
Kouzlo 
sprchování Sprchové  kouty
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Veškere technicke informace a podrobné údaje k našim  
modelovým řadám naleznete na www.duka.it



3

Pohybujeme se na hranici mezi architekturou, designem a technikou. Svými různými produktovými liniemi 
nabízíme vysoce kvalitní sprchové stěny v nadčasových puristických formách. 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 35 let sprchové kabiny, kterév sobě slučují komfort a všestrannost, lehkost a odolnost, luxus a 
osobitý životní styl. „Kouzlo sprchování”, to je více než pouhý slogan.

Vstupte do
světa duka

Sprchové  kouty
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Jako firma sidlici v Alpách, Jižním Tyrolsku jsme silně spojeni s tra-
dicí a způsobem života tohoto regionu. Geografická poloha mezi 
severem a jihem ovlivnila naše hodnoty: spolehlivost a přesnost jdou 
ruku v ruce s estetickym vnímáním a osobitým způsobem života. 

Ve sklepě malé vesničky v Jižnim Tyrolsku odstartovali v roce 1979 
Arnold Gasser a Johann Krapf uspěšný chod firmy duka. Kvalita, 
individuální řešení a osobní přístup při montáži se staly základem 
pro rozšíření výroby a získání nových trhů. V současnosti firma za-
městnává 200 pracovníků. duka - to je firma s jasně řezaným 
profilem.

Kořeny Jižního 
Tyrolska
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Celek je více než součet jeho částí. Ve společnosti duka vždy 
myslíme na kvalitu, už od začátku každého projektu. Abychom si 
byli jistí, že naše výrobky splní vysoká očekávání našich zákazníků, 
jak v oblasti designu, tak pokud jde o funkčnost a životnost, vychá-
zíme z kvality prvotních surovin. Hlavními složkami sprchové kabiny 
jsou sklo a hliník. Oba materiály získáváme ve svém okolí: skla jsou 
totiž vyráběna naší sklárnou nedaleko Benátek, které jsou koléb-
kou evropského sklářství. Hliníkové profily, realizované na základě 
našich požadavků, jsou dodávány jednou rakouskou firmou mající 
velkou zkušenost v daném oboru. A to nemluvíme o našem interním 
obrábění kovových komponent: závěsy a madla jsou např. vyráběny 
v naší továrně v Bressanone, a to moderními zařízeními s digitálním 
ovládáním. Pouze takto si můžeme být jisti, že všechna pozornost, 
jíž věnujeme výrobním procesům, aby byly pečlivé a přesné, se ná-
sledně přeměnila v kvalitní sprchové kabiny, jež lze uvést v soulad 
s každým stylem koupelny, k maximálnímu uspokojení uživatele. Ve 
společnosti duka chápeme kvalitu takto, a vyjadřujeme ji i v našem 
motu: duka – zážitek ze sprchování!

Kvalita duka
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Jako odborníci na „řešení na míru“ jsme schopni uspokojit jakýkoliv 
požadavek. Díky naší mnohaleté zkušenosti můžeme připravit aty-
pické řešení na základě specifických požadavků, a to při zachování 
estetiky i praktičnosti. Společnost duka vyhotoví vhodnou sprchovou 
kabinu pro vaši koupelnu i v případě čelního zdiva, mansardových 
stropů, tvarovaných stěn, příček nebo nerovností podlahy. I větší 
odchylky mohou být vyrovnány rychle a profesionálně. Je samo se-
bou, že naše kabiny na míru dodáváme v co nejkratší možné době; 
v našem odvětví ostatně máme pověst nejrychlejšího dodavatele.

Řešení na míru:
personalizace  
ve výrobě
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Jsou to kvality, které nepřešly nezpozorovány. Získali jsme ostatně 
mnoho uznání, jako např.: ADI Ceramic Design Award, což je Cena 
za nejinovativnější výrobky v oblasti vybavení italských koupelen; 
„zvláštní zmínka“ na German Design Award a vítězství v German De-
sign Award v roce 2018, která patří mezi nejžádanější uznání v me-
zinárodních designérských oceněních. Nebo ocenění German Brand 
Award 2017, kde jsme porotu přesvědčili naši značkou “duka”. Co 
na to říkáte jako zákazník? Pro společnost duka jsou tyto mezinárod-
ní ceny odměnou za nasazení a zároveň povzbuzením k naší práci. 
Náš design je stále ruku v ruce s funkčností, je vyjádřen lineárními a 
harmonickými tvary, a to ve všech detailech a v souladu s jazykem 
dnešní architektury. Pro jedinečnou zkušenost a zážitek. Tak ja praví 
naše motto: “duka – Kouzlo sprchování”.

Uznání/ceny
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Arreda 
Samostatná prostorová 

řešení

Aura
Bezrámové  

modely

Vertica
Rámové modely s pouze  

vertikálními profily

Quadra
Rámové modely

Obsah
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strana 58 pura 5000
strana 78 vetra 3000

strana 92 pura R 5000
strana 102 princess 4000
strana 112 multi-S 4000
strana 136 gallery 3000
strana 148 vela 2000

strana 162 acqua R 5000
strana 172 natura 4000
strana 198 dukessa 3000
strana 208 stila 2000
strana 218 prima 2000 glass

prima 2000

strana 230 Řešení pro vany
strana 242 Seznam položek
strana 244 Technické vychytávky  
strana 246 Přehled skel a profilů
strana 254 Služby
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libero 5000 libero 4000 libero 3000

Arreda

Sprcha - prostor v prostoru pro duševní i fyzickou regeneraci těla. Místo pro každodenní rituál. Emoce a 
technické vymoženosti tu stojí tvaří v tvář. S minimem materialů se otevirají nekonečné možnosti individuál-
nich řešení. Zapomeňte na kompromis a zvolte z mnoha variant Vaši vlastní oázu pohody. Ať už jako stan-
dardní řešení nebo řešení podle Vašich požadavků - vysledkem je exkluzivní prostor pro každodenní hygienu. 
K segmentu Arreda patří následující modelové řady:

Volně stojící a individuální rámové řešení



16

www.duka.it/libero5000 

FQS-F L/R   Boční stěna volně stojící     150 - 1800 mm 

libero 5000
8 mm Silným bezpečnostním sklem | 2000 mm Standardní výška 
| Velkoprostorove sprchy s možností individuálního uspořádání do-
slova vytvářejí pocit uvolnění a regenerace. Tento viditelný zážitek 
má na svědomí souhra elegantních forem a rituální charakter ele-
mentu vody. Jasné, harmonické tvary, precizní v detailu s možností 
mnoha obměn.
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FQN L/R   Sprchovy kout do niky     150 - 1500 mm 
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FQW L/R   Sprochový kout     150 - 1500 mm FQS L/R   Boční stěna     150 - 1400 mm
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1

2

Technické informace libero 5000

1 - Upevnění: Maximální stabilitu zaručuje precizně 
integrovaná příčná vzpěra! Ta je na skle rovněž 
upevněna pomocí výše zmíněné lepící techniky - 
opticky i technicky čistý zážitek.

2 - Technologie lepení: Technologie lepení: 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!
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www.duka.it/libero4000 

libero 4000
6 mm / 8 mm Silným bezpečnostním sklem | 2000 mm Standardní 
výška | S minimem materiálu nabízí tato řada nepřeberné možnosti 
individuálních řešení. Zapomeňte na kompromis a zvolte z mnoha 
variant Vaší osobní oázu pohody, ať už ve standardních nebo spe-
cifických rozměrech. Díky vynikajícímu provedení nabízí libero 4000 
opravdu mimořádný prostor. 

PE 6FPG L/R   Volně umístěné skládací kyvné dveře, sklo 6 mm
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PE 6DT L/R   Volně umístěné otočné dveře, sklo 6 mm
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PE 6GFT1   Sprchový kout, sklo 6 mm     550 - 1800 mm 

PE 6WK   Boční stěna pro kombinaci, sklo 6 mm     700 - 1200 mm 
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PE 6GF   Boční stěna volně stojící, sklo 6 mm     600 - 1200 mm 
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PE 6W GFT1   Sprchový kout volně stojící, sklo 6 mm     550 - 1800 mm
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PE 6PS-F   Samostatná boční stěna volně stojící s držákem ručníků/vzpěrou, sklo 6 mm     500 - 1010 mm

PE 8PS-F   Samostatná boční stěna volně stojící s držákem ručníků/vzpěrou, sklo 8 mm     500 - 1400 mm
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PE 6W GF   Sprchový kout volně stojící, sklo 6 mm     300 - 1200 mm 
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PE 6WM   Sprchový kout volně stojící, sklo 6 mm     600 - 1400 mm
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PE 6WZ   Boční stěna volně stojící, sklo 6 mm        700 - 1200 mm 

PE 8WZ   Boční stěna volně stojící, sklo 8 mm        700 - 1600 mm
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PE 8WZ-V   Boční stěna volně stojící, bezrámová, sklo 8 mm     150 - 1600 mm
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PE 6GFT2   Sprchový kout volně stojící, sklo 6 mm     1100 - 2000 mm 
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PE 8WM-F   Sprchový kout volně stojící, bezrámový, sklo 8 mm     600 - 1600 mm
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1 2

3 4 5

Technické informace libero 4000

2 - Stabilita: Inteli-
gentní, prostřednictvím 
teleskopického šroubu 
nastavitelný podpěrný 
systém zaručuje stabilitu 
všech typů stěn.

1 - Automatic Close: 
Volný prostor jako nový 
zážitek. Otočný dveřní 
element je vybaven 
automatickým dovíracím 
systémem „auto close” - 
jste to Vy, kdo rozhodu-
je, v jaké pozici se křídlo 
dveří zastaví.

3 / 4 - Až do detailu: 
Decentní design profilů, 
v profilech skryté prvky 
regulace a k tomu 
vhodné kryty jsou dnes 
již běžnou součástí 
základní výbavy. 

5 - Technologie  
lepení: Přisně sledova-
ný výrobní proces zaru-
čuje dlouhou životnost 
a odolnost lepení. Náš 
inovativní proces UV 
pak zaručuje maximální 
bezpečnost.
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www.duka.it/libero3000 

libero 3000
6 mm / 8 mm Silným bezpečnostním sklem | 2000 mm Standardní 
výška | Nová řada završující cenovou nabídku společnosti duka. 
Samostatná řešení, která se zaměřují na estetický faktor s geo-
metrickými sítotisky v černé barvě, následující poslední tendence 
jak v barvě, tak v takzvaném „industriálním stylu“. Proto maximální 
všestrannost ve vytváření prostorů walk-in, vždy s kvalitními, bez-
pečnými a spolehlivými výrobky.

GW-F6 L/R   Boční stěna volně stojící, sklo 6 mm

GW-F8 L/R   Boční stěna volně stojící, sklo 8 mm
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GW-F6 L/R   Boční stěna volně stojící, sklo 6 mm

GW-F8 L/R   Boční stěna volně stojící, sklo 8 mm
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GW-F   Boční stěna volně stojící



44

GW-F   Boční stěna volně stojící
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1 2

1 - Upevnění: Detail opěrného profilu, s jedno-
duchou a nevtíravou linií, se totiž ladně spojuje 
se skleněnou stěnou, aniž by vytvářel nadměrné 
obrysy nebo výčnělky (PE 6/8GW L/R).

2 - Design: Sítotisk sestává z 6 nebo 8 čtverců, 
vždy a pouze v černé barvě, ve skle o tloušťce 6 i 
8 mm, zasazeném do hliníkových profilů, taktéž v 
černé barvě, v dokonalém spojení. Profily garantují 
jak stabilitu, tak trvanlivost v čase, a chrání samotný 
sítotisk (PE 6/8GW L/R).

Technické informace libero 3000



46



47

Aura

Bezrámové sprchové stěny pro každodenní užívání jsou charakteristické svý vzrušujícím designem, inovativ-
ními nápady a chytrým provedením. Vypouklá nebo nerovná zeď? Pevné díly mohou byt ve vodorovné rovině 
odsazeny od zdi až do vzdálenosti 6 mm. K segmentu Aura patří následující modelové řady:

Bezrámove modely

acqua 5000 pura 5000 vetra 3000
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www.duka.it/acqua5000www.duka.it/acqua5000

XTN2 L/R   Posuvné dveře 2-dílné do niky s 1 pevným dílem     970 - 2200 mm 

acqua 5000
8 mm Silným bezpečnostním sklem | 2000 mm Standardní výška 
| 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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XT4   Posuvné dveře 4-dílné do niky     1500 - 2400 mm
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XT1 L/R   Posuvné dveře jednotílné do  

niky s čelní vyzdívkou     520 - 1100 mm

XWV2 L/R   Zkrácená boční stěna     150 - 1400 mm
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XTW2 L/R   Posuvné dveře 2-dílné s 1 

pevným dílem ke komb. s výr. XW2 L/R       

 970 - 2200 mm 

XW2 L/R   Boční stěna ke komb.  

s výr. XTW2 L/R     150 - 1400 mm 
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XE 2  / XK 2   Rohový sprchový kout     700 - 1600 mm
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42

3

Technické informace acqua 5000

1 - Design: Vnější 
sítotisk na skle skrývá 
lepení adaptéru a vo-
dící lištu. Kromě toho 
minimální překrytí 
mezi pevnou částí 
a dveřmi doplňuje 
design této modelové 
řady.

3 - Otočné posuvné 
díly: Posuvné prvky 
lze vyklopit pouhým 
stiskem na vodící patce 
a zajistit si tak jedno-
duché čištění i mezi 
jednotlivými skleněnými 
plochami!

2 - Automatic Close & 
Stop: Skleněné dveře se 
na posledních pár centi-
metrech lehce  sklouznou 
do polohy „zavřeno” nebo 
„otevřeno – komfort pro 
každou koupelnu. Inova-
tivní otevírací mechaniku 
lze objednat ke každému 
modelu acqua.

4 - Nová stabilita, 
která dodržuje to, co 
nabízí: rohová kabina 
ve velkých rozměrech 
bez podhledového 
zavěšení. Jedinečné a 
překvapivé řešení! Ne-
chte se překvapit našimi 
jedinečnými řešeními!
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www.duka.it/pura5000

P-PTN L/R   2 otočné dveře do niky     600 - 1600 mm 

pura 5000
8 mm Silným bezpečnostním sklem | 2000 mm Standardní výška | 
Chcete dílo nejvyšší kvality, sofistikované technologie a užasný es-
tetický dojem ? Chcete pocítit harmonii detailů, lesk ušlechtilých 
materiálů a dokonalost pohybu ? Ano ! Umění lze najít v elegantní, 
čisté a absolutní formě.
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P-TN1 L/R   1 otočné dveře do niky     500 - 1000 mm
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P-TN2 L/R   1 otočné dveře do niky s 1 pevným dílem s 1 vzpěrou     600 - 1600 mm
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P-FPTN L/R   1 otočné/sklopné dveře  

do niky        500 - 1000 mm

P-WV L/R   Zkrácená boční stěna pro kombinaci s výr. 

P-TN1 L/R, P-FPTN L/R, P-TN2 L/R    

 150 - 1400 mm
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P-TN1X L/R   1 otočné dveře s boční stěnou do niky     1000 - 2000 mm
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P-TN3 L/R   1 otočné dveře s 1 pevným dílem, 1 boční stěnou a 2 vzpěrami do niky     1000 - 2100 mm
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P-TN2P L/R   2 otočné dveře s pevným  

dílem do niky     1200 - 2200 mm

P-TN4 L/R   2 otočné dveře s 2 pevnými  

díly do niky     1200 - 2200 mm
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P-TW1 L/R   1 otočné dveře pro kombinaci  

výr. P-W L/R     500 - 1000 mm

P-W L/R   Boční stěna pro kombinaci s výr. 

P-TW1 L/R, P-TW2 L/R a P-FPTW L/R 

 150 - 1400 mm
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P-TW2 L/R   1 otočné dveře s pevným dílem pro kombinaci s výr. P-W L/R     600 - 1600 mm
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P-FPTW L/R   1 otočné/sklopné dveře se vzpěrou pro komb. s výr. P-W L/R     500 - 1000 mm



72

P-PTW L/R SB1   2 otočné dveře pro  

kombinaci s výr. P-WP L/R    

 600 - 1200 mm 

P-WP L/R   Boční stěna pro kombinaci  

s výr. P-PTW L/R     150 - 1400 mm 
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P-T1 E/K   Rohový sprchový kout se 2otočnými dveřmi     500 - 1000 mm 
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P-T2 E/K   Rohový sprch.kout se 2 otoč.dveřmi 2 pevné díly     951 - 1150 mm 
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P-FPT E/K   Rohový sprchový kout se  

2 otočnými/sklopnými dveřmi        

 500 - 1000 mm

P-R2P   Čtvrtkruhový sprchový kout se  

2 otočnými dveřmi, 2 pevnými díly a 2 vzpěrami     

 R50 754 - 1200 mm / R55 794 - 1200 mm
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3 4

Technické informace pura 5000

1 - Madlo/závěs Design:  
Kovové madlo v ergonomic-
kém designu pro praktické a 
jisté uchopení na obou stra-
nách dveří připevněné přímo 
na magnetickém profilu a k do-
stání ve 4 provedeních: lesklé 
chrom/hliník, s bílou a černou 
skleněnou vložkou, perfektně 
se hodící k závěsům.

2 - Odkapávací 
profil: je z vnějšku 
sotva viditelný, přesto 
poskytuje tu nejlepší 
ochranu před stříkající 
vodou.

3 - Technologie lepení: 
UV technologie lepení a 
systém „automatického 
zavírání“, to jsou dvě důle-
žité inovace, které přináší 
duka do vývoje sprchových 
koutů, zaručuje jemné 
zavírání skleněných dveří 
a automatické zavírání na 
posledních několika centi-
metrech.

4 - Design: Sítotisk v 
barvě závěsů a madla 
zakrývá vnítřní připev-
ňovací prvky.
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www.duka.it/vetra3000

VTN1 L/R   1 otočné dveře do niky s malým pevným dílem     500 - 1100 mm 

vetra 3000
6 mm Silným bezpečnostním sklem | 1950 mm Standardní výška | 
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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VTN4 L/R   1 otočné dveře do niky s velkým 

pevným dílem        600 - 1500 mm 

VWV1 L/R   Zkrácená boční stěna na míru pro  

kombinaci s výr. VTN1 L/R nebo výr. VTN4 L/R    

 150 - 1000 mm 
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VGWV2   Zkrácená boční stěna se stěnovým  

profilem pro komb. s výr. VTN1 L/R nebo výr. 

VTN4 L/R        150 - 1200 mm

VTW1 L/R   1 otočné dveře s malým pevným  

dílem ke komb. s výr. VW1 L/R    

 500 - 1100 mm
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VTW4 L/R   1 otočné dveře s velkým pevným dílem ke komb. s výr. VGW2     600 - 1500 mm 
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VW1 L/R   Boční stěna na míru pro komb.  

s výr. VTW1 L/R nebo s výr. VTW4 L/R   

 150 - 1100 mm 

VGW2   Boční stěna se stěnovým  

profilem pro komb. s výr. VTW1 L/R nebo s 

výr. VTW4 L/R     150 - 1200 mm 
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VT1 EK   Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi a malými pevnými díly     500 - 1100 mm
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VT4 EK   Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi a velkými pevnými díly     600 - 1500 mm 
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VR 1   Čtvrtkruhový sprchový kout se 2 

otočnými dveřmi a malými pevnými díly     

 Rozměry viz Ceník

VR4P   Čtvrtkruhový sprchový kout se 2 otočnými  

dveřmi a velkými pevnými díly     Rozměry viz Ceník



88



89

1

Technické informace vetra 3000

1 - Možnosti nastavení: 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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Vertica

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:

Rámové modely s pouze vertikálními profily

pura R 5000
gallery 3000

princess 4000 
vela 2000

multi-S 4000
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www.duka.it/pura-R5000

PR-TN2 L/R   1 otočné dveře do niky s 1 pevným dílem     600 - 1600 mm 

pura R 5000
8 mm Silným bezpečnostním sklem | 2000 mm Standardní výška 
| Vynikající výrobek je vzdušný a funkční. Dokonalost sprchového 
koutu je především v detailech. Otevírání a zavírání - posouvání, tak 
jemné jako pohlazení.
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PR-WV L/R   Zkrácená boční stěna     150 - 1400 mm
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PR-TN3 L/R   1 otočné dveře do niky se 

2 pevnými díly     1000 - 2100 mm

PR-TN4 L/R   2 otočné dveře s 2 pevnými  

díly do niky     1200 - 2200 mm
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PR-TW2 L/R   1 otočné dveře s 1 pevným dílem pro 

kombinaci s výr. PR-W L/R     600 - 1600 mm 

PR-W L/R   Boční stěna ke komb.  

s výr. PR-TW2 L/R     150 - 1400 mm 
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PR-T2 E/K   Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi, 2 pevnými díly a 2 vzpěrami     600 - 1600 mm
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PR-R2P   Čtvrtkruhový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi, 2 pevnými díly a 2 vzpěrami     815 - 1200 mm
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Technické informace pura R 5000

1 - Možnosti nastave-
ní: Stěnový připevňo-
vací profil s inovativním 
mechanismem nastave-
ní pro pevné díly a boční 
stěny.

2 - Možnosti nastave-
ní: Stěnový připevňova-
cí profil, minimalistický 
a přesto s možností 
nastavení a bez viditel-
ných šroubů.

3 - Technologie le-
pení: Přísně sledovaný 
výrobní proces zaručuje 
dlouhou životnost a 
odolnost lepení. Náš 
inovativní proces UV 
pak zaručuje maximální 
bezpečnost.

4 - Odkapávací profil: 
je z vnějšku sotva vidi-
telný, přesto poskytuje 
tu nejlepší ochranu před 
stříkající vodou.
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www.duka.it/princess4000

6PT L/R   1 otočné dveře do niky, sklo 6 mm     500 - 1000 mm

8PT L/R   1 otočné dveře do niky, sklo 8 mm     500 - 1200 mm 

princess 4000
6 mm / 8 mm Silným bezpečnostním sklem | 1950 mm Standardní 
výška | Exkluzivita fascinuje. Jedná se o řešení překypující komfor-
tem, designem a funkčností. Tyto kabiny se vyznačují nadstandard-
ními, tvarově dokonalými otočnými profily a velkorysým vstupem.
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6PSV L/R   Zkrácená boční stěna se vzpěrou/držákem na ručníky, sklo 6 mm     120 - 1000 mm 

8PSV L/R   Zkrácená boční stěna se vzpěrou/držákem na ručníky, sklo 8 mm     120 - 1400 mm
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6PTX L/R   1 otočné dveře do niky s boční stěnou, sklo 6 mm     620 - 1600 mm

8PTX L/R   1 otočné dveře do niky s boční stěnou, sklo 8 mm     620 - 2250 mm
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6PTS L/R   1 otočné dveře ke komb. s boční stěnou, sklo 6 mm     500 - 1000 mm

8PTS L/R   1 otočné dveře ke komb. s boční stěnou, sklo 8 mm     500 - 1200 mm
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6PS L/R   Boční stěna se vzpěrou/držákem na ručníky, sklo 6 mm     120 - 1000 mm

8PS L/R   Boční stěna se vzpěrou/držákem na ručníky, sklo 8 mm     120 - 1400 mm



108

6PE/K   Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi, sklo 6 mm     500 - 1000 mm

8PE/K   Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi, sklo 8 mm     500 - 1200 mm
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6PRST L/R   Čtvrtkruhový sprchový kout s 1 otočnými dveřmi a 1 boční stěnou, sklo 6 mm     Rozměry viz Ceník
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Technické informace princess 4000

1 - Design: Za odjímatelnými 
kryty se skrývá dokonalé prove-
dení: možnost nastavení, zvedací 
mechanismus a slinuté závěsné 
prvky.

3 - Možnosti nastavení:  
Nezáleží na tom zda je tloušťka 
skla 6 nebo 8 mm: pod krycími 
lištami je možnost nastavení  
25 mm.

2 - Stabilita: Estetický držák na 
ručníky a závěsy poskytují velkou 
stabilitu. Na sklo byly upevněnou 
osvědčenou technologií ceňo-
vanou duka® UV. Držák ručníku 
dává dostatek prostoru pro 
nastavení až na 25 mm.  
Elegantní design je podtržen 
průřezy profilu.
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www.duka.it/multi-S4000www.duka.it/multi-S4000

GFTFN   1 otočné dveře do niky s 1 pevným dílem a 1 boční stěnou do niky   

     840 - 2100 mm

multi-S 4000
6 mm Silným bezpečnostním sklem | 1950 mm Standardní výška

Oboustranně otočný systém Technický design a promyšlená 
inovace: s řadou multi-S 4000 získáte obrovské možnosti vlast-
ního 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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GPT2N   2 otočné dveře do niky s 2 kyvnými dveřmi    

 500 - 1600 mm

GPT1N   1 otočné dveře do niky    

 500 - 1000 mm 
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GFTN   1 otočné dveře do niky s 1 pevným dílem a 1 kyvnými dveřmi     500 - 1800 mm
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GFTPN   2 otočné dveře s 1 pevným dílem do niky    

 720 - 2100 mm 

GFT2N   2 otočné dveře se 2 bočními  

stěnami do niky     840 - 2200 mm 
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GPT1SN   1 otočné dveře s boční stěnou do niky     720 - 2100 mm
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GPWV   Zkrácená boční pro komb. s výr. GPT2N     120 - 1250 mm 
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GFWV   Zkrácená boční stěna pro komb. s výr. 

GPT1N a GFTN     120 - 1250 mm

GPT1W   1 kyvné dveře ke kombinaci s výr. GFW     

 500 - 1000 mm
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GFTW   1 otočné dveře ke komb. s výr. GPW s 

1 pevným dílem, 1 kyvnými dveřmi   

 500 - 1800 mm 

GFW   Boční stěna ke kombinaci s výr. GFPW L/R 

nebo GFTW    

 120 - 1250 mm 
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GPT2W   2 otočné dveře ke kombinaci s výr. GPW    

 500 - 1600 mm

GPW   Boční stěna ke kombinaci s výr. GPT2W   

 120 - 1250 mm
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GFT EK   Rohový sprchový kout se 2 pevnými díly 2 otočnými dveřmi        500 - 1800 mm 
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GPT1 EK   Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi     500 - 1000 mm
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GFRP4   Čtvrtkruhový sprch. kout s 2 pevnými díly a 2 otočnými dveřmi     Rozměry viz Ceník
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GR2   Čtvrtkruhový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi     Rozměry viz Ceník
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GF2   5-úhelníkový sprchový kout se 2 pevnými 

díly a 2 otočnými dveřmi     Rozměry viz Ceník

GLX/GRX L/R   Zástěna s držákem sestávající ze  

2 otoč. dveří a 1 pevného dílu    

 Rozměry viz Ceník
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www.duka.it/multi-S4000www.duka.it/multi-S4000

GFP E/K   Rohový sprchový kout se 2 otočnými/sklopnými dveřmi     

 500 - 1500 mm

multi-S 4000
6 mm Silným bezpečnostním sklem | 1950 mm Standardní výška

Sklopný a zároveň otočný systém Maximální sprchovací pohodlí 
s ušlechtilým designem, perfektně koncipované pro bezmála jaké-
koli 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.
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GFPN L/R   1 otočné/sklopné dveře do niky     500 - 1500 mm 
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GFPN2   2 otočné/sklopné dveře do niky       

 1000 - 2400 mm

GFWV   Zkrácená boční stěna pro kombinaci  

s výr. GFPN L/R     120 - 1250 mm
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GFPW L/R   1 otočné/sklopné dveře pro  

Kombinaci s výr. GFW     500 - 1500 mm 

GFW   Boční stěna ke kombinaci s  

výr. GFPW L/R     120 - 1250 mm 



133

GFFP U   Sprchový kout do U s pevnými  

díly a 2 otočnými/sklopnými dveřmi     

 700 - 1000 mm

GFPMR   Čtvrtkruhový sprchový kout se 2 otočnými/

sklopnými dveřmi    

 Rozměry viz Ceník
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Technické informace multi-S 4000

1 - Design: Stabilizační 
vzpěry, měkce otočné dveře 
s automatickým systémem 
dovírání „auto-close” a prak-
tickým, promyšleným madlem 
- to vše poskytuje opravdový 
sprchovací komfort. Každá 
sprchová kabina je unikátem, 
který je zhotoven přesně  
podle Vašich požadavků.

3 - Možnosti na-
stavení: Celé dveře 
lze nastavit pomocí 
jemného mechanismu 
stavěcím kolečkem 
velmi snadno a bez 
problémů v potřebné 
oblasti. Nastavení je tak 
možné i po letech.

2 - Technologie 
zapuštěných 
závěsů: Závěsy z 
vysocekvalitních 
kovů bez viditelných 
šroubových spojů 
doplňují elegantní 
linie.

4 - Auto Close: 
Osvědčený, volitelně 
nastavitelný zdvih a 
spouštění „automatic-
ké zavírání“ umožňuje 
zapadnutí otočných 
prvků přesně tam, 
kam potřebujete!
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www.duka.it/gallery3000 

GTN2 L/R   1 otočné dveře s 1 pevným dílem do niky     530 - 1500 mm

gallery 3000
6 mm Silným bezpečnostním sklem | 1950 mm Standardní výška | 
Vyzrálá technika s množstvím individuálních řešení jsou charakteris-
tickými znaky produktové řady gallery 3000. Ušlechtilé sklo ve spo-
jení s vysoce kvalitními závěsy a stěnovými profily zaručují dlouhou 
životnost a vysokou funkčnost. gallery 3000 Vás přesvědčí na první 
pohled svojí kombinací designu, kvality a ceny.
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GTNF2 L/R   1 otočné dveře s 2 pevnými díly do niky     900 - 2100 mm 
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GWV2 L/R   Zkrácená boční stěna ke kombinaci s výr. GTN2 L/R     150 - 1200 mm
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GTW2 L/R   1 otočné dveře s 1 pevným dílem  

ke komb. s výr. GW2     530 - 1500 mm

GW2   Boční stěna ke kombinaci s výr. 

GTW2 L/R     150 - 1200 mm
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GT2 EK   Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi a 2 pevnými díly     530 - 1500 mm
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GR2P   Čtvrtkruhový sprchový kout se 2 otočnými a 2 pevnými díly     Rozměry viz Ceník
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GR2M L/R   Čtvrtkruhový sprchový kout s  

1 otočnými dveřmi, 2 pevnými díly     

 Rozměry viz Ceník

GF2S L/R   5-úhelníkový sprchový kout s 1 otočnými 

dveřmi, 2 pevnými díly     Rozměry viz Ceník
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Technické informace gallery 3000

1 - Technologie 
zapuštěných závěsů: 
Panty jsou zevnitř za-
rovnány se sklem. Díky 
bezešvým krytům závěsů 
se sprchové kouty velmi 
snadno čistí.

3 - Girofix: Rámový profil je 
na stěnový profil připevněn 
pomocí speciálních „girofix 
šroubů“ - rychlé, jednoduché 
a šetřící čas! Otočení „girofix 
šroubu“ o 90° je dostatečné 
a rámový profil pevně drží. 
“girofix šroub” je na vnější 
straně profilu snadno do-
stupný a kdykoliv je možné 
provést dodatečné nastavení.

2 - Stabilita: To, že 
pozornost je věnována 
skutečně každému detailu, 
se ukazuje i v designu no-
vých vzpěr. Tyto se opticky 
přizpůsobí lineárním tahům 
madla a profilů a propůjčují 
tak tomuto sprchovému 
koutu mimořádnou ele-
ganci.

4 - Zvedací/spouštěcí 
mechanismus: Dveře 
gallery 3000 jsou vybaveny 
funkční technikou zvedání 
a spouštění a při otevření 
se automaticky o několik 
mm nadzdvihnou. Od-
kapávací gumička je tak 
chráněna před opotřebe-
ním a dveře se posledních 
10 až 20 cm zavírají samy.
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www.duka.it/vela2000

V6PT   2 otočné dveře     500 - 1400 mm

vela 2000
6 mm Silným bezpečnostním sklem | 1950 mm Standardní výška  | 
Perfektní od montáze až po každodenní prožitek ze sprchování. 
Produkty této řady jsou promyšlené v designu, funkční a jednodu-
še 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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V6ST L/R   1 otočné dveře    

 500 - 1000 mm 

V6TW L/R   1 otočné dveře s 1 pevným dílem   

 500 - 1600 mm 
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V6FST L/R   1 otočné dveře s boční stěnou jen do niky     1000 - 2000 mm
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V6PTF L/R   2 otočné dveře s 1  

pevným dílem do niky     1000 - 2000 mm 

V6SV   Zkrácená boční stěna ke kombinaci s výr. 

V6PT, V6ST L/R nebo V6TW L/R     150 - 1100 mm 
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V6S   Boční stěna se vzpěrou ke kombinaci s výr. V6PT, V6ST L/R nebo V6TW L/R     150 - 1100 mm
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V6 E/K   Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi, 2 pevnými díly a 2 vzpěrami     500 - 1600 mm
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V6RP   Čtvrtkruhový sprchový kout s 1 pevným díly a 2 otočné dveře     Rozměry viz Ceník
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V6RS L/R   Čtvrtkruhový sprchový kout s 2 Pevnými díly a 1 otočnými dveřmi     Rozměry viz Ceník
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V6FS L/R   5-úhelníkový sprchový kout s 2 pevnými díly a 1 otočnými dveřmi     Rozměry viz Ceník
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Technické informace vela 2000

1 - Design: Dveře se 
otvírají dovnitř i ven a 
poskytují maximalní 
vstupní pohodlí i u 
malých sprchových 
vaniček.

2 - Vzpěra: Nastavi-
telná vzpěra pevných 
dílů, popř. bočních stěn 
je stabilní a jednoduše 
připevnitelná.

3 - Design: Plynulá 
madlová lišta s mag-
netickým těsněním a 
nadstandardní materiály 
jsou charakteristické pro 
tuto modelovou řadu.

4 - Design: Navíc k 
vlastnostem zvedacího/
spouštěcího mechanis-
mu je zde také možnost, 
nastavit zavírání pohy-
blivých prvků, pomocí 
západky.
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Quadra

Nadstandardní kvalita produktů této řady je cítit z každého detailu. Hladké skleněné povrchy a skvěle navrže-
né 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:

Rámové modely

acqua R 5000

stila 2000

natura 4000 

prima 2000 glass

dukessa 3000

prima 2000
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www.duka.it/acqua-R5000

QTN2 L/R   Posuvné dveře 2-dílné do niky     970 - 2200 mm 

acqua R 5000
8 mm Silným bezpečnostním sklem | 2000 mm Standardní výška 
| Velkoprostorové posuvné dveře různých, osobitých tvarů přispí-
vají k velkolepému pocitu pohodlí a zotavení. Přimočaré, harmo-
nické 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 zá-
žitek v nové formě.
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QT3 L/R   Posuvné dveře 3-dílné do niky     1350 - 2207 mm 



165

QT4   Posuvné dveře 4-dílné     1300 - 2400 mm
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QWV2 L/R   Zkrácená boční stěna    

 150 - 1400 mm 

QWV4 L/R   Zkrácená boční stěna ke komb. s výr. QT4   

 150 - 1400 mm 
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QW4 L/R   Boční stěna ke kombinaci s výr. QT4 nebo QT3 L/R     150 - 1400 mm
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QTW2 L/R   Posuvné dveře 2-dílné ke kombinaci  

s výr. QW2 L/R     970 - 2200 mm 

QW2 L/R   Boční stěna ke komb. s výr. QTW2 L/R   

 150 - 1400 mm 
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Q E/K 2   Rohový sprchový kout     700 - 1600 mm
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Technické informace acqua R 5000

1 - Technologie lepení: U vnitřních upevňovacích prvků byla použita osvědčená duka technologie lepení. 
Proto má acqua R 5000 na vnější straně celistvou skleněnou plochu.

3 - Vysunutí: Posuvné 
prvky je možné vyklopit 
pouhým stiskem na 
vodící patce, což umož-
ňuje snadné čištění mezi 
jednotlivými skleněnými 
plochami!

2 - Stabilita: Nová, 
inovativní stabilita 
– dodrží co slibuje: 
Nechte se překvapit 
naším unikátním 
řešením !

4 - Design: Vnější 
sítotisk na skle skrývá 
lepení adaptéru a
vodicí lištu! Možnost 
nastavení až 25 mm na 
straně u zdi dovoluje 
bez problémů překonat 
stavební tolerance!

5 - ACS Automatic  
Close & Stop: Nová zdvi-
hací automatika Automatic 
Close & Stop: Skleněné 
dveře se na posledních 
pár centimetrech lehce 
sklouznou do polohy „za-
vřeno“ nebo „otevřeno“.
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www.duka.it/natura4000

AR-ST2N L/R   Dvoudílné posuvné dveře pouze pro niku s 

dolním upevněným profilem     870 - 1800 mm 

natura 4000
6 mm Silným bezpečnostním sklem | 2000 mm Standardní výš-
ka | Nová série sprchových koutů natura 4000 vznikla z myšlenky 
zmodernizovat, a to i esteticky, „historické“ modely duka „dukessa-
-S“ a „natura“. natura 4000 je bezpečný výrobek, vyvážený ve své 
geometričnosti, plný jedinečných inovací a s lineárním a minimali-
stickým designem. S modelem natura 4000 duka potvrzuje svou 
kompetenci k realizaci myšlenky komfortu a výkonu pro všechny, 
s aktuálnějším duchem, který tento výrobek střední kategorie be-
zesporu činí inovativním a konkurenčním. Model natura 4000 je 
přelomem v technologii budoucnosti, která tlumočí pohodu něčeho 
jednoduchého, zaslouženého, jako přirozenégesto v osobním pro-
storu.
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A-ST2N L/R   Dvoudílné posuvné dveře pouze pro niku bez dolního upevněného profilu     870 - 1800 mm 
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AR-ST4   Čtyřdílné posuvné dveře pro niku s dolním 

upevněným profilem a pro kombinaci s dílem A-S4, 

A-SV L/R     1315 - 2000 mm

A-ST4   Čtyřdílné posuvné dveře bez dolního  

profilu s upevněním pro niku a pro kombinaci s dílem 

A-S4, A-SV L/R     1315 - 2000 mm
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A-DTN L/R   Křídlové dveře pro niku     600 - 1000 mm 
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A-FPN L/R   Skládací křídlové dveře pro niku     600 - 1200 mm
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AR-DTN L/R   Křídlové dveře pro niku   

 600 - 1000 mm 

AR-PTN L/R   Pivotové dveře pro niku 

 550 - 1000 mm 
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AR-FPN L/R   Skládací křídlové dveře pro niku        

 600 - 1200 mm

AR-PTF L/R   1 křídlové dveře s Boční stěnou  

pro niku a pro kombinaci s dílem A-S4, A-SV L/R    

 959 - 1800 mm
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AR-DTW L/R   Křídlové dveře pro kombinaci s 

dílem A-S DT L/R     600 - 1000 mm

A-S DT L/R   Boční stěna ke kombinaci s výr. 

AR-DTW L/R, AR-PTW L/R, AR-FPW L/R     

 178 - 1250 mm



181



182

AR-PTW L/R   1 skládací křídlové dveře pro kombinaci s výr. A-S DT L/R     550 - 1000 mm 
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AR-FPW L/R   Skládací křídlové dveře pro kombinaci s výr. A-S DT L/R     600 - 1200 mm
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A-SV L/R   Zkrácená boční stěna     178 - 1250 mm 
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A-S4   Boční stěna pro kombinaci s výr. AR-ST4, A-ST4, ARPTF L/R     178 - 1250 mm
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A-EDT L/R   Rohový vstup se 2 otočnými dveřmi     600 - 1000 mm
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A-EFP L/R   Rohový sprchový kout se 2 otočnými/sklopnými dveřmi     600 - 1200 mm
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A-ST2W L/R   Dvoudílné posuvné dveře bez 

dolního upevněného profilu, pro kombinaci s 

výr. A-S ST L/R        870 - 1800 mm

AR-ST2W L/R   Dvoudílné posuvné dveře s 

dolním upevněným profilem pro kombinaci s výr. 

A-S ST L/R     870 - 1800 mm 
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A-S ST L/R L/R   Boční stěna pro kombinaci s výr. AR-ST2W L/R     178 - 1250 mm 
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AR-E2 L/R   Rohový sprchový kout s posuvnými dveřmi s upevněným dolním profilem     550 - 1200 mm 
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A-E2 L/R   Rohový sprchový kout s posuvnými dveřmi bez upevněného dolního profilu     550 - 1200 mm



192



193

A-VRS   Čtvrtkruh s 2 pevnými díly a 2 posuvnými křídly     765 - 1200 mm
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Technické informace natura 4000 - posuvné dveře

2 - Automatic Close & Stop 
(ACS) / Automatic Close 
(AC): Dveře se měkce Posou-
vají na posledních centimetrech 
do pozice “zavřeno” – nebo 
“otevřeno” (ACS). Dostupné 
také jen s automatickým 
zavíráním. Inovativní zatahovací 
automatika může být objedná-
na ve zvolené variantě.

1 - Vysunutí: Symbióza mezi 
profilem proti odkapávání a 
novým efektivním těsněním 
posuvných dveří zaručuje ještě 
účinnější bariéru. Inovativní 
spodní posuvný systém, skrývá 
typickou duka inovaci: s mag-
netickou podporou se dveře ve 
vodící liště posouvají stabilně 
a tiše a pro potřeby čištění je 
možné dveře vysunout.

3 - Posuvné 
dveře: Pevné díly 
posuvných systémů 
jsou k dispozici s 
horizontálním profi-
lem nebo bez něj.

4 - Girofix: Stěnový 
profil je připevněn 
systémem girofix 
stačí tak jen několik 
jednoduchých a 
rychlých úkonů.
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Technické informace natura 4000 -  
křídlové, pivotové a skládací dveře

1 - Závěsy: Inteli-
gentní závěs sklop-
ných/otočných 
dveří s otevíráním 
na 180°, který je 
vybaven mecha-
nismem AC.

3 - Připevnění: 
Teleskopický 
systém upevnění 
stěnového profilu 
na stěnu; inova-
tivní vyrovnávací 
mechanismus 
srovnává stěnové 
odchylky.

4 - Technologie lepení:  
Všechny závěsy této řady 
jsou lepeny UV systémem 
přimo na sklo: Výsledek: 
vnitřní povrchy jsou hladké, 
bez přerušení, což přináší 
okouzlující vzhled a snad-
ňuje úklid.

2 - Design: Díky designu závě-
su, s přemístěným čepem, jsou 
tyto modely obzvláště flexibilní 
a přizpůsobivé i v přítomnosti 
vnějšího (např. ohřev ručníků) 
nebo vnitřního (směšovač a ko-
houtová armatura) příslušenství, 
bez rezignace na prostorné vstu-
py a průzračnost povrchů.
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www.duka.it/dukessa3000

A-CS / A-NS   Boční stěna (s profily) ke kombinaci s výr. 

A-CT3 / A-NT     150 - 1250 / 1070 mm 

dukessa 3000
3 mm Silným bezpečnostním sklem | 1900 mm Standardní výš-
ka | Naše produktová řada 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.
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A-CT3 / A-NT3   Posuvné dveře 3-dílné     

 650 - 1200 / 1357 mm 

A-CSP / A-NSP   Zkrácená boční stěna (s profily)  

ke kombinaci s výr. A-CT3 / A-NT3     

 150 - 1250 / 1070 mm 
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A-CEK2 / A-NEK2   Rohový sprchový kout se 

2-dílnými posuvnými dveřmi a 2 pevnými díly. 

Tento výrobek je k dispozici rovněž jako polovina    

 550 - 1357 mm

A-CEK3 / A-NEK3   Rohový sprchový kout s 2 

pevnými díly a 4-dílnými posuvnými dveřmi. Tento 

výrobek je k dispozici rovněž jako polovina     

 650 - 1300 mm
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A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B)   Rohový sprchový 

kout s 3-dílnými posuvnými dveřmi ke komb. s 

výr. A-CK/E2 (3) nebo A-CK/E3/ANK/E2(3) nebo 

A-NK/E3     650 - 1000 mm 

A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3)   A-NK/E3 / Rohový 

sprchový kout 2-dílný ke komb. s výr. A-CK/E3/ 

A-NK/E3     550 - 1300 mm 
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A-CR / A-NR   Čtvrtkruhový sprchový kout s 2 pevnými díly a 4-dílnými posuvnými dveřmi     

 Rozměry viz Ceník
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A-CV   Čtvrtkruhový sprchový kout s 2 pevnýmí díly s 2-dílnými posuvnými dveřmi     

 Rozměry viz Ceník
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Technické informace dukessa 3000

1 - Teleskopický šroub: 
Vyspělá technologie nasta-
vitelných profilů pro montáž 
na stěnu pomocí telesko-
pického šroubu nejen za-
ručuje bezpečné uzavření 
na šikmých stěnách, ale 
také značně zjednodušuje 
montážní práce. Krom toho 
nejsou viditelné šroubové 
spoje.

3 - Válečky: Konzistentní 
používání technologie 
bezúdržbových kuličkových 
ložisek a inteligentní posuv-
né technologie s konkávními 
koly umožňuje vynikající 
komfortní pohyb a přináší 
tak snadný kluz posuvných 
prvků. Mohou být plynule 
nastaveny, což zaručuje 
dokonalý posun a zavírání 
dveří.

2 - girofix: Inovace v 
montáži: montáž pomo-
cí „girofix“ u rohových 
koutů. Tato technologie 
snižuje potřebné úsilí 
při montáži a eliminuje 
viditelné šroubové spoje 
na vnitřní straně.

4 - Vysunutí: Jed-
notlivé posuvné díly 
lze plynule nastavovat 
což zaručuje dokonalý 
posun a zavírání dveří. 
Mohou být také na 
spodní straně vytaženy 
dovnitř kvůli čištění.
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www.duka.it/stila2000

CR-ST2   Posuvné dveře dvoudílné     870 - 1600 mm 

stila 2000
6 mm Silným bezpečnostním sklem | 1950 mm Standardní výška | 
Design nového modelu stila 2000 působí dojmem čistoty, jednodu-
chosti a aktuálnosti. Pečlivé vedení linií, harmonie a vyváženost až 
do detailu promlouvají moderní architektonickou řečí. Madlo je se 
zvláštní pozorností integrováno do magnetického profilu. Výsled-
kem je bytový doplněk plný individuality a jemnosti, a přesto zdů-
razňující jednotu celku.
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CR-PT2   2 otočné dveře 

 600 - 1100 mm 

CR-PT1   1 otočné dveře   

 500 - 1000 mm 
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CR-FT   Skládací dveře     600 - 1000 mm



212

CR-SV L/R   Zkrácená boční stěna se vzpěrou ke komb. s výr. CRPT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R    

 175 - 1200 mm 
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CR-S   Boční stěna ke kombinaci s výr. CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R     

 175 - 1200 mm
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CR-E2/D2   Rohový sprchový kout s 2 pevnými díly a 2-dílnými posuvnými dvěřmi    

 600 - 1200 mm 
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CR-VRS4   Čtvrtkruhový sprchový kout s 2 pevnými díly a 2-dílnými posuvnými dveřmi     

 Rozměry viz Ceník
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Technické informace stila 2000

1 - Válečky: Snadno 
nastavitelná pojezdová 
kolečka zaručují do-
konalou funkčnost - i 
při častém používání 
sprchy.

3 - Zdvihací/spouš-
těcí mechanismus: 
Kyvadlové a skládací 
kyvadlové modely jsou 
opatřeny plynulým zve-
dacím mechanismem 
pro přesné nastavení 
otevření dveří na 90° a 
jejich zavření.

2 - Design: Řešení se
skládacími kyvadlovými 
dveřmi navíc doplňuje 
vnitřní a vnější přídavné 
madlo umístěné mezi 
skládacími prvky.

4 - Vysunutí: Pře-
svědčivě jednoduchá 
konstrukce umožňuje 
snadnou obsluhu 
posuvného mechanismu 
zvenku a jednoduché 
vyklopení skleněných 
dveří. Výsledkem je 
citelně snadnější čištění.
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duka.it/prima2000glass duka.it/prima2000 

CUPT / MUPT   2 otočné dveře     500 - 1100 / 1200 mm 

prima 2000 glass
prima 2000
3 mm Silným bezpečnostním sklem | 1900 mm Standardní výš-
ka | Ideální řešení pro cenově dostupné potěšení ze sprchování. 
Nový, moderní a jednotný design celé produktové palety, standard-
ní výška 1900 mm a inteligentní provedení charakterizují modely 
této řady. K dispozici v elegantním bezpečnostním skle ESG nebo 
umělohmotném skle.
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CUST / MUST   3-dílné posuvné dveře  

 650 - 1000 / 1100 mm 

CUT   1 otočné dveře   

 450 - 900 mm 
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CUFT / MUFT   Skládací dveře     

 550 - 900 mm

CUSP / MUSP   Zkrácená boční stěna ke komb. s  

výr. CUST / MUST, CUPT / MUPT, CUT, CUFT / MUFT    

 120 - 1100 / 1050 mm
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CUS / MUS   Boční stěna ke komb. Rohový sprchový kout s výr. CUST / MUST, CUPT / MUPT, CUT, CUFT / MUFT     

 120 - 1100 / 1050 mm
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CUST / MUST   3-dílné posuvné dveře s 1 

pevnou stěnou a 2 posuvnými díly 

 650 - 1400 / 1800 mm 

CUED2 / MUED2   Rohovy sprchový 

 600 - 1000 mm 
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CUED3 / MUED3   Rohovy sprchový kout s 3-dílnými posuvnými dveřmi     650 - 1000 mm
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CUV / MUV   Čtvrtkruhový sprchový kout se 

2-dílnými posuvnými dveřmi a 2 pevnými díly  

 Rozměry viz Ceník

CUR / MUR   Čtvrtkruhový sprchový 2 pevnými  

díly a 4-dílnými posuvnými dveřmi   

 Rozměry viz Ceník
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CUFS   5-úhelníkový sprchový kout s  

1 otočnými dveřmi a 2 pevnými díly     

 Rozměry viz Ceník

CUFP / MUFP   5-úhelníkový sprchový kout s  

2 otočnými dveřmi a 2 pevnými díly     

 Rozměry viz Ceník
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Technické informace prima 2000 glass | prima 2000

1 - Design: Dveřní 
prvky se vyznačují 
lehkým chodem a 
jsou výškově nasta-
vitelné.

3 - Válečky: U výrobků
označených touto 
ikonou jsou posuvné 
prvky opatřeny výškově 
nastavitelnými válečky. 
Ty zaručují optimální 
možnosti nastavení 
pro dokonalý posun a 
zavírání dveří. 

2 - Možnosti nastavení: 
Otočné a sklopné dveře 
se nechají otevírat směrem 
dovnitř i ven. Navíc k 
vlastnostem zvedacího/
spouštěcího mechanismu je 
zde také možnost, nastavit 
zavírání pohyblivých prvků, 
pomocí západky.

4 - Odemknutí: Sprcho-
vé kouty s touto ikonou 
mají posuvné dveře, 
jejichž jednotlivé prvky lze 
odemknout a pohybovat 
nezávisle na sobě. Tím 
se výrazně zjednodušuje 
čištění překrývajících se 
částí dveří.



230

multi-S4000 dukessa3000 dukessa-S3000 multi3000 multi3000glass

GBFPR L/R   Skládací otočná zástěna pro vanu se zahnutým sklem     

 950 - 1170 mm 

Řešení 
pro vany

Sprchování a koupání v jednom. Za pomocí jedno-, dvou-či ně-
kolikadílné skládací stěny se během okamžiku z Vaší vany stane 
sprcha. Vyberte z našich různých ESG bezpečnostních, popř. umě-
lohmotných skel.

3 mm / 6 mm Silným bezpečnostním sklem
multi-S 4000: 1500 mm Standardní výška
dukessa-S 3000 / dukessa 3000: 1650 mm Standardní výška
multi 3000 / multi 3000 glass: 1400 mm Standardní výška
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GBP1   Skládací vanová zástěna 1-dílná 

 300 - 1000 mm 

GBFT2   Skládací vanová zástěna 2-dílná s 1  

pevným dílem, 1 pohyblivým dílem a 1 podpěrou 

 420 - 1600 mm 
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GBFP L/R   Skládací otočná zástěna pro vanu     

 500 - 1600 mm
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A-NP3X   Posuvné dveře 3-dílné na vanu     1000 - 1800 mm
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GFW1   Skládací vanová zástěna 1-dílná 

 300 - 1000 mm 

FW1   Skládací vanová zástěna 1-dílná z umělého skla  

 300 - 1000 mm 
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GFW2   Skládací vanová zástěna 2-dílná     

 700 - 1600 mm

FW2   Skládací vanová zástěna 2-dílná z umělého skla   

 700 - 1600 mm
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GFW3 / FW3   Skládací vanová zástěna 3-dílná 

z bezpečnostního nebo umělého skla 

 1396 - 1600 mm 

FX3   Skládací vanová zástěna 3-dílná přes roh  

 700 - 1650 mm 
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GSF   Boční stěna na vanu z  

bezpečnostního skla se vzpěrou     

 150 - 1100 / 1070 mm

SF   Boční stěna na  

vanu z umělého skla se vzpěrou    

 150 - 1100 / 1070 mm
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Technické informace

1 - 180°: otočný profil 
umožňuje vyklopení spr-
chové 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.

3 - Girofix: Inovace v 
montáži: montáž pomo-
cí „girofix“ u rohových 
koutů. Tato technologie 
snižuje potřebné úsilí 
při montáži a eliminuje 
viditelné šroubové spoje 
na vnitřní straně.

2 - Teleskopické 
šrouby: Profil pro 
montáž na zeď 
elegantně vyrovnává 
nerovnosti zdi díky 
inovativnímu telesko-
pickému kompenzač-
nímu mechanismu.

4 - Mechanismus s 
jemným závitem: Celé 
dveře lze jednoduše 
a snadno nastavit v 
potřebném rozsahu 
pomocí jemného závi-
tového mechanismu s 
nastavovacím kolečkem. 
Díky tomu je možná 
úprava i po letech.
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Seznam položek
Varianty pro niky

Rohové varianty
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Oblé varianty PětiúhelníkovéBoční stěna

Varianty ve tvaru U Řešení pro vany

Varianty U jsou k dodání na dotaz u všech modelových řad.
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Automatic Close & Stop Dveře se 
pohybují lehce na posledních ně-
kolika centimetrech se automaticky 
uvedou do zavřené nebo otevřené 
polohy.

Technika lepení Tento symbol 
označuje výrobky se závěsy a úchyt-
nými prvky přilepenými na skleněné 
tabuli za použití vyhlášené techniky 
UV lepení duka®.

Závěs s rozsahem 180° Závěs 
s rozsahem 180° skýtá maximální 
komfort a naprostou svobodu 
pohybu: sprchová kabina může být 
zcela otevřena jak směrem ven, tak 
směrem dovnitř.

Nastavitelný zvedací mechani-
smus Jako doplněk k vlastnostem 
zvedacího mechanismu lze u těchto 
kolekcí vybrat také způsob zavírání 
otevíracího prvku, s možností zvolení 
vlastního bodu aktivace.

Technické vychytávky

Automatic Close U výrobků ozna-
čených touto ikonou je dodávána 
zavírací automatika AC pouze s 
pozicí „zavřeno”.

Zapuštěná závěsná technika  
Prvky s tímto označením mají zapuš-
těné závěsy, které na skle nevytvářejí 
žádnou nerovnost: povrch skla a 
závěsu sprchové kabiny jsou v jedné 
rovině.

Zvedací/spouštěcí mechanismus 
Dveře se zvedacím/spouštěcím 
mechanismem se při otevření auto-
maticky o několik mm nadzvednou.

Technologie lepení „Brilliant”  
U výrobků označených touto ikonou 
jsou závěsy na sklo přilepeny novou 
„duka - brilliant UV technologií 
lepení”.

Závěs s rozsahem 180° a 
automatickým zavíráním Tento 
symbol označuje dveře s rozsahem 
otevírání 90° směrem dovnitř i ven 
a vybavené systémem „automatic 
close“: pouhým dotekem se dveře 
dají do pohybu, až dosáhnou polohy 
uzavření.
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Magnetické, výklopné posuvné 
díly U výrobků označených touto 
ikonou jsou posuvné díly vybaveny 
„silnými magnety” a jsou také 
výklopné.

Ložiska Výrobek s touto ikonou má 
posuvné prvky, které lze díky kulič-
kovým pojezdům výškově nastavit. 
Tyto pojezdy garantují dokonalý a 
zcela lehký posun dveří.

 Vyrovnání pomocí teleskopické-
ho šroubu Celé dveře lze snadno a 
bez problému seřídit teleskopickým 
šroubem, a to v rámci předpokláda-
ného prostoru.

Kuličkové pojezdy Výrobek s touto 
ikonou má posuvné prvky, které lze 
díky kuličkovým pojezdům výškově 
nastavit. Tyto pojezdy garantují do-
konalý a zcela lehký posun dveří.

Dveře s integrovaným nasta-
vením v tabuli skla Nastavení 
pevných prvků a bočních prvků 25 
mm ode zdi se provádí lineárním 
seřízením temperovaného skla v 
„profilu na zeď“.

Posuvné segmenty oddělitelné 
Sprchové kabiny s touto ikonou jsou 
vybaveny posuvnými dveřmi, u nichž 
lze jednotlivé segmenty vzájemně 
oddělit.

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/ikonki.

Výklopné posuvné segmenty 
Sprchová kabina s posuvnými seg-
menty je označena tímto symbolem. 
Výhoda pro vás: snadné čištění, a to 
i mezi skly!

Dveře s plynule nastavitelným 
rozvorem Celé dveře lze jednoduše
a bez problému nastavit mikro-
metrickým válečkovým šroubem v 
rozsahu předpokládaného rozvoru.

Fixace rámového profilu „girofix” 
U modelů označených touto ikonou 
je rámový profil připevněn speciálním 
šroubem „girofix“, stačí pouhé otoče-
ní o 90° a profil pevně drží.
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Skla /  
umělohmotná skla

A10 čiré

ST10 satinované v celé ploše

GQ10 Parsol šedá s antracitovým 
siťotiskem na horním okraji skla

C10 Cincillà DA4 kapkový dekor Rain -  
umělohmotné sklo

AQ10 čiré sklo s bílým  
síťotiskem na horním okraji skla

STQ10 satinované sklo s
bílým síťotiskem na horním 
okraji skla

TS10 satinovany síťotisk v 
polovině skla

KA1 jemný motiv -  
umělohmotné sklo

AQB10 čiré sklo s antracitovým 
síťotiskem na horním okraji skla

AG10 Parsol šedá

TQ10 satinovaný síťotisk v  
polovině skla a na horním okraji 
skla
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A10

AQ10 1, 2

AQB10 1, 2

ST10

STQ10 1, 2

AG10

GQ10 1, 2

TS10 2, 3, 4

TQ10 1, 2, 3

C10

DA4

KA1

1  Sítotisk na horním 
okraji skla“: na těchto 
sklech je v horní části skla 
umístěn síťotisk o výšce cca 
55 mm. Pomocí tohoto síťo-
tisku jsou zakryty jak vodící  
kolejnice, tak i pojezdy!

2  Označení kazů v síťo-
tisku: sklo může vykazovat 
určité drobné kazy, zaviněné 
satinovanou barvou síto-
tisku. 

3  Maximální šířky skel 
TS 10 a TQ 10: střední 
sítotisk může být pro tato 
skla realizován jen do šířky 
1250 mm.

4  Označení rozdílné 
výšky síťotisku: U 
otočného systému (multi-S 
4000 a libero 4000) může 
na základě zvedacího me-
chanismu dojít k rozdílu ve 
výšce asi 3 mm.
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libero
5000

libero
4000

libero
3000

acqua 
5000

pura 
5000

vetra 
3000

pura R 
5000

princess
4000

multi-S 
4000

gallery
3000

PROTECT

PROCARE

vela 
2000

acqua 
R 5000

natura 
4000

dukessa
3000

multi 
3000

multi 
3000 
glass

stila
2000

prima 
2000

prima 
2000 
glass

PROTECT

PROCARE

ProCare: náš výrobce skla Saint Gobain vyvinul inovativní sklo na-
zvané „timeless”, bezčasé. Společnost duka se rozhodla ihned je 
zařadit do svého programu, a to pod názvem „ProCare”. Voda po 
tomto skle vydatně a rychle klouže a a nevytvářejí se tolik skvrny po 
kapkách. Sklo následně zůstává déle průhledné. 

Protect: povrchový vodoodpudivý film je aplikován v továrně na po-
vrch skla. Takto ošetřené sklo je odolnější proti usazeninám vodního 
kamene a nečistot na jeho povrchu, díky čemuž je snadné udržovat 
čistotu, neboť není nutné používat agresivní přípravky. 

Použitelné pro následující modelové řady:

Ošetření skla
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multi-S gallery* vetra natura FP

Provedení madel

pura soft design -  
Závěs a madlo s vložkou z černého skla

pura soft design -  
Závěs a madlo v barvě chromu

pura cube design -  
Závěs a madlo v barvě chromu

pura soft design -  
Závěs a madlo s Vložkou z bíléhé sklad
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pura

multi-S

gallery

vetra

natura FP

  = Standartní madlo,   = Madlo na přání

* Madla zobrazená v galerii lze u dveří, rohových koutů a pětibokých koutů montovat 
jak svisle tak i vodorovně. U čtvrtkruhových koutů je montáž svisle.



252

Profily

SIL stříbrná matná

SCH černá WEI bílá

SHL stříbrná vysoký lesk /  
CSH chrom/hliník vysoký lesk

INO inox
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Profily

* není k dispozici u sklopného otočného systému
** u provedení chrom/hliník vysoký lesk (CSH) jsou hliníkové profily ve stříbrném vysokém lesku 
 a kryty závěsů a madla v chromu

SIL

SHL

CSH **

WEI

SCH

INO

SIL

SHL

CSH **

INO

SCH

WEI
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Každý sprchový kout duka je klenot ve Vaší koupelně, který Vám 
bude dělat radost dlouhá léta. Budete-li mít dotazy nebo požadavek 
ohledně Vaší duka zástěny, veškeré informace získáte prostřednic-
tvím QR kódu umístěného vně na skle v dolní části sprchového kou-
tu. Ten obsahuje 8 místné číslo, na základě kterého identifikujete Váš 
sprchový kout. Kód lze načíst nebo nafotit a poskytnout prodejci u 
kterého byl sprchový kout zakoupen. Více informací naleznete na 
našich webových stránkách www.duka.it.

Identifikaci Vašeho duka sprchového koutu lze také provést na zá-
kladě ID kódu, který naleznete na zadní straně záručního listu dodá-
vaného s výrobkem nebo na štítku na přepravním obalu Vaší duka!

QR-Code
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Na sprchovou kabinu duka se vztahuje běžná záruka. Tato je ob-
jasněna v záručním listu, který se nachází v balení. Na rubu tohoto 
záručního listu je uvedeno identifikační číslo (ID). Toto ID potvrzuje 
autentičnost Vašeho výrobku duka a umožňuje výrobci sledovat ka-
binu po celou dobu její výroby, od objednávky až po dodání. Záruka 
se vztahuje na konečného uživatele.

Délka záruky je 5 let na výrobek a 10 let na získání dílů podléhajících 
opotřebení. Více informací k tomuto naleznete na domovské stránce 
www.duka.it

duka záruka

5 LET ZÁRUKA
10 LET ZÁRUKA NA DOKOUPENÍ ND
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2018
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. duka AG Erlenweg 
19, I-39042 Brixen (BZ), Tel. +39 0472 273 100



259

2018
Veškeré technické informace a podrobné 
údaje k naším modelovým řadám nalez-
nete na www.duka.it a na

info@duka.it

5 LET
ZÁRUKA

10 LET ZÁRUKA
NÁKUPU NÁ-

HRADNÍCH DÍLŮ
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www.duka.it
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