
Jakość i precyzja - Highlights

Żyj z techniką

Emocje pod prysznicem



Nasze symbole, ikonki duka,oznaczają najwyższy standard jakości i 
bezpieczeństwa naszych kabin, których utrzymanie gwarantuje cią-
gły proces kontroli. Jako graficzny znak jakości spełniają rolę dro-
gowskazu 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 szko-
leniach, seminariach i stanowią stały element materiałów informa-
cyjnych duka zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.  
Żyj z techniką. Żyj jakością.

Technika  
stawia  
kropkę nad i
Drogowskaz
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2 - częściowa, do kombinacji ze ścianką 

boczną składające się z tego elementu i 

1 drzwi przesuwnych
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Ilustracja powyżej acqua 5000
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AUTOMATIC CLOSE & STOPACS

Nowa technika domykania  „automatic close & stop“; drzwi szklane 
przesuwają się automatyczne,delikatnie i płynnie w pozycję  
"Zamknięte"  lub  "Otwarte" - z korzyścią dla komfortu korzystania 
z każdej łazienki. To nowe rozwiązanie może zostać opcjonalnie 
zamówione do każdego modelu aqua.

Opcja, która 
porusza

 7 



8 



To, co widzicie  
tutaj, jest w  
najlepszym stylu
Ten symbol oznacza produkt w którym zawiasy i elementy mocujące 
są , za pomocą sprawdzonej metody duka® UV przyklejane do szkła. 
Osiąga się przez to w pełni gładką, pozbawioną jakichkolwiek szczelin 
i otworów powierzchnię szkła wewnątrz kabiny.Ułatwia to utzryma-
nie jej w czystości i nie zakłóca estetyki.

TECHNIKA KLEJENIA

Ilustracja po lewej libero 5000 (acqua) - Element mocujący
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libero 5000 (acqua) - Najwyższą stabilność 
gwarantują charakterystyczne wsporniki po-
przeczne. Są one przy momocy techniki klejenia  
duka® UV przytwierdzone do szkła. Optycznie i 
technicznie kunszt najwyższej jakości.

acqua R 5000 - Regulowany , przyklejony do 
szkła "system bieżny" gwarantuje lekkość i swo-
bodę przesuwania elementów ruchomych.

acqua 5000 - W mocowaniu prowadnic i we-
wnętrznych elementów mocujących stosowana 
jest technika klejenia duka® UV. Dlatego acqua 
5000 na swej zewnętrznej powierzchni ma w 
pełnej rozciągłości zupełnie gładką powierzch-
nię - bez zagłębień !

Ilustracja po lewej entra 5000 - Ręcznik

pura 5000 - Rygorystycznie kontrolowany pro-
ces produkcji gwarantuje długą żywotność i 
wytrzymałość połączeń klejonych. Nasze inno-
wacyjne doświadczenia z wykorzystaniem pro-
mieni UV w tym zakresie gwarantują maximum 
bezpieczeństwa.

TECHNIKA KLEJENIA
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princess 4000 - dużą stabilność zapewnia estetyczny wieszak na ręcznik i zawiasy. Są one mocowane 
do szkła przy pomocy techniki klejenia duka® UV. Wieszak na ręcznik posiada regulację w zakresie  do 
25 mm.Linia pozioma którą wytycza, dodatkowo podkreśla elegancję produktu.

entra 5000 - Przy mocowaniu uchwytów i wie-
szaka na ręcznik zastosowano metodę klejenia 
duka® UV. Dzięki temu wewnętrzna powierzch-
nia kabiny stanowi gładką taflę szkła i jest łatwa 
do utrzymania w czystości.

Technika klejenia duka® UV jest najbardziej eleganckim sposobem łączenia szkła z innymi 
materiałami. Gwarantuje ona bowiem bezbarwność, czystość, bezzapachowość, odpor-
ność na starzenie się i stabilność. W jej efekcie połączenia  opierają się działaniom sił daleko 
przekraczających odporność szkła i innych materiałów użytych do produkcji kabin.

TECHNIKA KLEJENIA Ilustracja po prawej acqua 5000 - Element mocujący do ściany

stila 5000 - utrzymany w wielkiej staranności 
proces produkcji wraz z przeprowadzanymi te-
stami i sprawdzianami gwarantują najwyższą 
stabilność. Absolutnie gładka powierzchnia we-
wnętrzna nie daje potencjalnym osadom żad-
nych szans!
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U produktów oznaczonych tym symbolem zawiasy są przykręcane 
śrubami do szkła, przy czym jednak wewnętrznej powierzchni ka-
biny nie powoduje to żadnych wypukłości: szkło i zawias są ze sobą 
zlicowane.

ZAWIASY ZLICOWANE ZE SZKŁEM PO 
STRONIE WEWNĘTRZNEJ

Dominująca 
gładkość

Ilustracja po lewej gallery 3000 - Zawias
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ZAWIASY ZLICOWANE ZE SZKŁEM PO 
STRONIE WEWNĘTRZNEJ

multi-S 4000 - Proste linie profili ukrywające 
możliwości drobiazgowej regulacji. Tak prezen-
tuje się multi-S 4000. Zawiasy najwyższej jakości 
ze stopów metali bez widocznych śrub uzupeł-
niają elegancję modelu.

dukessa-S 3000 - Z fantazją pomyślane profile 
ścienne i łatwe do utrzymania w czystości za-
wiasy czynią z przysznica przyjemność!

gallery 3000 - Zawiasy są zatopione w szkle i za-
mocowane po wewnętrznej stronie.

stila 5000 - Gięte elementy kabiny z bezpiecznego szkła kryształowego ESG są dodatkowo mocowane 
zawiasami wpuszczanymi w szkło po stronie wewnętrznej.
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Ilustracja powyżej vetra 3000 - Zawias
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Niecodzienna  
kabina na co dzień
Zawias 180° - gwarantuje maksymalny komfort i swobodę poruszania 
się: umożliwia zupełne otwieranie kabiny na zewnątrz i do wewnątrz. 
To zapewnia swobodę wchodzenia i nieskrępowane ruchy.

ZAWIASY 180°

Ilustracja po prawej multi-S 4000 - Zawiasy 180°
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multi-S 4000 - Swobodne wejście poprzez pro-
ste uchylenie elementu szklanego. Profil zawia-
su pozwala się obracać o 90° do środka i na ze-
wnątrz.

multi 3000 glass - Zawias 180° pozwala na na 
umycie wewnętrznej ściany kabiny bez koniecz-
ności wchodzenia do brodzika. Solidna i stabil-
na bez widocznych na zewnątrz śrub.

vela 2000 - Drzwi otwierają się na zewnątrz i do 
wewnątrz oferując  swobodne wejście również 
przy małych brodzikach.

natura 4000 - Drzwi harmonijkowe są zapro-
jektowane aż do najmniejszego detalu oferu-
jąc dużą swobodę ruchów i komfortowe wej-
ście przy małych powierzchniach. Drzwi mogą 
otwierać się na zewnątrz i do wewnątrz.

ZAWIASY 180°
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Tradycyjne zawiasy pozwalają się uchylić o ok.130° i  dlatego nie są często dobrym rozwiązaniem. Szczegól-
nie w wypadku małych lub wąskich łazienekvjest to poważna wada. Zawias 180° gwarantuje swoim dużym 
kątem rozwarcia szerokość wejścia i podkreśla prosty Design.

Zdjęcie powyżej multi-S 4000 - system harmonijkowo-uchylny: kombinacja dwóch zawiasów 
180° umożliwia kompletne odchylenie drzwi.

Uwaga: zawias 180° występuje jeszcze w kabinach libero 4000 i prima 2000 | glass.
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MECHANIZM SAMOPODNOSZĄCY

Drzwi z tym mechanizmem samopodnoszącym unoszą się automatycznie przy 
otwieraniu o kilka mm. Dolna uszczelka zbierająca jest dzięki temu chroniona 
przed tarciem o listwę progową i uszkodzeniami, a drzwi domykają się w za-
kresie ostatnich 10 do 20 cm samoczynnie.

Łatwość  
unoszenia

22 



Ilustracja powyżej princess 4000 - Zawias
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Zdjęcie powyżej multi-S 4000 - zawias  /  zdjęcie poniżej princess 4000 - zawias kabiny pięciokątnej
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princess 4000 - Design pokryw zawiasów skrywa 
technikę najwyższej jakości: możliwości regula-
cji do 25 mm, mechanizm samopodnoszący i 
elementy zawiasów.

multi-S 4000 - W nowym systemie harmonijko-
wo-uchylnym multi-S 4000 zawiasy 180° pozwa-
lają się uchylić w pełni na zewnątrz – niezwykle 
miękko i elastycznie uruchamiając przy tym me-
chanizm samopodnoszący.

gallery 3000 - Drzwi z tym mechanizmem sa-
mopodnoszącym unoszą się automatycznie 
przy otwieraniu o kilka mm. Dolna uszczelka 
zbierająca jest dzięki temu chroniona przed tar-
ciem o listwę progową i uszkodzeniami, a drzwi 
domykają się w zakresie ostatnich 10 do 20 cm 
samoczynnie.

MECHANIZM SAMOPODNOSZĄCY

Uwaga: mechanizm samopodnoszący występuje jeszcze w serii dukessa-S 3000.
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Teraz lepiej
Oprócz zwykłych zalet mechanizmu samopodnoszącego mamy tu 
dodatkowo możliwość ustawienia położenia punktu od którego 
domknięcie drzwi następuje automatycznie.

MECHANIZM SAMOPODNOSZĄCY Z NASTAWĄ

Ilustracja po lewej stila 5000 - Zawias
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pura 5000 - „Auto close” domyka drzwi samoczynnie przy otwarciu do 20 cm. Ten system można usta-
wiać indywidualnie.

Ilustracja po prawej pura 5000 - zawiasy najwyższej jakości z techniką  „Auto close"

Uwaga: regulowany mechanizm samopodnoszący występuje jeszcze w seriach 
stila 5000, prima 2000 | glass i libero 4000.

multi-S 4000 - Sprawdzone, ustawione zgod-
nie z życzeniem wznoszenie i opadanie („Auto 
close“) pozwala ustawić się drzwiom dokładnie 
tam, gdzie sobie życzycie.

vela 2000 - Wszystkie drzwi są wyposażone 
w mechanizm samopodnoszący. Solidne roz-
wiązania konstrukcyjne gwarantują najwyższą 
szczelność i przyjemność z korzystania z natry-
sku.

MECHANIZM SAMOPODNOSZĄCY  
Z NASTAWĄ
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Krok do przodu
Kabiny w których istnieje możliwość wypięcia z prowadnicy dolnej 
części elementów przesuwnych są oznaczone tym symbolem. Ich 
zaletą  jest łatwy dostęp do powierzchni między tymi elementami w 
trakcie ich czyszczenia.

UCHYLNE ELEMENTY PRZESUWNE

Ilustracja po prawej acqua R 5000 - Uchylne elementy przesuwne

30 







Ilustracja po lewej acqua 5000 - Elementy 
przesuwne po naciśnięciu haka prowadzącego  
pozwalają łatwo się odchylić, co umożliwia 
łatwe czyszczenie powierzchni między nimi.

dukessa-S 3000 - Elementy przesuwne można wypiąć w dolnej części i odchylić na czas mycia.

dukessa-S 3000 - Ułatwienie przy czyszczeniu elementów przesuwnych, które można wypiąć z pro-
wadnicy bez użycia żadnego sprzętu, zwalniając ręcznie blokadę.

UCHYLNE ELEMENTY PRZESUWNE

 33 



Ilustracja powyżej acqua 5000 - Ukryte rolki
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ROLKI KULOWE

Ta ikonka wskazuje na artykuł w którym elementy przesuwne są za-
opatrzone w regulowane rolki łożyskowe. To gwarantuje lekkość i 
łatwość przesuwania drzwi.

Dominujący 
styl: precyzja
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Łożyska duka w rolkach ze względu na swoją konstrukcję nie wymagają smarowania i mają doskonałe para-
metry pracy. Łożyska redukują do minimum tarcie przez co rolki są bardzo odporne na ścieranie.

Uwaga: rolki łożyskowe występują jeszcze w serii alba 4000.

Ilustracja powyżej acqua 5000 / acqua R 5000 - Rolki kulowe

36 



ROLKI KULOWE

acqua 5000 - Regulowany, łożyskowy "system 
bieżny" gwarantuje łatwość, delkatność i płyn-
ność przesuwania elementów kabiny. 

dukessa-S 3000 - Przemyślane zastosowanie nie 
wymagających konserwacji rolek i doskonała 
technika dają komfort obsługi i zapewniają lek-
kość w przesuwaniu drzwi. Płynna regulacja ich 
ustawienia gwarantuje też ich gładki i perfekcyj-
ne domykanie się.
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Rolki o  
wielkiej roli
Artykułu opatrzone tą ikonką posiadają elementy przesuwne wypo-
sażone w rolki. Zapewniają one niezawodność w funkcjonowaniu i 
lekkość w przesuwaniu i zamykaniu drzwi.

ROLKI

Ilustracja prima 2000 glass
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Sukces leży  
w regulacji
W przypadku kabin oznaczonych tym symbolem regulacja ich sze-
rokości jest dziecinną igraszką. Przy pomocy mechanizmu z gwin-
tem drobnozwojowym poruszanego kółkiem regulacyjnym można 
ją bardzo precyzyjnie ustawić w granicach zakresu regulacji. Zmiana 
ustawienia jest możliwa również po latach.

DRZWI Z POKRĘTŁEM REGULACJI BEZSTOPNIOWEJ

Ilustracja po prawej pura 5000 - Zawias

40 





42 



pura 5000 - Drzwi mogą ,dzięki mechanizmowi 
regulacji z gwintem drobnozwojowym i kółkiem 
nastawy, być łatwo i bardzo precyzyjnie usta-
wiane w zakresie  25 mm.

multi-S 4000 - Technika i estetyka: prosta linia 
profili za którymi kryją się możliwości precyzyj-
nej regulacji.

DRZWI Z POKRĘTŁEM  
REGULACJI BEZSTOPNIOWEJIlustracja po lewej multi-S 4000 - Пристенный профиль
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WYRÓWNANIE ŚCIANY PRZY POMOCY SZKLANEGO 
ELEMENTU PRZYŚCIENNEGO

Produkty oznaczone tym symbolem posiadają elementy regulacyjne mode-
lujące jednocześnie ich design. Regulacja przyścienna w zakresie 25 mm przy 
ściankach i elementach stałych jest gwarantowana przez "profil ścienny z bez-
stopniowym ustawieniem szkła".

Wyjątkowość od  
samego początku

44 



Ilustracja powyżej princess 4000 - Profil ścienny
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Taflę szkła wsuwa się w profil i mocuje do niego przy pomocy śrub 
regulacyjnych. Śruby te umożliwiają bezproblemowe ustawienie 
elementów stałych w zakresie 25 mm. Zewnętrzny profil maskujący 
ma formę zatrzasku. Niezależnie od ustawienia zewnętrzne wymiary 
profila przyściennego są niezmienne.

Ilustracja poniżej princess 4000 - Profil ścienny

WYRÓWNANIE ŚCIANY PRZY POMOCY  
SZKLANEGO ELEMENTU PRZYŚCIENNEGO

Uwaga: regulacja przyścienna z pomocą tafli szkła ESG jest możliwa 
jeszcze w seriach libero 5000, entra 5000 i multi-S 4000.
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libero 4000 - Delikatny charakter profili, ukryte 
w nich możliwości regulacji i pasujące do tego 
maskownice wchodzą w zakres wyposażenia 
podstawowego.

acqua R 5000 - Regulacja w zakresie 25 mm od 
strony ściany daleko przekracza przewidzianą 
przepisami tolerancję budowlaną co do odchy-
lenia ściany od pionu.

stila 5000 - Śruby regulacyjne zapewniają łatwe 
ustawienie elementów stałych w zakresie 25 
mm.

princess 4000 - Bez względu na to, czy szkło ma grubość 6 mm czy 8 mm pokrywy zawiasów skrywają 
zakres regulacji 25 mm.
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Gdzie innowacja 
oznacza skuteczność
Ten symbol gwarantuje wyjątkową swobodę w regulacji szerokości.
Całe drzwi można w określonym zakresie precyzyjnie i łatwo ustawić 
przy pomocy śruby teleskopowej.

WYRÓWNANIE ŚCIANY PRZY POMOCY ŚRUB TELESKOPOWYCH

Ilustracja po lewej dukessa-S 3000

 49 



dukessa 3000 - Wysoko rozwinięta technika regulowanych przy pomocy śrub teleskopowych profili 
ściennych gwarantuje nie tylko pewny montaż przy krzywych ścianach, ale również zdecydowanie ogra-
nicza nakłady pracy przy montażu. Na dodatek śruby regulacyjne są doskonale ukryte.

Uwaga: Wyrównanie ściany przy pomocy śrub teleskopowych jeszcze w 
serii natura 4000.

50 



multi 3000 - Atut: śruby teleskopowe pozwalają na idealne dopaso-
wanie do krawędzi wanny lub brodzika.Ustawienie to można w każdej 
chwili zmienić.

WYRÓWNANIE ŚCIANY PRZY POMOCY 
ŚRUB TELESKOPOWYCH
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Kropka nad i
Modele oznaczone tą ikonką łączone są z przymocowanym ściany 
profilem ściennym przy pomocy specjalnej śruby "girofix" - szybko, 
łatwo i bez zbędnego nakładu pracy. Obrót śruby girofix o 90° wy-
starczy w każdym wypadku.

MOCOWANIE PROFILU "GIROFIX" 

Ilustracja po prawej dukessa-S 3000
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dukessa-S 3000 - Innowacje montażowe: mocowa-
nie "girofix" w kabinach narożnikowych. Ta techni-
ka ogranicza nakłady pracy i eliminuje widoczne 
po wewnętrznej stronie kabiny śruby. 

gallery 3000 - Modele oznaczone tą ikonką łączo-
ne są z przymocowanym ściany profilem ściennym 
przy pomocy specjalnej śruby "girofix" - szybko, 
łatwo i bez zbędnego nakładu pracy. Obrót śruby 
girofix o 90° wystarczy w każdym wypadku.

MOCOWANIE PROFILU "GIROFIX" Ilustracja po lewej dukessa-S 3000
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INFORMACJE O JAKOŚCI I TECHNICE

Szlachetne 
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 za-
opatrują nas w szkło, które obowiązkowo poddawane jest wielorakim testom, 
aby na koniec możliwe było wystawienie deklaracji zgodności CE z Normą Eu-
ropejską EN14428. 

Poprzez to gwarantujemy naszym klientom bezpieczeństwo, funkcjonalność 
i niezawodność naszych kabin. Aluminium wykorzystywane w naszym cy-
klu produkcji pochodzi wyłącznie z Europy a każdy element jest wykonywa-
ny 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. 

Kabina duka zachowuje przez długie lata swój wdzięk i funkcjonalność - nie 
tylko dzięki jakości zastosowanych materiałów, ale również dzięki ciągłym i 
drobiazgowym kontrolom całego procesu produkcji. duka polega na własnym 
labolatorium zatrudniającym najwyższej klasy techników, którzy testują i 
sprawdzają wszystkie komponenty. 
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