L/R 800
BW L/R 900
BW L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
680 - 705
730 - 755
780 - 805
880 - 905
980 - 1005
120 - 1200

550 - 2000

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Drzwi uchylne do ścianki
bocznej z wieszakiem na
ręcznik/wspornikiem do
kompletacji z art. BTW L/R
/ Boční stěna se vzpěrou /
držákem na ručníky pro komb.
s výr. BTW L/R
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Artykuł / Seznam položek řady princess 4000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/princess4000

Standardowa wysokość zabudowy 1950 mm. Innowacja i
konsekwencja w formie. Szczególne rozwiązania w niepowtarzalnym i indywidualnym języku formy. Dostępna w bezpiecznym szkle kryształowym o grubości 6 mm lub 8 mm.

Drzwi uchylne do niszy,
szkło 6 mm/8 mm /
1 otočné dveře do niky,
sklo 6 mm/8 mm

Drzwi uchylne ze skróconą
ścianką boczną z wieszakiem
na ręcznik/wspornikiem, szkło
6 mm/8 mm / Zkrácená boční
stěna se vzpěrou/držákem na
ručníky, sklo 6 mm/8 mm

Artykuł/Výrobek
6PT L/R 700
6PT L/R 750
6PT L/R 800
6PT L/R 850
6PT L/R 900
6PT L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
665 - 700
715 - 750
765 - 800
815 - 850
865 - 900
965 - 1000

Artykuł/Výrobek
6PSV L/R 700
6PSV L/R 750
6PSV L/R 800
6PSV L/R 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
680 - 705
730 - 755
780 - 805
880 - 905

500 - 1000

Artykuł/Výrobek
8PT L/R 750
8PT L/R 800
8PT L/R 850
8PT L/R 900
8PT L/R 1000
8PT L/R 1100
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
715 - 750
765 - 800
815 - 850
865 - 900
965 - 1000
1065 - 1100

Artykuł/Výrobek
8PSV L/R 750
8PSV L/R 800
8PSV L/R 900
8PSV L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměryç

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
980 - 1005

120 - 1000

120 - 1400

500 - 1200
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Szerokości/Šírky *
680 - 705
710 - 735
730 - 755
780 - 805
830 - 855
880 - 905
890 - 915
980 - 1005
500 - 1000

Artykuł/Výrobek
8PTS L/R 750
8PTS L/R 800
8PTS L/R 850
8PTS L/R 900
8PTS L/R 1000
8PTS L/R 1100
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Kabina w niszy z drzwiami
uchylnymi i ścianką
boczną, szkło 6 mm/8
mm / 1 otočné dveře do
niky s boční stěnou, sklo 6
mm/8 mm
Artykuł/Výrobek
6PTX L/R 1000
6PTX L/R 1100
6PTX L/R 1200
6PTX L/R 1300
6PTX L/R 1400
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
959 - 1009
1059 - 1109
1159 - 1209
1259 - 1309
1359 - 1409

Artykuł/Výrobek
8PTX L/R 1000
8PTX L/R 1100
8PTX L/R 1200
8PTX L/R 1300
8PTX L/R 1400
8PTX L/R 1500
8PTX L/R 1600
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
957 - 1007
1057 - 1107
1157 - 1207
1257 - 1307
1357 - 1407
1457 - 1507
1557 - 1607

620 - 1600

620 - 2250

Ścianka boczna wolnostojąca
z wieszakiem na ręcznik/
wspornikiem, szkło 6 mm/8
mm / Samostatná boční
stěna se vzpěrou /držákem na
ručníky, sklo 6 mm/8 mm
Artykuł/Výrobek
6PS-F L/R 700
6PS-F L/R 750
6PS-F L/R 800
6PS-F L/R 900
6PS-F L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
685 - 710
735 - 760
785 - 810
885 - 910
985 - 1010

Artykuł/Výrobek
8PS-F L/R 700
8PS-F L/R 750
8PS-F L/R 800
8PS-F L/R 900
8PS-F L/R 1000
8PS-F L/R 1100
8PS-F L/R 1200
8PS-F L/R 1400
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
683 - 708
733 - 758
783 - 808
883 - 908
983 - 1008
1083 - 1108
1183 - 1208
1383 - 1408

120 - 1000

120 - 1400

Ścianka boczna z wieszakiem na ręcznik/wspornikiem,
szkło 6 mm/8 mm / Boční stěna se vzpěrou /držákem na ručníky,
sklo 6 mm/8 mm

Drzwi uchylne ze ścianką boczną ze wspornikiem,
szkło 6 mm/8 mm / 1 otočné dveře ke komb. s boční
stěnou, sklo 6 mm/8 mm
Artykuł/Výrobek
6PTS L/R 700
6PTS L/R 730
6PTS L/R 750
6PTS L/R 800
6PTS L/R 850
6PTS L/R 900
6PTS L/R 910
6PTS L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Standardní výška 1950 mm. Inovativní a nesmlouvavé v designu. Jedinečná řešení s nezaměnitelnými a individuálními formami. K dispozici se 6 mm nebo 8 mm silným bezpečnostním
sklem.

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
830 - 855
880 - 905
980 - 1005
1080 - 1105
500 - 1200

Artykuł/Výrobek
6PS L/R 700
6PS L/R 730
6PS L/R 750
6PS L/R 800
6PS L/R 850
6PS L/R 900
6PS L/R 910
6PS L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
679 - 704
709 - 734
729 - 754
779 - 804
829 - 854
879 - 904
889 - 914
979 - 1004
120 - 1000

Artykuł/Výrobek
8PS L/R 750
8PS L/R 800
8PS L/R 850
8PS L/R 900
8PS L/R 1000
8PS L/R 1100
8PS L/R 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
729 - 754
779 - 804
829 - 854
879 - 904
979 - 1004
1079 - 1104
1179 - 1204
120 - 1400

Kabina narożnikowa z
2 drzwiami uchylnymi,
szkło 6 mm/8 mm /
Rohový sprchový kout se
2 otočnými dveřmi, sklo 6
mm/8 mm
Artykuł/Výrobek
6PE/K 700
6PE/K 730
6PE/K 750
6PE/K 800
6PE/K 850
6PE/K 900
6PE/K 910
6PE/K 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
684 - 709
714 - 734
734 - 759
784 - 809
834 - 859
884 - 909
894 - 919
984 - 1009

Artykuł/Výrobek
8PE/K 750
8PE/K 800
8PE/K 850
8PE/K 900
8PE/K 1000
8PE/K 1100
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
734 - 759
784 - 809
834 - 859
884 - 909
984 - 1009
1084 - 1109

Kabina półokrągła z drzwiami uchylnymi
i ścianką boczną, szkło 6 mm / Čtvrtkruhový sprchový kout s 1 otočnými dveřmi a
1 boční stěnou, sklo 6 mm
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
6PRST L/R 80R50
780 - 805
6PRST L/R 80R55
780 - 805
6PRST L/R 90R50
880 - 905
6PRST L/R 90R55
880 - 905
6PRST L/R 10R50
980 - 1005
6PRST L/R 10R55
980 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

500 - 1000

Kabina 5-kątna z drzwiami
uchylnymi i 2 elementmi
stałym, szkło 6 mm / 5-úhelníkový sprchový kout s 1
otočnými dveřmi a 2 pevnými
díly, sklo 6 mm

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
6PRT L/R 80R50
780 - 805
6PRS L/R 80R50
780 - 805
6PRT L/R 80R55
780 - 805
6PRS L/R 80R55
780 - 805
6PRT L/R 90R50
880 - 905
6PRS L/R 90R50
880 - 905
6PRT L/R 90R55
880 - 905
6PRS L/R 90R55
880 - 905
6PRT L/R 10R50
980 - 1005
6PRS L/R 10R50
980 - 1005
6PRT L/R 10R55
980 - 1005
6PRS L/R 10R55
980 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
6PF L/R 960
880 - 905
6PF L/R 963
880 - 905
6PF L/R 971
880 - 905
6PF L/R 1063
980 - 1005
6PF L/R 1071
980 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

500 - 1200

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- WEI
- SHL

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní princess

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm / 8 mm
- A 10
- ST 10
- AG 10
- TS 10 (nie większą niż 1250 mm /
realizován jen do šířky 1250 mm)

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm

133

Artykuł / Seznam položek řady multi-S 4000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/multi-S4000

z nowym systemem drzwi harmonijkowo-wahadłowych Standardowa wysokość zabudowy 1950
mm. Technika i estetyka: jednoznaczne linie profili i ukryte
możliwości nastawy. Tak prezentuje się nowa Multi-S 4000.

Drzwi harmonijkowe /
wahadłowe do niszy /
1 otočné/sklopné dveře
do niky
Artykuł/Výrobek
GFPN L/R 700
GFPN L/R 750
GFPN L/R 800
GFPN L/R 900
GFPN L/R 1000
GFPN L/R 1200
GFPN L/R 1400
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
675 - 705
725 - 755
775 - 805
875 - 905
975 - 1005
1175 - 1205
1375 - 1405
500 - 1500

ścianka boczna skrócona
do kombinacji z art.
GFPN L/R / Zkrácená
boční stěna pro komb. s
výr. GFPN L/R
Artykuł/Výrobek
GFWV 750
GFWV 800
GFWV 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
732 - 757
782 - 807
882 - 907

2-częściowe drzwi
harmonijkowo-wahadłowe do niszy / 2 otočné/
sklopné dveře do niky
Artykuł/Výrobek
GFPN2 1200
GFPN2 1300
GFPN2 1400
GFPN2 1500
GFPN2 1600
GFPN2 1800
GFPN2 2000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1169 - 1208
1269 - 1308
1369 - 1408
1469 - 1508
1569 - 1608
1769 - 1808
1969 - 2008
1000 - 2400

Kabina kwadratowa z
2-częściowymi drzwiami
harmonijkowo-wahadłowymi / Rohový sprchový kout
se 2 otočnými/sklopnými
dveřmi

120 - 1250

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- SHL

S otočným a zároveň sklopným systémem. Standardní výška 1950 mm. Technika a estetika: přímočaré linie profilů a vychytané možnosti regulace. Tak se prezentuje nová řada
multi-S 4000

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe ze wspornikiem
do kombinacji z art. GFW
/ 1 otočné/sklopné dveře se
vzpěrou pro komb. s výr. GFW
Artykuł/Výrobek
GFPW L/R 700
GFPW L/R 750
GFPW L/R 800
GFPW L/R 900
GFPW L/R 1000
GFPW L/R 1200
GFPW L/R 1400
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
685 - 705
735 - 755
785 - 805
885 - 905
985 - 1005
1185 - 1205
1385 - 1405

Artykuł/Výrobek
GFP E/K 700
GFP E/K 750
GFP E/K 800
GFP E/K 900
GFP E/K 1000
GFP E/K 1200
GFP E/K 1400
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
685 - 705
735 - 755
785 - 805
885 - 905
985 - 1005
1185 - 1205
1385 - 1405

500 - 1500

500 - 1500

ścianka boczna do kombinacji z art. GFPW L/R
/ Boční stěna ke komb. s
výr. GFPN L/R
Artykuł/Výrobek
GFW 700
GFW 750
GFW 800
GFW 850
GFW 900
GFW 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
680 - 705
730 - 755
780 - 805
830 - 855
880 - 905
980 - 1005
120 - 1250

Kabina półokrągła z
2-częściowymi drzwiami
harmonijkowo-wahadłowymi / Čtvrtkruhový sprchový kout se 2 otočnými/
sklopnými dveřmi
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
GFPMR
1078
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warSzkło kryształowE
Dostupná skla
stwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
ESG 6 mm
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
- A 10
- ST 10
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
- TS 10
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
- AG 10
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.
- C 10
- TH 10
L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní multi-S

System drzwi wahadłowych / S otočným systémem směrem ven i dovnitř

Drzwi wahadłowe do
niszy z 2 drzwiami uchylnymi / 2 otočné dveře
do niky
Artykuł/Výrobek
GPT2N 700
GPT2N 750
GPT2N 800
GPT2N 850
GPT2N 900
GPT2N 1000
GPT2N 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
667 - 706
717 - 756
767 - 806
817 - 856
867 - 906
967 - 1006
1167 - 1206

Artykuł/Výrobek
GPT1N 700
GPT1N 750
GPT1N 800
GPT1N 900
GPT1N 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
675 - 705
725 - 755
775 - 805
875 - 905
975 - 1005
500 - 1000

500 - 1600

Drzwi wahadłowe z 1 ścianką boczną i 1 wspornikiem
do niszy / 2 otočné dveře
do niky s 1 boční stěnou a 1
vzpěrou
Artykuł/Výrobek
GFTPN 1100
GFTPN 1200
GFTPN 1300
GFTPN 1400
GFTPN 1500
GFTPN 1600
GFTPN 1800
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Drzwi uchylne do niszy /
1 otočné dveře do niky

Szerokości/Šírky *
1069 - 1114
1169 - 1214
1269 - 1314
1369 - 1414
1469 - 1514
1569 - 1614
1769 - 1814
720 - 2100

Drzwi uchylne do niszy z 1
elementem stałym, 1 drzwiami
uchylnymi i 1 wspornikiem
/ 1 otočné dveře do niky s 1
pevným dílem a 1 vzpěrou
Artykuł/Výrobek
GFTN 750
GFTN 800
GFTN 850
GFTN 900
GFTN 1000
GFTN 1100
GFTN 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
720 - 755
770 - 805
820 - 855
870 - 905
970 - 1005
1070 - 1105
1170 - 1205
500 - 1800

Drzwi uchylne z 1 elementem stałym, 1 ścianką boczną
i 2 wspornikami do niszy / 1 otočné dveře do niky s 1
pevným dílem, 1 boční stěnou a 2 vzpěrami

Artykuł/Výrobek
GFTFN 1100
GFTFN 1200
GFTFN 1300
GFTFN 1400
GFTFN 1500
GFTFN 1600
GFTFN 1800
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1062 - 1113
1162 - 1213
1262 - 1313
1362 - 1413
1462 - 1513
1562 - 1613
1762 - 1813
840 - 2100

Drzwi uchylne ze ścianką
boczną do niszy, ze
wspornikiem / 1 otočné
dveře do niky s boční
stěnou a 1 vzpěrou
Artykuł/Výrobek
GPT1SN 1100
GPT1SN 1200
GPT1SN 1300
GPT1SN 1400
GPT1SN 1500
GPT1SN 1600
GPT1SN 1800
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1066 - 1112
1166 - 1212
1266 - 1312
1366 - 1412
1466 - 1512
1566 - 1612
1766 - 1812
720 - 2100

Drzwi wahadłowe z 2 ściankami bocznymi i 2 wspornikami do niszy / 2 otočné
dveře do niky se 2 bočními
stěnami a 2 vzpěrami
Artykuł/Výrobek
GFT2N 1200
GFT2N 1300
GFT2N 1400
GFT2N 1500
GFT2N 1600
GFT2N 1800
GFT2N 2000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1158 - 1209
1258 - 1309
1358 - 1409
1458 - 1509
1558 - 1609
1758 - 1809
1958 - 2009
840 - 2200
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multi-S 4000 System drzwi wahadłowych / Multi-S 4000 s otočným systémem

ścianka boczna skrócona ze
wspornikiem do kombinacji
z art. GPT2N / Zkrácená
boční stěna se vzpěrou pro
komb. s výr. GPT2N
Artykuł/Výrobek
GPWV 700
GPWV 750
GPWV 800
GPWV 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
680 - 706
730 - 756
780 - 806
880 - 906
120 - 1250

Drzwi uchylne do kombinacji z art. GPW z 1 elementem
stałym, 1 drzwiami uchylnymi / 1 otočné dveře s 1
pevným dílem a 1 vzpěrou ke
komb. s výr. GPW
Artykuł/Výrobek
GFTW 750
GFTW 800
GFTW 850
GFTW 900
GFTW 1000
GFTW 1100
GFTW 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry
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Szerokości/Šírky *
731 - 756
781 - 806
831 - 856
881 - 906
981 - 1006
1081 - 1106
1181 - 1206
500 - 1800

Drzwi uchylne do
kombinacji z art. GFW /
1 otočné dveře ke komb.
s výr. GFW

ścianka boczna skrócona ze wspornikiem do
kombinacji z art. GPT1N albo GFTN / Zkrácená
boční stěna se vzpěrou pro komb. s výr. GFTN a
GPT1N
Artykuł/Výrobek
GFWV 750
GFWV 800
GFWV 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
732 - 757
782 - 807
882 - 907
120 - 1250

ścianka boczna do kombinacji z art. GFPW L/R
albo GFTW / Boční stěna
ke komb. s výr. GFPW L/R
a GFTW
Artykuł/Výrobek
GFW 700
GFW 750
GFW 800
GFW 850
GFW 900
GFW 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Artykuł/Výrobek
GPT1W 700
GPT1W 750
GPT1W 800
GPT1W 900
GPT1W 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
680 - 705
730 - 755
780 - 805
830 - 855
880 - 905
980 - 1005
120 - 1250

Szerokości/Šírky *
669 - 708
719 - 758
769 - 808
819 - 858
869 - 908
969 - 1008
1169 - 1208
500 - 1600

500 - 1000

ścianka boczna do
kombinacji z art. GPT2W /
Boční stěna ke komb. s výr.
GPT2W

Drzwi wahadłowe do
kombinacji z art. GPW /
1 otočné dveře ke komb. s
výr. GPW

Artykuł/Výrobek
GPT2W 700
GPT2W 750
GPT2W 800
GPT2W 850
GPT2W 900
GPT2W 1000
GPT2W 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
685 - 705
735 - 755
785 - 805
885 - 905
985 - 1005

Artykuł/Výrobek
GPW 700

Szerokości/Šírky *
680 - 705

GPW 750

730 - 755

GPW 800
GPW 850
GPW 900
GPW 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

780 - 805
830 - 855
880 - 905
980 - 1005
120 - 1250

Kabina kwadratowa - komplet z
2 elementami stałymi, 2 drzwiami uchylnymi / Rohový sprchový
kout se 2 otočnými dveřmi, 2
pevnými díly a 2 vzpěrami
Artykuł/Výrobek
GFT EK 750
GFT EK 800
GFT EK 850
GFT EK 900
GFT EK 1000
GFT EK 1100
GFT EK 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
731 - 756
781 - 806
831 - 856
881 - 906
981 - 1006
1081 - 1106
1181 - 1206

Kabina kwadratowa kompletna z 2 drzwiami uchylnymi / Rohový sprchový
kout se 2 otočnými dveřmi
Artykuł/Výrobek
GPT1 EK 700
GPT1 EK 750
GPT1 EK 800
GPT1 EK 900
GPT1 EK 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
685 - 705
735 - 755
785 - 805
885 - 905
985 - 1005
500 - 1000

500 - 1800

Kabina półokrągła z 2
drzwiami wahadłowymi /
Čtvrtkruhový sprchový kout
se 2 otočnými dveřmi

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
GR2 80R55
785 - 805
GR2 90R50
885 - 905
GR2 90R55
885 - 905
GR2 10R55
985 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- SHL
- WEI

Kabina 5-kątna z 2 elementami stałymi, 2 drzwiami wahadłowymi i 2 wspornikami /
5-úhelníkový sprchový kout se 2
otočnými dveřmi, 2 pevnými díly
a 2 vzpěrami
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
GF2 960
880 - 906
GF2 963
880 - 906
GF2 965
880 - 906
GF2 971
880 - 906
GF2 1063
980 - 1006
GF2 1065
980 - 1006
GF2 1071
980 - 1006
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní multi-S
nietypowe/náhradní ronda
nietypowe/náhradní gallery

Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi,
2 drzwiami wahadłowymi / Čtvrtkruhový sprchový kout se
2 otočnými dveřmi, 2 pevnými díly a 2 vzpěrami

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
GFRP4 75R38
731 - 756
GFRP4 80R46
782 - 807
GFRP4 80R50
781 - 806
GFRP4 80R55
781 - 806
GFRP4 90R50
881 - 906
GFRP4 90R55
881 - 906
GFRP4 10R50
981 - 1006
GFRP4 10R55
981 - 1006
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kabina do petite-piccolo składająca
się z 1 drzwi wahadłowych i 1
elem. stałego z drzwiami uchylnymi / 5-úhelníkový sprchový kout
asymetrický s 1 otočnými dveřmi a 1
pevným dílem
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
GLX/GRX L/R 1003
S1=785-805/S2=781-806
GLX/GRX L/R 1004
S1=785-805/S2=781-806
GLX/GRX L/R 1006
S1=735-755/S2=831-856
GLX/GRX L/R 1007
S1=735-755/S2=881-906
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm
- A 10
- ST 10
- TS 10
- AG 10
- C 10
- TH 10

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady gallery 3000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/gallery3000

Standardowa wysokość zabudowy 1950 mm. Najszlachet- Standardní výška 1950 mm. Ušlechtilé sklo ve spojení s vysoce
niejsze szkło w połączeniu z doskonałymi technicznie za- kvalitními otočnými a stěnovými profily zaručují dlouhou životwiasami i pionowymi profilami przyściennymi gwarantuje nost a maximální funkčnost.
długotrwałą żywotność i wysoką funkcjonalność.

Drzwi uchylne do niszy /
1 otočné dveře do niky s 1
pevným dílem a 1 vzpěrou

Ścianka boczna skrócona do
kombinacji z art. GTN2 L/R
/ Zkrácená boční stěna ke
komb. s výr. GTN2 L/R
Artykuł/Výrobek
GWV2 L/R 750
GWV2 L/R 800
GWV2 L/R 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry
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Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
150 - 1200

Artykuł/Výrobek
GTN2 L/R 750
GTN2 L/R 800
GTN2 L/R 900
GTN2 L/R 1000
GTN2 L/R 1100
GTN2 L/R 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
716 - 751
766 - 801
866 - 901
966 - 1001
1066 - 1101
1166 - 1201

Drzwi uchylne do niszy /
1 otočné dveře do niky se 2
pevnými díly

530 - 1500

Drzwi uchylne do kombinacji z art. GW2 / 1 otočné
dveře s 1 pevným dílem a 1
vzpěrou ke komb. s výr. GW2
Artykuł/Výrobek
GTW2 L/R 750
GTW2 L/R 800
GTW2 L/R 900
GTW2 L/R 1000
GTW2 L/R 1100
GTW2 L/R 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
729 - 754
779 - 804
879 - 904
979 - 1004
1079 - 1104
1179 - 1204
530 - 1500

Artykuł/Výrobek
GTNF2 L/R 1200
GTNF2 L/R 1300
GTNF2 L/R 1400
GTNF2 L/R 1500
GTNF2 L/R 1600
GTNF2 L/R 1800
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1167 - 1217
1267 - 1317
1367 - 1417
1467 - 1517
1567 - 1617
1767 - 1817
900 - 2100

Ścianka boczna do
kombinacji z art. GTW2 L/R
/ Boční stěna ke komb. s výr.
GTW2 L/R
Artykuł/Výrobek
GW2 700
GW2 750
GW2 800
GW2 900
GW2 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
679 - 704
729 - 754
779 - 804
879 - 904
979 - 1004
150 - 1200

Kabina narożna z 2
elementami stałym i 2
drzwiami / Rohový sprchový
kout se 2 otočnými dveřmi, 2
pevnými díly a 2 vzpěrami

Kabina półokrągła z 2
elementami stałym i 1
drzwiami / Čtvrtkruhový
sprchový kout s 1 otočnými
dveřmi, 2 pevnými díly a 2
vzpěrami

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- CSH

Artykuł/Výrobek
GT2 EK 750
GT2 EK 800
GT2 EK 900
GT2 EK 1000
GT2 EK 1100
GT2 EK 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
729 - 754
779 - 804
879 - 904
979 - 1004
1079 - 1104
1179 - 1204

Kabina półokrągła z 2
drzwiami i 2 elementami
stałym / Čtvrtkruhový
sprchový kout se 2 otočnými
dveřmi, 2 pevnými díly a 2
vzpěrami

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
GR2P 80R50
779 - 804
GR2P 80R55
779 - 804
GR2P 90R50
879 - 904
GR2P 90R55
879 - 904
GR2P 10R50
979 - 1004
GR2P 10R55
979 - 1004
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kabina 5-kątna z
2 elementami stałym i
1 drzwiami / 5-úhelníkový
sprchový kout s 1 otočnými
dveřmi, 2 pevnými díly a 2
vzpěrami

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
GF2S L/R 960
879 - 904
GF2S L/R 963
879 - 904
GF2S L/R 965
879 - 904
GF2S L/R 971
879 - 904
GF2S L/R 1063
979 - 1004
GF2S L/R 1065
979 - 1004
GF2S L/R 1071
979 - 1004
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

530 - 1500

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
GR2M L/R 80R50
781 - 806
GR2M L/R 80R55
781 - 806
GR2M L/R 90R50
881 - 906
GR2M L/R 90R55
881 - 906
GR2M L/R 10R50
981 - 1006
GR2M L/R 10R55
981 - 1006
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní gallery
nietypowe/náhradní ronda
nietypowe/náhradní vetra
nietypowe/náhradní multi-S

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm
- A 10
- ST 10
- AG 10
- TS 10
- TH 10

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady vela 2000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/vela2000

Standardowa wysokość zabudowy 1950 mm. Nowe uchwy- Standardní výška 1950 mm. Integrovaná magnetická lišta zaruty z zamknięciem magnetycznym i wkładka z wysokiej jako- čí nerušený prožitek ze sprchování a bezproblémovou údržbu.
ści materiałów wyróżniają nową velę 2000.

Drzwi wahadłowe z 2 drzwiami uchylnymi /
2 otočné dveře

Artykuł/Výrobek
V6PT 750
V6PT 800
V6PT 900
V6PT 1000
V6PT 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
714 - 755
764 - 805
864 - 905
964 - 1005
1164 - 1205
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Artykuł/Výrobek
V6ST L/R 750
V6ST L/R 800
V6ST L/R 900
V6ST L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

500 - 1400

Drzwi wahadłowe element
stały ze wspornikiem tylko
do niszy / 2 otočné dveře do
niky s 1 pevným dílem a 1
vzpěrouç

Artykuł/Výrobek
V6PTF L/R 1200
V6PTF L/R 1400
V6PTF L/R 1500
V6PTF L/R 1600
V6PTF L/R 1800
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Drzwi uchylne /
1 otočné dveře

Szerokości/Šírky *
1168 - 1211
1368 - 1411
1468 - 1511
1568 - 1611
1768 - 1811
1000 - 2000

Drzwi uchylne ze ścianką
boczną i wspornikiem tylko
do niszy / 1 otočné dveře
do niky s 1 boční stěnou a 1
vzpěrou
Artykuł/Výrobek
V6FST L/R 1200
V6FST L/R 1400
V6FST L/R 1500
V6FST L/R 1600
V6FST L/R 1800
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1157 - 1206
1357 - 1406
1457 - 1506
1557 - 1606
1757 - 1806
1000 - 2000

Szerokości/Šírky *
714 - 758
764 - 808
864 - 908
964 - 1008
500 - 1000

Drzwi uchylne z 1 elementem
stałym, 1 drzwiami uchylnymi
/ 1 pevným dílem a 1 vzpěrou
Artykuł/Výrobek
V6TW L/R 750
V6TW L/R 800
V6TW L/R 900
V6TW L/R 1000
V6TW L/R 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
709 - 755
759 - 805
859 - 905
959 - 1005
1159 - 1205
500 - 1600

Ścianka boczna skrócona ze
wspornikiem do kombinacji
z art. V6PT, V6ST L/R, V6TW
L/R / Zkrácená boční stěna se
vzpěrou ke komb. s výr. V6PT,
V6ST L/R, V6TW L/R
Artykuł/Výrobek
V6SV 750
V6SV 800
V6SV 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
725 - 755
775 - 805
875 - 905
150 - 1100

Ścianka boczna ze wspornikiem do kombinacji z art.
V6PT, V6ST L/R, V6TW L/R /
Boční stěna se vzpěrou ke
komb. s výr. V6PT, V6ST L/R,
V6TW L/R

Artykuł/Výrobek
V6S 700
V6S 750
V6S 800
V6S 900
V6S 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi,
2 wspornikami oraz 2 drzwiami uchylnymi /
Čtvrtkruhový sprchový kout s 1 otočnými
dveřmi, 2 pevnými díly a 2 vzpěrami

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
V6RP 80R50
782 - 805
V6RP 80R55
780 - 803
V6RP 90R50
882 - 905
V6RP 90R55
880 - 903
V6RP 10R50
982 - 1005
V6RP 10R55
980 - 1003
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- WEI
- SHL

Szerokości/Šírky *
675 - 705
725 - 755
775 - 805
875 - 905
975 - 1005
150 - 1100

Kabina narożna z 2 elementami
stałymi, 2 wspornikami oraz
2 drzwiami uchylnymi. Ten
artykuł jest dostępny jako
połowa kabiny / Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi, 2
pevnými díly a 2 vzpěrami. Tento
výrobek je k dispozici rovněž
jako polovina.

Szerokości/Šírky *
730 - 753
780 - 803
880 - 903
980 - 1003
1180 - 1203
500 - 1600

Kabina 5-kątna z 2 elementami stałymi, 2 wspornikami
oraz 1 drzwiami uchylnymi /
5-úhelníkový sprchový kout s
1 otočnými dveřmi, 2 pevnými
díly a 2 vzpěrami

Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi, 2 wspornikami
oraz 1 drzwiami uchylnymi /
Čtvrtkruhový sprchový kout s
1 otočnými dveřmi, 2 pevnými
díly a 2 vzpěrami
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
V6RS L/R 80R50
780 - 803
V6RS L/R 80R55
780 - 803
V6RS L/R 90R50
880 - 903
V6RS L/R 90R55
880 - 903
V6RS L/R 10R50
980 - 1003
V6RS L/R 10R55
980 - 1003
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm
- A 10
- ST 10
- C 10
- TH 10

Artykuł/Výrobek
V6EK 750
V6EK 800
V6EK 900
V6EK 1000
V6EK 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
V6FS L/R 960
880 - 903
V6FS L/R 963
880 - 903
V6FS L/R 971
880 - 903
V6FS L/R 1063
980 - 1003
V6FS L/R 1065
980 - 1003
V6FS L/R 1071
980 - 1003
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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ACS

Artykuł / Seznam položek řady acqua R 5000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/acqua-R5000

Standardowa wysokość zabudowy 2000 mm. Gładka po- Standardní výška 2000 mm. Hladké skleněné stěny a designowierzchnia szkła i Design podkreślające profile. Idealne vě promyšlené profily - ideální řešení se spoustou komfortu a
rozwiązanie dla wszystkich grup wiekowych zapewniające funkčnosti pro všechny věkové skupiny.
komfort i funkcjonalność.

2-częściowe drzwi
przesuwne do niszy /
Posuvné dveře 2-dílné
do niky

Ścianka boczna skrócona /
Zkrácená boční stěna

Artykuł/Výrobek
QWV2 L/R 750
QWV2 L/R 800
QWV2 L/R 900
QWV2 L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry
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Szerokości/Šírky *
730 - 755
730 - 755
880 - 905
980 - 1005
150 - 1400

Artykuł/Výrobek
QTN2 L/R 1000
QTN2 L/R 1200
QTN2 L/R 1400
QTN2 L/R 1600
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
970 - 1005
1170 - 1205
1370 - 1405
1570 - 1605
970 - 2200

Ścianka boczna skrócona do
kompletacji z art. QT4 /
Zkrácená boční stěna ke
komb. s výr. QT4
Artykuł/Výrobek
QWV4 L/R 750
QWV4 L/R 800
QWV4 L/R 900
QWV4 L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
980 - 1005
150 - 1400

3-częściowe drzwi
przesuwne / Posuvné
dveře 3-dílné do niky

Artykuł/Výrobek
QT3 L/R 1400
QT3 L/R 1500
QT3 L/R 1600
QT3 L/R 1700
QT3 L/R 1800
QT3 L/R 2000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1356 - 1407
1456 - 1507
1556 - 1607
1656 - 1707
1756 - 1807
1956 - 2007

4-częściowe drzwi
przesuwne do niszy /
Posuvné dveře 4-dílné
do niky
Artykuł/Výrobek
QT4 1400
QT4 1600
QT4 1800
QT4 2000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

1350 - 2207

Ścianka boczna do kompletacji
z art. QT4 albo QT3 L/R / Boční
stěna ke komb. s výr. QT4 a QT3 L/R

Artykuł/Výrobek
QW4 L/R 750
QW4 L/R 800
QW4 L/R 900
QW4 L/R 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
980 - 1005
150 - 1400

Szerokości/Šírky *
1356 - 1407
1556 - 1607
1756 - 1807
1956 - 2007
1300 - 2400

2-częściowe drzwi przesuwne
w kombinacji z art. QW2 L/R /
Posuvné dveře 2-dílné ke komb.
s výr. QW2 L/R
Artykuł/Výrobek
QTW2 L/R 1000
QTW2 L/R 1200
QTW2 L/R 1400
QTW2 L/R 1600
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
980 - 1005
1180 - 1205
1380 - 1405
1580 - 1605
970 - 2200

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- CSH

Ścianka boczna do
kompletacji z art.
QTW2 L/R / Boční stěna
ke komb. s výr. QTW2 L/R
Artykuł/Výrobek
QW2 L/R 750
QW2 L/R 800
QW2 L/R 900
QW2 L/R 1000
QW2 L/R 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Kabina narożna /
Rohový sprchový kout

Szerokości/Šírky *
730 - 755
780 - 805
880 - 905
980 - 1005
1180 - 1205

Artykuł/Výrobek
Q E/K 2 800
Q E/K 2 900
Q E/K 2 1000
Q E/K 2 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
780 - 805
880 - 905
980 - 1005
1180 - 1205
700 - 1600

150 - 1400

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní acqua

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 8 mm
- A 10
- AQ 10
- AQB 10
- ST 10
- STQ 10
- AG 10
- GQ 10
- TQ 10
- TS 10 (nie większą niż 1250 mm /
realizován jen do šířky 1250 mm)

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady natura 4000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/natura4000

Standardowa wysokość zabudowy 1850 mm. Listwa ma- Standardní výška 1850 mm. Možnost montáže vpravo nebo
gnetyczna montowana do wyboru lewo- lub prawostronnie vlevo dle volby. Nastavitelná možnost automatického dovírání:
oraz regulowany ogranicznik przesuwu to elementy zapew- základ pro nerušené sprchování.
niające korzystanie z przyjemności natrysku bez przeszkód.

2-częściowe drzwi składane / Skládací dveře

Artykuł/Výrobek
AFT 700
AFT 730
AFT 750
AFT 800
AFT 850
AFT 900
AFT 910
AFT 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
665 - 710
695 - 740
715 - 760
765 - 810
815 - 860
865 - 910
875 - 920
965 - 1010

Ścianka boczna skrócona do
kompletacji z art. AFT albo
AD / Zkrácená boční stěna ke
komb. s výr. AFT a AD

Drzwi uchylne /
Otočné dveře

Artykuł/Výrobek
AD 700
AD 750
AD 800
AD 850
AD 900
AD 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
665 - 710
715 - 760
765 - 810
815 - 860
865 - 910
965 - 1010

Artykuł/Výrobek
ASV 700
ASV 750
ASV 800
ASV 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
670 - 694
720 - 744
770 - 794
870 - 894
150 - 1250

550 - 1100

550 - 1000

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- WEI
- SHL

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní natura

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm
- A 10
- ST 10
- C 10

Artykuł/Výrobek
AS 700
AS 730
AS 750
AS 800
AS 850
AS 900
AS 910
AS 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
670 - 694
700 - 724
720 - 744
770 - 794
820 - 844
870 - 894
880 - 904
970 - 994
150 - 1250

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Ścianka boczna do kompletacji z art. AFT albo
AD / Boční stěna ke komb.
s výr. AFT a AD

Artykuł / Seznam položek řady alba 4000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/alba4000

Standardowa wysokość zabudowy 1850 mm / 2000 mm. My staramy się zawsze o indywidualne rozwiązania bez ustępstw w stylistyce. Innymi słowy: już przy projektowaniu naszych modeli zważamy
na to, by zachować elastyczność i możliwości dopasowywania się
naszych kabin prysznicowych do wymogów montażu.

Kabina półokrągła z 2
elementami stałymi oraz 2
elementami przesuwnymi
/ Čtvrtkruhový sprchový
kout s 2-dílnými posuvnými
dveřmi a 2 pevnými díly

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- WEI
- SHL

Standardní výška 1850 mm nebo 2000 mm. Neustále usilujeme
o individuálni řešení, aniž bychom museli slevit na poli designu.
Jinak vyjádřeno: Již při vývoji modelů našich sprchových kabin
klademe zvýšenou pozornost jejich schopnosti přizpůsobit se
konkrétním prostorovým situacím.

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
EV 75R38
750
EV 78R47
785
EV 80R46
800
EV 80R48
800
EV 80R50
800
EV 80R52
800
EV 80R55
800
EV 88R53
885
EV 89XR59
895
EV 90R50
900
EV 90R52
900
EV 90R55
900
EV 90XR58
900
EV 98R59
985
EV 10R48
1000
EV 10R50
1000
EV 10R52
1000
EV 10R55
1000
EV 10R58
1000
EV 10XR59
1000
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní alba

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm / 3 mm
- A 10
- ST 10
- C 10

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady dukessa-S 3000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/dukessa-S3000

Standardowa wysokość zabudowy 1900 mm. Geometrycz- Standardní výška 1900 mm. Geometrický a názorný design se
ny i jasny design oparty jest na zastosowaniu bezpiecznego opírá o užití skla jako materiálu. Různé modely v sobě skrývaszkła kryształowego. Te różne modele łączą nieprzemijalną jí nadčasový design a komfortní vstupní rozměry.
formę z komfortowymi wymiarami.

4-częściowe drzwi przesuwne / Posuvné dveře
4-dílné

Artykuł/Výrobek
A-6CT4 1200
A-6CT4 1400
A-6CT4 1500
A-6CT4 1600
A-6CT4 1700
A-6CT4 1800
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1156 - 1212
1356 - 1412
1456 - 1512
1556 - 1612
1656 - 1712
1756 - 1812
1156 - 2000

Skrócona ścianka boczna,
częściowo profilowana. Art.
występuje w kombinacji
ze wszystkimi drzwiami i
elementami tworzącymi
kabinę narożną. / Zkrácená
boční stěna (bez horizontálních profilů). Výrobek
je vhodný ke kombinaci se
všemi diagonálními dveřmi
a vchody.
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2-częściowe drzwi przesuwne / Posuvné dveře
2-dílné

Artykuł/Výrobek
A-6CT2 L/R 1000
A-6CT2 L/R 1100
A-6CT2 L/R 1200
A-6CT2 L/R 1400
A-6CT2 L/R 1500
A-6CT2 L/R 1600
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
957 - 1006
1057 - 1106
1157 - 1206
1357 - 1406
1457 - 1506
1557 - 1606
957 - 1800

Artykuł/Výrobek

Szerokości/Šírky *

A-6CSP 700

676 - 703

A-6CSP 750
A-6CSP 800
A-6CSP 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

726 - 753
776 - 803
876 - 903
150 - 1250

Drzwi obrotowe /
Otočné dveře

Artykuł/Výrobek
A-6CD 700
A-6CD 750
A-6CD 800
A-6CD 850
A-6CD 900
A-6CD 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
660 - 702
710 - 752
760 - 802
810 - 852
860 - 902
960 - 1002
600 - 1000

Ścianka boczna, częściowo
profilowana. Art. występuje
w kombinacji ze wszystkimi
drzwiami i elementami
tworzącymi kabinę narożną.
/ Boční stěna (bez horizontálních profilů). Výrobek
je vhodný ke kombinaci se
všemi diagonálními dveřmi
a vchody.

Drzwi obrotowe z
elementem stałym /
Otočné dveře s pevným
dílem
Artykuł/Výrobek
A-6CDF 1000
A-6CDF 1100
A-6CDF 1200
A-6CDF 1400
A-6CDF 1500
A-6CDF 1600
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
957 - 1006
1057 - 1106
1157 - 1206
1357 - 1406
1457 - 1506
1557 - 1606

Artykuł/Výrobek
A-6CS 700
A-6CS 730
A-6CS 750
A-6CS 800
A-6CS 900
A-6CS 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
676 - 704
706 - 734
726 - 754
776 - 804
876 - 904
976 - 1004

750 - 1800

150 - 1250

Kabina narożna 2-częściowa kompletna z 2
elementami stałymi i 2
elementami przesuwnymi.
Ten artykuł jest dostępny
jako połowa kabiny /
Rohový sprchový kout s
2-dílnými posuvnými dveřmi
a 2 pevnými díly. Tento
výrobek je k dispozici rovněž
jako polovina

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- WEI
- SHL

Artykuł/Výrobek
A-6CEK2 750
A-6CEK2 800
A-6CEK2 900
A-6CEK2 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
726 - 754
776 - 804
876 - 904
976 - 1004
550 - 1200

Uchwyty
Dostupná madla
standardowe/standardní dukessa

Kabina półkorągła z 2
elementami stałymi ze
wspornikami i 2 drzwiami
wahadłowymi / Čtvrtkruhový sprchový kout s
2-dílnými posuvnými dveřmi
a 2 pevnými díly

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 6 mm
- A 10
- ST 10
- TS 10
- C 10

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
A-CV 75R38
727 - 757
A-CV 80R50
777 - 807
A-CV 80R55
777 - 807
A-CV 90R50
877 - 907
A-CV 90R55
877 - 907
A-CV 10R50
977 - 1007
A-CV 10R55
977 - 1007
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady dukessa 3000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/dukessa3000

Standardowa wysokość zabudowy 1900 mm. Nasza linia
produktów dukessa 3000 wykonana w akrylu (A-N) bądź w
bezpiecznym szkle kryształowym (A-C) odzwierciedla południowotyrolską świadomość jakości.

3-częściowe drzwi
przesuwne /
Posuvné dveře 3-dílné

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
A-NT3 700
658 - 700
A-CT3 / A-NT3 750
708 - 750
A-CT3 / A-NT3 800
758 - 800
A-CT3 / A-NT3 850
808 - 850
A-CT3 / A-NT3 900
858 - 900
A-CT3 / A-NT3 950
908 - 950
A-CT3 / A-NT3 1000
958 - 1000
A-CT3 / A-NT3 1050
1008 - 1050
A-CT3 / A-NT3 1100
1058 - 1100
A-CT3 / A-NT3 1200
1158 - 1200
Wielkości ponad 1200/1357 patrz art. A-CT3 X /A-NT3X - dalsze
wielkości patrz cennik / Rozměry nad 1200/1357 viz výr. A-CT3/
A-NT3 X. Další rozměry viz Ceník.
Wymiary specjalne /
650 - 1200 / 1357
Dodatečné rozměry

Kabina narożna 2-częściowa
z 2 elementami stałymi i 2
elementami przesuwnymi. Ten
artykuł jest dostępny jako połowa kabiny / Rohový sprchový kout
se 2-dílnými posuvnými dveřmi a
2 pevnými díly. Tento výrobek je k
dispozici rovněž jako polovina
Artykuł/Výrobek
A-CEK2 / A-NEK2 700
A-CEK2 / A-NEK2 750
A-CEK / A-NEK2 800
A-CEK2 / A-NEK2 900
A-CEK2 / A-NEK2 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry
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Szerokości/Šírky *
676 - 704
726 - 754
776 - 804
876 - 904
976 - 1004
550 - 1300

Skrócona ścianka boczna
z profilamido kompletacji z
art. A-CT3 / A-NT3 / Zkrácená
boční stěna (s profily) ke
komb. s výr. A-CT3 / A-NT3
Artykuł/Výrobek
A-CSP / A-NSP 700
A-CSP / A-NSP 750
A-CSP / A-NSP 800
A-CSP / A-NSP 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
675 - 703
725 - 753
775 - 803
875 - 903
150 - 1250 / 1070

Kabina narożna 3-częściowa kompletna z 2 elementami stałymi i 4 elementami przesuwnymi.
Ten artykuł jest dostępny jako
połowa kabiny / Rohový sprchový
kout se 4-dílnými posuvnými dveřmi a 2 pevnými díly. Tento výrobek
je k dispozici rovněž jako polovina
Artykuł/Výrobek
A-CEK3 / A-NEK3 700
A-CEK3 / A-NEK3 750
A-CEK3 / A-NEK3 800
A-CEK3 / A-NEK3 900
A-CEK3 / A-NEK3 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
676 - 704
726 - 754
776 - 804
876 - 904
976 - 1004
650 - 1300

Standardní výška 1900 mm. Promyšlená funkčnost a kvalita v
detailu nabízejí nerušený zážitek ze sprchovaní. Naše produktová linie dukessa 3000 splňuje naše vysoké standardy kvality, ať
už se jedná o pravé nebo syntetické sklo.

Ścianka boczna z profilamido
kompletacji z art. A-CT3 /
A-NT3 / Boční stěna (s profily)
ke komb. s výr. A-CT3 / A-NT3
Artykuł/Výrobek
A-CS / A-NS 700
A-CS / A-NS 730
A-CS / A-NS 750
A-CS / A-NS 800
A-NS 850
A-CS / A-NS 900
A-CS / A-NS 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
675 - 703
705 - 733
725 - 753
775 - 803
825 - 853
875 - 903
975 - 1003
150 - 1250 / 1070

Kabina narożna z 3 elementami
przesuwnymi do komb. z art.
A-CK/E2 (3) albo A-CK/E3 /
A-NK/E2 (3) albo A-NK/E3 /
Rohový sprchový kout s 3-dílnými
posuvnými dveřmi ke komb. S vyr.
A-CK/E2 (3) nebo A-CK/E3/A-NK/
E2(3) nebo A-NK/E3
Szerokości/
Šírky *
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 700 679 - 700
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 750 729 - 750
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 800 779 - 800
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 900 879 - 900
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 1000 979 - 1000
Wymiary specjalne /
650 - 1000
Dodatečné rozměry

Artykuł/Výrobek

Kabina kwadratowa
2-częściowa do kombinacji
z art. A-CK/E3 / A-NK/E3
/ Rohový sprchový kout
2-dílný ke komb. s výr.
A-CK/E3/A-NK/E3

Artykuł/Výrobek

Szerokości/
Šírky *

A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 700

676 - 704

A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 750
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 800
A-NE/K2 (3) 850
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 900
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 1000
A-NE/K2 (3) 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

726 - 754
776 - 804
826 - 854
876 - 904
976 - 1004
1176 - 1204
550 - 1300

Kabina półokrągła z 2 ele.
stałymi ze wspornikami i 2
drzwiami wahadłowymi /
Čtvrtkruhový sprchový kout se
4-dílnými posuvnými dveřmi a
2 pevnými díly
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
A-CR / A-NR 75R38
721 - 750
A-CR / A-NR 80R46
771 - 800
A-CR / A-NR 80R50
771 - 800
A-CR / A-NR 80R55
776 - 805
A-CR / A-NR 90R50
871 - 900
A-CR / A-NR 90R55
876 - 905
A-CR / A-NR 93R67
911 - 940
A-CR / A-NR 10R50
971 - 1000
A-CR / A-NR 10R55
976 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- WEI
- SHL

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 3 mm
- A 10
- ST 10
- TS 10
- C 10

Akryl
3 mm
- DA 4

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Artykuł / Seznam položek řady
prima 2000 glass / prima 2000
Więcej o tym / Více na www.duka.it/prima2000glass - www.duka.it/prima2000

Standardowa wysokość zabudowy 1900 mm. Fakt, iż stosunkowo
niedroga kabina prysznicowa może być praktyczna i o wysokiej
jakości, udowadniają te zaopatrzone rolki w drzwi przesuwne. Wykonane z bezpiecznego szkła kryształowego (C) lub z akrylu gwarantują niezmąconą przyjemność korzystania z natrysku.

Drzwi przesuwne
3-częściowe / 3-dílné
posuvné dveře
Artykuł/Výrobek
CUST / MUST 700
CUST / MUST 750
CUST / MUST 800
CUST / MUST 850
CUST / MUST 900
CUST / MUST 950
CUST / MUST 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
659 - 708
709 - 758
759 - 808
809 - 858
859 - 908
909 - 958
959 - 1008
650 - 1000 / 1100

Ścianka boczna skrócona
do kombinacji z art. / Zkrácená boční stěna ke komb.
s výr. CUST / MUST, CUPT /
MUPT, CUT, CUFT / MUFT
Artykuł/Výrobek
CUSP / MUSP 700
CUSP / MUSP 750
CUSP / MUSP 800
CUSP / MUSP 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry
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Szerokości/Šírky *
672 - 700
722 - 750
772 - 800
872 - 900
120 - 1100 / 1050

2-częściowe drzwi
uchylne składane /
2 otočné dveře
Artykuł/Výrobek
CUPT / MUPT 700
CUPT / MUPT 750
CUPT / MUPT 800
CUPT / MUPT 850
CUPT / MUPT 900
CUPT / MUPT1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
660 - 709
710 - 759
760 - 809
810 - 859
860 - 909
960 - 1009
500 - 1100 / 1200

Drzwi przesuwne
3-częściowe / 3-dílné posuvné dveře

Artykuł/Výrobek
CUST / MUST L/R 900
CUST / MUST L/R 1000
CUST / MUST L/R 1100
CUST / MUST L/R 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
861 - 910
961 - 1010
1061 - 1110
1161 - 1210
650 - 1400 / 1800

Standardní výška 1900 mm. Tato modelová řada dokazuje, že
cenově příznivá sprcha může být praktická a vysoce kvalitní. V
provedení z pravého (C) nebo syntetického (M) skla zaručuje
ničím nerušené sprchování. Dveřní elementy lze lehkým tlakem
vyklopit a celou plochu snadno vyčistit.

Drzwi uchylne /
1 otočné dveře

Artykuł/Výrobek
CUT 700
CUT 750
CUT 800
CUT 850
CUT 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
660 - 709
710 - 759
760 - 809
810 - 859
860 - 909
450 - 900

Ścianka boczna do kombinacji z art. / Boční stěna
ke komb. s výr. CUST /
MUST, CUPT / MUPT, CUT,
CUFT / MUFT
Artykuł/Výrobek
CUS / MUS 700
CUS / MUS 730
CUS / MUS750
CUS / MUS 800
CUS / MUS 850
CUS / MUS 900
CUS / MUS 1000
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
672 - 700
702 - 730
722 - 750
772 - 800
822 - 850
872 - 900
972 - 1000
120 - 1100 / 1050

Drzwi składane /
Skládací dveře

Artykuł/Výrobek
CUFT / MUFT 700
CUFT / MUFT 750
CUFT / MUFT 800
CUFT / MUFT 850
CUFT / MUFT 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
657 - 706
707 - 756
757 - 806
807 - 856
857 - 906
550 - 900

Kabina narożna
2-częściowa /
Rohovy sprchový

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
CUED2 / MUED2 700
675 - 700
CUED2 / MUED2 750
725 - 750
CUED2 / MUED2 800
775 - 800
CUED2 / MUED2 850
825 - 850
CUED2 / MUED2 900
875 - 900
CUED2 / MUED2 1000 975 - 1000
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník
Wymiary specjalne /
600 - 1000
Dodatečné rozměry

Kabina póło. z 2 elementami
stałymi oraz 2 elementami przesuwnymi / Čtvrtkruhový sprchový kout se 2-dílnými posuvnými
dveřmi a 2 pevnými díly

Kabina narożna
3-częściowa / Rohovy
sprchový kout s 3-dílnými
posuvnými dveřmi
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
MUED3 700
675 - 700
CUED3 / MUED3 750
725 - 750
CUED3 / MUED3 800
775 - 800
CUED3 / MUED3 900
875 - 900
CUED3 / MUED3 1000 975 - 1000
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník
Wymiary specjalne /
650 - 1000
Dodatečné rozměry

Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
CUV / MUV 80R50
772 - 800
CUV / MUV 80R55
777 - 805
CUV / MUV 90R50
872 - 900
CUV / MUV 90R55
877 - 905
CUV / MUV 10R50
972 - 1000
CUV / MUV 10R55
977 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kabina póło. z 2 elementami
stałymi oraz 4 elementami
przesuwnymi / Čtvrtkruhový
sprchový kout se 4-dílnými posuvnými dveřmi a 2 pevnými díly
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
CUR / MUR 75R38
727 - 755
CUR / MUR 80R46
777 - 805
CUR / MUR 80R48
777 - 805
CUR / MUR 80R50
772 - 800
CUR / MUR 80R55
777 - 805
CUR / MUR 90R45
877 - 905
CUR / MUR 90R50
872 - 900
CUR / MUR 90R55
877 - 905
CUR / MUR 10R48
977 - 1005
CUR / MUR 10R50
972 - 1000
CUR / MUR 10R55
977 - 1005
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kabina 5-kątna z 1 drzwiami
wahadłowymi / 5-úhelníkový
sprchový kout s 1 otočnými
dveřmi a 2 pevnými díly
Artykuł/Výrobek
CUFS 952

Szerokości/Šírky *
880 - 907

CUFS 960

880 - 907

CUFS 963
880 - 907
CUFS 971
880 - 907
CUFS 1063
980 - 1007
CUFS 1071
980 - 1007
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kabina 5-kątna z 1 drzwiami
uchylnymi / 5-úhelníkový
sprchový kout s 2 otočnými
dveřmi a 2 pevnými díly
Artykuł/Výrobek
Szerokości/Šírky *
CUFP / MUFP 952
880 - 907
CUFP / MUFP 960
880 - 907
CUFP / MUFP 963
880 - 907
CUFP / MUFP 971
880 - 907
CUFP / MUFP 1063
980 - 1007
CUFP / MUFP 1071
980 - 1007
Dalsze wielkości patrz cennik /
Další rozměry viz Ceník

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- WEI
- SHL

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 3 mm
- A 10
- C 10

Akryl
Dostupná umělohmotná
skla o tloušťce
3 mm
- KA 1

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Rozwiazanie nawannowe / Řešení Duka pro koupelnové vany
Rozwiazanie nawannowe multi-S 4000. Standardowa wysokość zabudowy 1500 mm. Więcej o tym www.duka.it/
multi-S4000

Jednoczęściowa ścianka
nawannowa / Skládací
vanová zástěna 1-dílná

Artykuł/Výrobek
GBP1 700
GBP1 750
GBP1 800
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
681 - 701
731 - 751
781 - 801
300 - 1000

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- SHL
- WEI (niedostepny dla systemów

drzwi wahadlowych i harmonijkowych / není k dispozici u
sklopného otočného systému)

Dwuczęściowa ścianka nawannowa z 1 elementem stałym, 1
drzwiami uchylnymi / Skládací
vanová zástěna 2-dílná s 1
pevným a 1 pohyblivým dílem
Artykuł/Výrobek
GBFT2 1100
GBFT2 1150
GBFT2 1200
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1074 - 1100
1124 - 1150
1174 - 1200
420 - 1600

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 3 mm
- A 10
- ST 10
- TS 10
- AG 10
- C 10
- TH 10

Vanová řešení řady multi-S 4000. Standardní výška 1500 mm.
Více na www.duka.it/multi-S4000

Parawan harmonijkowo-wahadłowy do wanny /
Skládací vanová zástěna
2-dílná
Artykuł/Výrobek
GBFP L/R 1100
GBFP L/R 1200
GBFP L/R 1400
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1080 - 1100
1180 - 1200
1380 - 1400

Parawan harmonijkowo-wahadłowy do wanny z
wygiętym szkłem / Skládací
vanová zástěna 2-dílná (s 1
zaobleným dilem)
Artykuł/Výrobek
GBFPR L/R 950
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
950 - 970
950 - 1170

500 - 1600

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

Rozwiazanie nawannowe dukessa-S 3000 / dukessa 3000. Řešení pro koupelnové vany řady dukess-S 3000 / dukessa 3000.
Standardowa wysokość zabudowy 1650 mm. Więcej o tym Standardni vyska 1650 mm. Více na www.duka.it/dukessawww.duka.it/dukessa-S3000 - www.duka.it/dukessa3000
-S3000 - www.duka.it/dukessa3000

2-częściowe drzwi
uchylne z 1 ele. stałym i
1 drzwiami przesuwnymi do wanny / Posuvné
dveře 2-dílné na vanu
Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- SHL
- WEI
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Artykuł/Výrobek
A-6CP2 L/R 1600
A-6CP2 L/R 1700
A-6CP2 L/R 1800
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1557 - 1606
1657 - 1706
1757 - 1806

3-częściowe drzwi
przesuwne na wannę /
Posuvné dveře 3-dílné na
vanu

1000 - 2000

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 3 mm
- A 10
- ST 10
- TS 10
- C 10

Akryl
Dostupná umělohmotná
skla o tloušťce
3 mm
- DA 4

Artykuł/Výrobek
A-NP3X 1600
A-NP3X 1700
A-NP3X 1800
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1558 - 1600
1658 - 1700
1758 - 1800
1000 - 1800

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

Rozwiazanie nawannowe multi 3000 / multi 3000 glass. Řešení pro koupelnové vany řady Multi 3000 / multi 3000 glass.
Standardowa wysokość zabudowy 1400 mm. Więcej o tym Standardní výška 1400 mm. Více na www.duka.it/multi3000 www.duka.it/multi3000 - www.duka.it/multi3000glass
www.duka.it/multi3000glass

1-częściowa ścianka
nawannowa / Skládací
vanová zástěna 1-dílná
Artykuł/Výrobek
GFW1 700
GFW1 750
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
700
750
300 - 1000

3-częściowa ścianka
nawannowa - szklo krysztalowe + akryl / Skládací
vanová zástěna 3-dílná z
bezpečnostního skla nebo
umělohmotná
Artykuł/Výrobek
GFW3 / FW3 1400
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
Standard
1396 - 1600

Kolory profili
Dostupné barvy profilů
- SIL
- SHL
- WEI

1-częściowa ścianka nawannowa
- akryl / Skládací vanová zástěna
1-dílná umělohmotná
Artykuł/Výrobek
FW1 700
FW1 750
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
700
750
300 - 1000

Ścianka boczna do wanny
ze wspornikiem / Boční
stěna z bezpečnostního
skla se vzpěrou, na vanu
Artykuł/Výrobek
GSF 700
GSF 750
GSF 800
GSF 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
655 - 685
705 - 735
755 - 785
855 - 885
150 - 1100 / 1070

Szkło kryształowE
Dostupná skla
ESG 3 mm
- A 10
- ST 10
- C 10

2-częściowa ścianka
nawannowa / Skládací
vanová zástěna 2-dílná
Artykuł/Výrobek
GFW2 1100
GFW2 1150
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1100
1500
700 - 1600

2-częściowa ścianka nawannowa
- akryl / Skládací vanová zástěna
2-dílná umělohmotná
Artykuł/Výrobek
FW2 1100
FW2 1150
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Akryl
Dostupná umělohmotná
skla o tloušťce
3 mm
- DA 4

700 - 1600

3-częściowa ścianka
nawannowa, ze ścianką
boczną / Skládací vanová
zástěna 3-dílná přes roh

Ścianka boczna do wanny
ze wspornikiem - akryl /
Boční stěna umělohmotná
se vzpěrou, na vanu
Artykuł/Výrobek
SF 650
SF 700
SF 750
SF 800
SF 900
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

Szerokości/Šírky *
1100
1200

Szerokości/Šírky *
605 - 635
655 - 685
705 - 735
755 - 785
855 - 885

Artykuł/Výrobek

Szerokości/Šírky *

FX3 1550

700

FX3 1600
FX3 1650
Wymiary specjalne /
Dodatečné rozměry

750
800
700 - 1650

150 - 1100 / 1070

Protect Każda kabina jest na życzenie pokrywana warstwą ochronną Protect. Dzięki niej woda łatwiej spływa z
powierzchni szkła i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
Každou sprchovou stěnu je možné dodat na přání zákazníka
s povrchovou ochranou ESG. Díky této speciální úpravě voda
nepřilnává ke stěně, nýbrž sjíždí dolů, což usnadňuje čištění.

L = wejście lewe/levý, R = wejście prawe/pravý - * dostępne szerokości kabiny w mm/dostupné šířky sprchových stěn v mm
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Szkło kryształowe + Akryl /
Skla + umělohmotná skla

A 10 przezroczyste / čiré

AQ 10 szkło transparentne z białym sitodrukiem
na górnych obrzeżach szkła / čiré sklo s bílým síťotiskem na horním okraji skla

AQB 10 szklo transparentne z sitodrukiem
antracyt na górnej krawedzi szkla / čiré sklo s
antracitovým síťotiskem na horním okraji skla

st 10 szkło satynowane / satinované v celé ploše

stQ 10 szkło satynowane z białym sitodrukiem
na górnych obrzeżach szkła / satinované sklo s
bílým síťotiskem na horním okraji skla

ag 10 Parsol grau / Parsol šedá

GQ 10 Parsol grau z czarnym sitodrukiem
na górnych obrzeżach szkła / Parsol šedá s antracitovým siťotiskem na horním okraji skla

ts 10 Sitodruk satynowany na środku /
satinovany síťotisk v polovině skla

tQ 10 Sitodruk satynowany na środku i na
górnych obrzeżach szkła / satinovaný síťotisk v
polovině skla a na horním okraji skla

c 10 Szkło ornamentowe Cincillà / Cincilla

th 10 Szkło ornamentowe Thela / Thela

DA 4 Dekor w kształcie kropel - Akryl /
kapkový dekor Rain - umělohmotné sklo

KA 1 Fine texture - Akryl /
jemný motiv - umělohmotné sklo
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libero
5000

libero
4000

acqua
5000

pura
5000

vetra
3000

stila
5000

entra
5000

princess multi-S
4000
4000

gallery
3000

vela
2000

acqua natura
R 5000 4000

alba
4000

dukessa-S dukessa
3000
3000

multi
3000
glass

multi
3000

prima
2000
glass

prima
2000

A 10
AQ 10

1, 2

AQB 10

1, 2

st 10
stQ 10

1, 2

ag 10
GQ 10

1, 2

ts 10

2, 3, 4

tQ 10 1, 2, 3
c 10
th 10
DA 4
KA 1
1 Sitodruk na górnej krawędzi szkła:
to szkło zawiera wzdłuż swej górnej
krawędzi naniesiony sitodruk o wysokości ok. 55 mm. Maskuje on mocowania
prowadnicy i powierzchnie klejeń. /
Označení „síťotisk na horním okraji
skla“: na těchto sklech je v horní části
skla umístěn síťotisk o výšce cca 55 mm.
Pomocí tohoto síťotisku jsou zakryty jak
vodící kolejnice, tak i pojezdy!

2 Odchylenia w kolorze sitodruku:
z powodu satynowej farby używanej
do wykonania nadruku szkło może
w tym obszarze zawierać niewielkie
odchylenia kolorystyczne. /
Označení kazů v síťotisku: sklo může
vykazovat určité drobné kazy, zaviněné
satinovanou barvou síťového tisku.

3 Maksymalna szerokość TS10 i
TQ10: centralnie położony nadruk może
w wypadku tych rodzajów szkła mieć
szerokość nie większą niż 1250 mm. /
Označení maximální šířky skel TS 10 a
TQ 10: střední sítotisk může být pro tato
skla realizován jen do šířky 1250 mm.

4 Różnice wysokości sitodruku:
przy drzwiach wahadłowych (multi-S
4000 i libero 4000), z powodu mechanizmu samopodnoszącego występuje
różnica wysokości nadruku do 3 mm. /
Označení rozdílné výšky síťotisku:
U otočného systému (multi - S 4000 a
libero 4000) může na základě zvedacího
mechanismu dojít k rozdílu ve výšce
asi 3 mm.
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Uchwyty / Madla

acqua

pura

multi-S

aura

gallery*

ronda

vetra

natura

alba

dukessa

pura
multi-S

acqua
5000

pura
5000

vetra
3000

stila
5000

entra
5000

princess multi-S
4000
4000

gallery
3000

vela
2000

acqua natura
R 5000 4000

alba
4000

dukessa-S dukessa
3000
3000

multi
3000
glass

multi
3000

prima
2000
glass

prima
2000

gallery
ronda
vetra
princess
natura
alba
dukessa
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= Uchwyt standardowe,

aura

= náhradní madlo

acqua

libero
4000

= standardní madloe,

libero
5000

* Madlo Gallery může být u dveří rohových a 5-úhelníkových sprchových koutů montováno jak svisle tak vodorovně. U čtvrtkruhových kabin je montováno svisle.

= Uchwyty nietypowe

* Uchwyt gallery może być do drzwi, kabin narożnych i pięciokątnych mocowany zarówno pionowo jak i poziomo. W kabinach półokrągłych musi być
montowany pionowo.

princess

Kolory profili / Profily

sil srebrny mat / stříbrný mat

shl srebrny połysk / stříbrný vysoký lesk
csh chrom/aluminium polerowane / chrom/hliník vysoký lesk

ino stal szlachetna szczotkowana / ušlechtilá ocel česaná

WEI biały / bílý
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*

shl
csh ***
ino
wei
*

tylko w wypadku Art. / pouze u výr.
(P) FG1 L/R, (P) WZ L/R, (P) FG1 L/R
W L/R, (P) FG2

**
** niedostepny dla systemów drzwi
wahadlowych i harmonijkowych /
není k dispozici u sklopného otočného
systému

*** Wskazówka CSH: W wypadku koloru chrom/aluminium polerowane profile
są w kolorze srebrnym, wysoki połysk, a zawiasy i uchwyty - chromowane.
/ u provedení chrom/hliník vysoký lesk (CSH) jsou hliníkové profily ve stříbrném vysokém lesku a otočné profily a madla v chromu

Osprzęt / Příslušenství

USW Ścianki oddzielające do pisuarów wykonane z bezpiecznego szkła kryształowego (10 mm) w satynowym kolorze. Możliwe jet oczywiście obustronne
pokrycie ścianki warstwą Protect. / Pisoárová stěna ze satinovaného bezpečnostního skla ESG (10 mm). Tato stěna je k dispozici s oboustrannou ochrannou vrstvou
Protect.

DSR 6 Pronett - specjalny środek
czyszczący do kabin duka. Dostępny tylko w opakowaniach po 6 szt /
Pronett - speciální čistící prostředek
sprchových kabin od firmy Duka k
šetrnému, rychlému a snadnému
čištění. K dostání pouze v balení 6 ks.

WIS 1 - 12 Specjalny „ściągacz” do
usuwania pary i wody z Państwa
kabiny prysznicowej i płytek. / WIS
1- balení 12 speciálních utěrek
určených k odstranění kondenzované vlhkosti a vody na povrchu
sprchové kabiny a obkladu.
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Jakość jest skutkiem
miłości do detalu.
Kvalita je výsledkem
lásky k detailu.
Andreas Tenzer

Informacje ogólnE
Wysokiej jakości Design i codzienna przydatność nie muszą być sprzeczne. Taki pogląd stanowi jeden z fundamentów
naszej firmy. Z tego powodu rozwijamy modele które są w stanie dopasować się do indywidualnych życzeń naszych klientów i uczynić z nadzwyczajnego przeżycia jakim jest natrysk codzienność.

Všeobecné informace
Nadstandardní design a každodenní použitelnost nemusí být v zájemném rozporu. Určité klíčové myšlenky jsou pro naši firemní
filozofii neodmyslitelné. Na těchto základech vyvíjíme sprchové kabiny, které se plně přizpůsobí požadavkům našich zákazníků
a z pouhého sprchování vytvoří opravdový zážitek.
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duka Gwarancja
5 lat gwarancji
10 lat gwarancji na części zamienne

Udzielamy użytkownikowi gwarancji producenta na okres 5
lat od daty produkcji kabiny i 10 lat na dostępność części zamiennych od daty jej wyprodukowania.
W opakowaniu znajduje się karta gwarancyjna wyoposażona
w mikrochip i numer identyfikacyjny. Dzięki temu możemy
bez problemu zidentyfiować kabinę i udzielić stosownej pomocy.
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Záruka duka
Záruka 5 let
Záruka 10 let na dokoupení
náhradních dílů
V balení se nachází záruční list, který je opatřen čipem RFID a
identifikačním číslem. Díky tomu je možné každou konkrétní
sprchovou kabinu v továrně dohledat. V případě reklamace
máme tak možnost získat všechna data týkající se dané sprchové stěny od objednávky přes výrobu až k dodání. Proto je
nezbytně nutné zaruční list uschovat.
Zaručujeme konečnému spotřebiteli 5-letou záruku od výrobce na všechny sprchové kabiny Duka počínaje datem výroby a záruku 10 let rovněž od data výroby dodané sprchové
kabiny na dokoupení náhradních dílů.
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Wysokiej jakości materiały
Hartowane szkło kryształowe i specjalnie wybrane aluminium- w produkcji
swoich niepowtarzalnych kabin duka stawia na materiały najwyższej jakości. Posiadający wielką tradycję i doświadczenie producenci z rejonu Wenecji zaopatrują nas w szkło, które obowiązkowo poddawane jest wielorakim
testom, aby na koniec możliwe było wystawienie deklaracji zgodności CE
z Normą Europejską EN14428. Poprzez to gwarantujemy naszym klientom
bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność naszych kabin. Aluminium
wykorzystywane w naszym cyklu produkcji pochodzi wyłącznie z Europy a
każdy element jest wykonywany i sprawdzany wg naszych zaleceń. Tego wymogu nie zaniedbujemy przy wszystkich innych komponentach: metalowe
zawiasy i przezroczyste uszczelki wykazuję się najwyższą precyzją i szlachetną linią.

Vysoce kvalitní materiály
Námi používané sklo odebíráme z benátského regionu. Tedy z oblasti, která se
může pochlubit dlouhou tradicí výroby skla. Jedná se o jednotabulové bezpečnostní sklo, zkráceně nazývané ESG (zkratka pochází z německého originálu),
které vykazuje větší stálost vůči teplotním změnám, zvýšenou nárazovou a úderovou odolnost a rovněž větší odolnost vůči lámání ohybem. V celkové směsi materiálů, které jsou při produkci sprchových kabin Duka použity, hraje obzvlaště
důležitou roli aluminium. Veškeré profily jsou zhotovovány právě z hliníku. Díky
široké paletě jednotlivých modelů je zapotřebí mnoha profilů. Neboť podle toho,
jedná-li se o kulatý či rohový sprchový kout, jsou-li použity sprchové otočné
dveře, se rozhodne o způsobu řešení. Protože naše výrobky splňují kvalitativně
opravdu vysoké nároky, odebíráme, i navzdory vyšším nákladům, pouze vysoce
jakostní hliník.
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Protect

Protect

System ochrony
powierzchni

Ochrana
povrchu

Pod mikroskopem widać wyraźnie, że powierzchnia szkła jest
bardzo chropowata i stanowi tym samym idealną powierzchnię dla korozji, zabrudzeń, osadów wapnia i miejsce rozwoju
bakterii. Każda z kabin może zostać wzbogacona (na życzenie
klienta) o ochronę powierzchni szkła Protect. Dzięki tej powłoce woda łatwiej spływa po szkle i w ten sposób powstaje
znacznie mniej osadów. Jednocześnie możemy Państwu zaręczyć, iż dbanie o czystość kabiny będzie łatwiejsze, a sprzątanie szybsze.

Podíváme-li se na skleněný povrch pod mikroskopem, zjistíme, že je velmi drsný a tudíž podléhá snadno korozi, je náchylný na nečistoty a usazeniny vodního kamene i bakterie.
Každá sprchová zástěna je na přání zákazníka opatřena
speciální povrchovou úpravou ESG, kdy je na sklo nanesena
ochranná vrstva, po které kapky vody sjíždějí dolů, aniž by
zasychaly na skle. To je tak chráněno před usazováním vodních sedimentů a nečistot.

Uwaga! Proszę nie wykorzystywać żadnych ściernych, żrących,
kwaśnych i alkalicznych środków czyszczących.
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Důležité! Nepoužívejte žádné hrubé, žíravé, alkalické a kyselinu obsahující čistící prostředky.
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Moje ulubione
Interesują Państwa nasze kabiny, ale nie potrzebujecie naszych obszernych prospektów? Wykorzystajcie
więc możliwości stworzone przez „Moich faworytów”
(www.duka.it) i sporządźcie sobie katalog osobisty.
Wybierzcie tylko te produkty, które was interesują!

Moje oblíbené
Zajímáte se o naše sprchové kabiny, ale nepotřebujete
podrobné prospekty se všemi informacemi? Pak využijte
přednosti naší služby „Moje oblíbené“ na www.duka.it
a vytvořte si Váš zcela osobní katalog! Vybírejte cíleně
pouze ty produkty, které jsou zajímavé pro Vás a Vaše
zákazníky!

duka Katalog

Moje ulubione

Emocje pod prysznicem

Vertica > princess 4000

Vertica > multi-S 4000

...fascynacja luksusem. Coś innego z większym komfortem, design i funkcjonalnością. Wysokiej
jakości zawiasy, elegancka forma i wspaniałe wejście wyróżniają tą kabinę.

Techniczny design i niespotykana finezja: Z multi-S 4000 new stworzą Państwo dobrze ukształtowaną przestrzeń. Wysokiej jakości zawiasy i maksymalne szerokość wejścia wyróżniają ten model
kabin. Każda kabina jest unikatowa i wykonana precyzyjnie, zgodnie z państwa wymaganiami.

Szkło kryształowe
- przezroczyste
- szkło satynowane
- parsol grau
- sitodruk satynowany na środku

www.duka.it

Kolory profili
- srebrny mat
- biały
- srebrny połysk

Szkło kryształowe
- przezroczyste
- szkło satynowane
- parsol grau
- sitodruk satynowany na środku

Kolory profili
- srebrny mat
- biały
- srebrny połysk

www.duka.it
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Artykuł / Seznam položek

Drzwi uchylne do niszy /
1 otočné dveře do niky
Drzwi uchylne z 1 element stałym
do niszy / 1 otočné dveře do niky s
velkým pevným dílem
Drzwi uchylne i element stały do niszy /
1 otočné dveře do niky s boční stěnou
Drzwi obrotowe z elementem
stałym / Otočné dveře s pevným
dílem
Drzwi obrotowe do niszy /
Otočné dveře
Drzwi wahadłowe do niszy /
2 otočné dveře
Drzwi wahadłowe z 2 ściankami bocznymi
do niszy / 2 otočné dveře do niky se 2
bočními stěnami a 2 vzpěrami
2-częściowe drzwi harmonijkowo-wahadłowe do niszy / 2 otočné/
sklopné dveře do niky
Drzwi skaładane do niszy /
Skládací dveře
Drzwi przesuwne do niszy /
3-dílné posuvné dveře
Drzwi do niszy przesuwne, 1-częściowe /
Posuvné dveře 1-dílné do niky s čelní
vyzdívkou
Drzwi do niszy przesuwne, 2-częściowe /
Posuvné dveře 2-dílné
Drzwi do niszy przesuwne, 3-częściowe /
Posuvné dveře 3-dílné do niky
Drzwi do niszy przesuwne, 4-częściowe /
Posuvné dveře 4-dílné do niky
Ścianka boczna wolno stojąca /
Zkrácená boční stěna

Kabiny narożnikowe / Rohové varianty
Drzwi uchylne i Ścianka boczna /
1 otočné dveře s boční stěnou
Drzwi uchylne z elementem stałym i
Ścianka boczna / 1 otočné dveře s 1
pevným dílem s boční stěnou
Drzwi obrotowe i Ścianka boczna /
Otočné dveře s boční stěnou
Drzwi obrotowe z elementem stałym i
Ścianka boczna / Otočné dveře s 1
pevným dílem s boční stěnou
Drzwi wahadłowe i Ścianka boczna /
2 otočné dveře s boční stěnou
Drzwi składane i Ścianka boczna /
Skládací dveře s boční stěnou
Kabina kwadratowa z 2-częściowymi
drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi /
Rohový sprchový kout se 2 otočnými/sklopnými dveřmi
Kabina narożnikowa z 2 drzwiami
uchylnymi / Rohový sprchový kout se 2
otočnými dveřmi
Kabina narożnikowa z 2 element.stałymi i 2 drzwiami uchylnymi / Rohový
sprchový kout se 2 otočnými dveřmi, 2
pevnými díly
Kabina narożnikowa przesuwna,
2-dzielna / Rohový sprchový kout
2-dílný
Kabina narożnikowa przesuwna,
3-dzielna / Rohový sprchový kout
3-dílný
Drzwi przesuwne i Ścianka boczna /
Posuvné dveře 3-dílné s boční stěnou
Drzwi przesuwne i Ścianka boczna /
Posuvné dveře 3-dílné s boční stěnou
Drzwi przesuwne 2-częściowe ze
ścianką boczną / Posuvné dveře 2-dílné
s boční stěnou
Drzwi przesuwne 4-częściowe ze
ścianką boczną / Posuvné dveře 4-dílné
s boční stěnou
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prima 2000

multi 3000

dukessa 3000

dukessa-S 3000

alba 4000

natura 4000

acqua R 5000

vela 2000

gallery 3000

multi-S 4000

Quadra
princess 4000

entra 5000

stila 5000

vetra 3000

Vertica
pura 5000

Aura
acqua 5000

libero 4000

Drzwi do niszy / Varianty pro niky

libero 5000

Arreda

prima 2000

multi 3000

dukessa 3000

dukessa-S 3000

alba 4000

natura 4000

acqua R 5000

vela 2000

gallery 3000

multi-S 4000

Quadra
princess 4000

entra 5000

stila 5000

vetra 3000

Vertica
pura 5000

Aura
acqua 5000

libero 4000

Ścianka boczna wolnostojąca /
Samostatná boční stěna

libero 5000

Arreda

Drzwi do niszy /
Varianty pro niky
Kabiny narożnikowe /
Rohové varianty
Wolnostojące ścianki boczne /
Samostatná boční stěna
Wyspy natryskowe /
Sprchový kout volně stojící

Kabiny półokrągłe / Zaoblené varianty
Kabina półokrągła z 2 drzw. uchylnymi
/ Čtvrtkruhový sprchový kout se 2
otočnými dveřmi
Kabina półokrągła z 2 drzwiami
wahadłowymi / Čtvrtkruhový sprchový
kout se 2 otočnými dveřmi
Kabina półokrągła 2 element stałymi
i 2 drzwiami uchylnymi / Čtvrtkruhový
sprchový kout s 1 otočnými dveřmi a 1 boční
stěnou, sklo 6 mm
Kabina półokrągła z 2 element stałymi
i 1 drzwiami uchylnymi / Čtvrtkruhový
sprchový kout s 1 otočnými dveřmi a
krátkou vzpěrou
Kabina półokrągła 2 element stałymi
i 2 drzwiami uchylnymi / Čtvrtkruhový
sprchový kout s 1 otočnými dveřmi, 2
pevnými díly a 2 vzpěrami
Kabina półokrągła z 2 element stałymi
i 1 drzwiami uchylnymi / Čtvrtkruhový
sprchový kout se 2-dílnými posuvnými
dveřmi a 2 pevnými díly
Kabina półokrągła z 2 element stałymi
i 4 drzwiami przesuwnymi / Čtvrtkruhový sprchový kout se 4-dílnými posuvnými
dveřmi a 2 pevnými díly
Kabina półokrągła z 2-częściowymi
drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi / Čtvrtkruhový sprchový kout se 2
otočnými/sklopnými dveřmi

Kabiny 5-kątne / Pětiúhelníkové varianty
Kabina 5-kątna z 2 drzw.uchylnymi /
5-úhelníkový sprchový kout se 2 otočnými
dveřmi
Kabina 5-kątna z 2 element stałymi i 1
drzwi uchylne / 5-úhelníkový sprchový
kout s 1 otočnými dveřmi, 2 pevnými díly a
2 vzpěrami
Kabina 5-kątna z 2 element stałymi i
2 drzw.wahadłowymi / 5-úhelníkový
sprchový kout se 2 otočnými dveřmi, 2
pevnými díly a 2 vzpěrami
Kabina do petite-piccolo składająca się z
1 drzwi wahadłowych i 1 elem. stałego z
drzwiami uchylnymi / 5-úhelníkový sprchový kout asymetrický s 1 otočnými dveřmi a 1
pevným dílem

Rozwiazanie nawannowe / Řešení pro koupelnové vany
Ścianka nawannowa 1-częściowa
Ścianka boczna / Skládací vanová
zástěna 1-dílná
Ścianka nawannowa 2-częściowa
Ścianka boczna / Skládací vanová
zástěna 2-dílná
Ścianka nawannowa 3-częściowa
Ścianka boczna / Skládací vanová
zástěna 3-dílná

Kabiny U - kształtne są możliwe na zapytanie we wszystkich modelach kabin. /
Možnost dodání: varianty U.
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Ze względu na warunki techniczne druku
odcienie kolorów w katalogu mogą różnić sie
od odcieni rzeczywistych.
Firma Duka zastrzega sobie prawo wprowadzania
zmian w produktach bez obowiązku wcześniejszego
powiadamiania.

Z technických důvodů se mohou vyobrazené barvy
odchylovat od skutečných barevných odstínů.
Duka AG si vyhrazuje právo kdykoli změnit své
výrobky bez náhrady a předchozího upozornění.
Veškeré technické informace a podrobné údaje k
naším modelovým řadám naleznete na www.duka.it

Wszelkie informacje techniczne i wyczerpujące
opisy poszczególnych modeli znajdziecie Panstwo na
stronie www.duka.it

Kabiny prysznicowe

Kabiny prysznicowe

duka AG, Erlenweg 19, I-39042 Brixen
Tel. +39 0472 273 100 główna siedziba / Ústředna
Fax +39 0472 273 270 administracja / Vedení
Fax +39 0472 273 271 zamówienie / Objednávky
info@duka.it - www.duka.it

5 lat
gwarancji

Záruka
5 let

10 lat
gwarancji na
części zamienne

Záruka 10 let
na dokoupení
náhradních dílů
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