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POTRZEBUJEMY NATURY

NATURA - 
CAŁOŚĆ ZNACZY WIĘCEJ  

NIŻ SUMA CZĘŚCI.

Nowa seria kabin prysznicowych natura 4000 powstała w oparciu o koncepcję unowocześnienia, 
również pod względem estetycznym, „historycznych” modeli marki duka, takich jak „dukessa-S” i „natura”. 
natura 4000 to bezpieczny produkt, zrównoważony pod kątem geometrii, którego mocnym punktem są 
unikalne innowacje oraz linearny i minimalistyczny design. Oprócz już znanych rozwiązań technicznych, 
takich jak klejenie na szkle, profile mocujące do ściany, drzwi przesuwne i regulowane zawiasy, do serii 
natura 4000 dodano inne nowości, przedstawione na kolejnych stronach, będące owocem badań i 
znacznych inwestycji. Poprzez wprowadzenie serii natura 4000 marka duka ponownie potwierdza 
swoje kompetencje w tworzeniu idei wszechstronnego komfortu i niezawodności, w zgodzie z 
aktualnym duchem, który bez wątpienia czyni ten produkt należący do średniowysokiego segmentu 
innowacyjnym i konkurencyjnym. natura 4000 to spojrzenie na technologię przyszłości, dzięki której 
dbałość o dobre samopoczucie staje się czymś prostym, zasłużonym, jak naturalny gest w osobistej 
przestrzeni przeznaczonej na relaks i oderwanie się od trosk.

> odkryć naturę - duka.it/emotionnatura
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SPIS TREŚCI
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K LU C ZO W E  A S P E K T Y  T E C H N I C Z N E  I  D E S I G N

54 
O B S Z E R N Y  A S O R T YM E N T  P R O D U K TÓ W

natura 4000 jest dostępna z dwoma systemami otwierania, wszechstronnymi i dostosowanymi do 
każdej sytuacji w obiektach mieszkalnych i hotelarskich. We wszystkich systemach przewidziano 
technikę AC (automatic close) lub ACS (automatic close & stop), ułatwiające przesuwanie drzwi, 
podczas gdy systemy zawiasowe wyposażone są w zawiasy umożliwiające otwieranie zarówno 
od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Estetykę drzwi, charakteryzującą się harmonijnymi i dyskretnymi 
liniami, podkreślają uchwyty, zaprojektowane nie tylko pod kątem doskonałego zintegrowania z 
designem całości, ale również pod kątem różnych sposobów użytkowania.

07 
D R Z W I  P R Z E S U W N E

21 
D R Z W I  Z AW I A S O W E  -  D R Z W I  O B R OTO W E 

D R Z W I  WA H A D ŁO W E

43 
R O Z W I Ą Z A N I A  S P E C J A L N E
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DRZWI PRZESUWNE

Modele z drzwiami przesuwnymi idealnie się sprawdzają zwłaszcza w obszernych łazienkach i 
dostępne są w wariantach z jednymi lub dwoma drzwiami centralnymi. Inteligentna konstrukcja, 
pozbawiona gabarytów zewnętrznych, daje maksymalną swobodę wyboru miejsca instalacji; we 
wnęce, jako kabina narożna, kabina w kształcie litery U, bądź okrągła.

Oto najbardziej innowacyjne cechy tego 
systemu:

 Elementy nieruchome z regulowaną 
wysokością są dostępne do wyboru z dolnym 
profilem poziomym lub bez niego.

 Dolny profil przeciwzalewowy drzwi 
przesuwnych, o wysokości jedynie 11 
mm, został zaprojektowany dla lepszej 
estetyki i funkcjonalności, ponadto działa 
również jako przeciwmagnes, dla stabilnego 
i bezpiecznego przesuwania.

 Wysoce nowatorski system dolnego 
przesuwania, z połączeniem nowego bloku 
do mechanizmu odłączenia, wbudowanej 
uszczelki poziomej oraz wewnętrznego 
namagnesowania profili.

 Profil przeciw kapaniu został opracowany 
z kształtownikiem mającym na celu 
przekazanie wody do wnętrza i zawiera 
niemalże niewidoczną uszczelkę. Ulepszona 
estetyka i wydajność.

 W modelu narożnym, połączenie profili 
poziomych zostało wykonane pod kątem 
90° z cięciem pod kątem 45° i ze względu 
na dokładność swojego wykonania odciąża 
estetykę całości. Wewnętrzna część profili 
została całkowicie zamknięta.”

 Uchwyty zostały zintegrowane w obrębie 
profilu zamykającego przy zastosowaniu 
specjalnej obróbki, dzięki której profil 
i uchwyt stanowią jeden element. 
Ergonomiczne uchwyty dostępne są 
w różnych kształtach, w zależności od 
zastosowania i typu otwierania.

TO, CO POWSTAJE Z INSPIRACJI NATURĄ,  
JEST ZAWSZE CUDOWNE.
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AR-E2 L/R | Kabina narożna z wejściem po przekątnej, wersja z profilami dolnymi i montażem na brodziku prysznicowym
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1

A-E2 L/R | Wersja z montażem na brodziku, z nieruchomymi bokami bez profilu dolnego

A-E2 L/R | Kabina narożna z wejściem po przekątnej, przesuwnymi drzwiami, bez profilu dolnego w nieruchomej części - montaż podłogowy



4

3

AR-E2 L/R | Wersja z profilami dolnymi i montażem podłogowym

AR-E2 L/R | Wersja z profilami dolnymi i montażem na brodziku
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A-ST2N L/R | Drzwi przesuwne do wnęki, idealne w przypadku dużych rozmiarów. Brak gabarytów zewnętrznych
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AR-ST2W L/R | A-S ST L/R | Drzwi przesuwne z elementem bocznym
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^ A-ST2W L/R | A-SV L/R | Drzwi do wnęki połączone ze skróconym elementem bocznym
< A-ST4 | Drzwi przesuwne z dwoma środkowymi skrzydłami przesuwnymi, idealne do bardzo dużych przestrzeni

natura 4000 _ 17





^ AR-ST4 | A-S4 | Również w przypadku rozwiązań narożnych możliwe jest pokrycie dużej powierzchni
< A-VRS | Kabina okrągła z przesuwnymi drzwiami
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DRZWI ZAWIASOWE - DRZWI OBROTOWE - DRZWI WAHADŁOWE

natura 4000 oferuje bogatą ofertę modeli, które łączą wygodne szerokie wejścia z lekką estetyką i 
jasnością. Obrotowe drzwi dopasowują się do warunków w łazience i mogą być montowane np. w 
przypadku wymurówki lub elementów wystających, takich jak grzejniki. Drzwi wahadłowe i drzwi 
wahadłowe/składane, jako idealne rozwiązania do bardziej wymagających warunków w łazience z 
ograniczeniami przestrzennymi, tworzą przestronne wejście do środka kabiny.

drzwi zawiasowe ze sworzniem/zawiasem 
wychodzącym z profilu pionowego

drzwi wahadłowe z dodatkowymi zawiasami 
środkowymi do otwierania składanego

drzwi obrotowe z przesuniętym 
sworzniem/zawiasem

Oto najbardziej innowacyjne cechy tego 
systemu:

 Dyskretne górne profile poziome o 
wysokości zaledwie 16 mm.

 Technologia otwierania/zamykania drzwi 
zintegrowana w obrębie zawiasów, a tym 
samym niewidoczna. Niezawodna technika 
zagwarantowana przez części wewnętrzne 
ze stali nierdzewnej oraz przez mechanizm 
opracowany pod kątem idealnej regulacji 
drzwi i zamykania w żądanej pozycji.

 Zawiasy umożliwiają otwieranie od wewnątrz 
i od zewnątrz, z opcjoonalnym systemem 
AC ułatwiającym zamykanie.

 Zawiasy przyklejone do szyby pozostawiają 
powierzchnię wewnętrzną gładką, bez 
przerw. Zawiasy przyklejone do szyby 
pozostawiają powierzchnię wewnętrzną 
gładką i nieprzerwaną.

 Systemy regulacji i montażu naściennego 
różnią się w zależności od modeli. Dla drzwi 
harmonijkowych skrzydłowych, nowy zawias 
w celu otwarcia pod kątem 180°, mały lecz z 
systemem AC, gwarantuje zamknięcie drzwi 
w idealnej pozycji.

 Oparty na nowej koncepcji profil chroniący 
przed kapaniem jest jeszcze skuteczniejszy 
i charakteryzuje się minimalnymi gabarytami.

 Uchwyty zostały zaprojektowane w 
zależności od przewidywanej funkcji, 
by zapewnić bezpieczny chwyt i łatwe 
przesuwanie. Kształt różni się w zależności 
od wybranego modelu.

NATURA NIE TWORZY  
NICZEGO NIEPOTRZEBNEGO.
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AR-PTN L/R | Drzwi zawiasowe prysznica z zawiasem przemieszczonym do profilu ściennego. Maksymalna liniowość i przejrzystość, duża przestrzeń wejścia
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AR-PTF L/R | Drzwi zawiasowe prysznica do przestrzeni powyżej 1800 mm, w jednej linii z nieruchomym elementem stałym
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AR-PTW L/R | A-S DT L/R | Narożnik z drzwiami uchylnymi, czyste i harmonijne linie
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^ AR-PTW L/R | A-SV | Przykładowa wersja ze skróconą ścianką boczną  
< AR-PTF L/R | A-S4 | Kabina narożna z drzwiami uchylnymi i ścianką boczną
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AR-DTN L/R | Drzwi obrotowe z przesuniętym zawiasem, bez szklanego elementu stałego. Maksymalna przejrzystość
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AR-DTW L/R | A-S DT L/R | Drzwi obrotowe w wersji narożnikowej
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AR-DTW L/R | A-S DT L/R | Drzwi obrotowe w wersji narożnikowej
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AR-FPN L/R | Drzwi wahadłowe, uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich przestrzeni. Kompletne wejście dzięki zawiasom o zakresie ruchu 180°
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^ AR-FPW L/R | A-S DT L/R | Drzwi wahadłowe z ze ścianką boczną na brodziku prysznica
< AR-FPN L/R | Drzwi wahadłowe, uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich przestrzeni. Kompletne wejście dzięki zawiasom o zakresie ruchu 180°
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AR-FPW L/R | A-S DT L/R | Przykładowy montaż podłogowy
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ROZWIĄZANIA SPECJALNE

Zrealizowane z gwarancją maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności kabiny prysznicowe 
duka są zawsze oferowane jako elastyczne kompozycje, które dopasowują się nie tylko do 
otoczenia, ale przede wszystkim do gustu klienta. To samo dotyczy modeli natura 4000. A gdy 
przeszkody architektoniczn czynią przestrzeń mniej praktyczną, z murkami z przodu, wnękami i 
nierównościami, duka jest w stanie zrealizować rozwiązania uszyte na miarę, z dokładnością co do 
milimetra.

NATURA ZAWSZE POSZUKUJE  
NAJPROSTSZYCH ROZWIĄZAŃ.
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KLUCZOWE ASPEKTY TECHNICZNE I DESIGN

Połączenie techniki i designu w serii natura 4000 zmienia kabiny prysznicowe w elementy 
wyposażenia wzbogacające estetycznie łazienkę. Dzięki dbałości o proporcje i zrównoważenie 
estetyczne wszystkich elementów, profili, zawiasów, złączek i uchwytów, jak również o ich 
ergonomię, zagwarantowana jest maksymalna funcjonalność użytkowania. Przykład tego podejścia 
stanowią kabiny z montażem podłogowym, prawdziwe elementy architektoniczne ułatwiające 
życie również osobom z ograniczoną mobilnością.

NATURA JEST  
INSPIRACJĄ DLA SZTUKI.

Nasze symbole, czyli ikony duka, przedstawiają graficznie wysoką jakość i najlepsze standardy 
bezpieczeństwa naszych kabin prysznicowych, zapewnione dzięki regularnym i uważnym 
kontrolom. Ikony, początkowo zaprojektowane jako cechy techniczne, teraz służą jako przewodnik 
i umożliwiają szybkie i jasne rozpoznanie szczegółów technicznych. Poszczególne symbole 
reprezentują różne rozwiązania techniczne, którymi charakteryzują się nasze kabiny prysznicowe. 
Wyczerpujący opis poszczególnych ikonek znajdziecie Państwo na stronie www.duka.it/ikony.

CECHY PRODUKTÓW

> www.duka.it/ikony

ACS AC
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Kabiny prysznicowe firmy duka zawsze gwarantują maksimum funkcjonalności i sprawiają, że 
rytuał codziennego prysznica staje się zmysłowym, naturalnym komfortem. Dodatkowo jest to 
poparte niezawodnością i trwałością produktów duka w połączeniu z łatwym czyszczeniem i 
pielęgnacją. Wszystkie detale nowej kabiny natura 4000 – od uchwytów, które zostały precyzyjnie i 
ergonomicznie dopasowane do warunków użytkowania oraz rodzaju drzwi, przez drzwi z systemem 
obrotowo-przesuwnym, aż po innowacyjne profile natryskowe – mają jasno wyznaczone zadanie: 
przy minimalistycznym wyglądzie i maksymalnym komforcie dawać użytkownikowi codziennie 
nowe komfortowe doznania podczas brania prysznica.

DESIGN I ZALETY UŻYTKOWE

Uchwyt do kabiny narożnej Uchwyt do przesuwanych drzwi
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ACS

AC

Narożna kabina prezentuje się ze specjalnym połączeniem 
poziomego profilu, który subtelnie podkreśla 
nowoczesność modelu.

Dolny układ prowadzący skrywa typową dla firmy duka 
innowacyjność: magnetyczny system do stabilnego 
przesuwania drzwi i cichobieżne podwieszenie na hakach 
prowadzących, które można łatwo wyjmować z blokady w 
celu wyczyszczenia.

Przesuwane drzwi delikatnie wsuwają się w prowadnicę 
aż do bocznej części – na życzenie z komfortowym 
zamknięciem „ACS” lub „AC” pozwalające na delikatne i 
bezpieczne przesunięcie drzwi do pozycji zamkniętej.

Brak nakładania szyb czyni czyszczenie jeszcze prostszym.

Ponadto został zaprojektowany nowy mechanizm 
obrotowy: dzięki jego zdumiewająco łatwemu wyjmowaniu 
z blokady od zewnątrz można w jeszcze łatwiejszy sposób 
czyścić drzwi.

Jednolite elementy wewnętrzne prowadnicy łączą 
ujmującą optykę z wyjątkowo łatwym czyszczeniem.

Nieruchome boki kabiny narożnej dostępne są w wariancie 
z profilem dolnym lub bez niego.

Symbioza listwy progowej z nową wydajną i łatwą w 
pielęgnacji uszczelką gwarantuje maksymalną ochronę 
przed wodą natryskową.

Rolki nośne osadzone na łożysku kulkowym i regulowane 
pionowo w prowadnicy gwarantują najwyższy komfort 
przesuwu drzwi.

NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY SYSTEMÓW PRZESUWNYCH
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Zawiasy zostały bezpośrednio połączone ze szkłem dzięki 
niezawodnej technologii klejenia UV firmy duka. Rezultat: 
doskonale gładkie powierzchnie wewnętrzne szkła dla 
urzekającej optyki i łatwiejszego czyszczenia.

Wszystkie drzwi otwierają sią zarówno od wewnątrz, jak i 
od zewnątrz, co zapewnia większą elastyczność podczas 
użytkowania.

W technice obrotowej drzwi został zamontowany 
innowacyjny system AC i gwarantuje niezależne zamykanie 
drzwi co do centymetra.

DRZWI OBROTOWE, WAHADŁOWE I WAHADŁOWE/SKŁADANE W SZCZEGÓŁACH

Uchwyt dopasowany do każdego systemu drzwi: w przypadku 
drzwi obrotowych i wahadłowych jest harmonijnie wbudowany 
w profil magnetyczny – piękny i jednocześnie łatwy do 
czyszczenia. W drzwiach wahadłowych/składanych uchwyt jest 
horyzontalnie osadzony w szkle do łatwej obsługi drzwi.

Inteligentne zawiasy drzwi wahadłowych/składanych...

Drzwi wahadłowe prezentują szlachetny, wysokiej jakości 
design zawiasów. Punkt obrotowy na profilu ściennym 
zalecany jest do mniejszych kabin prysznicowych.

... z kątem otwierania 180° posiadają mechanizm AC.

Dzięki przesuwnemu punktowi obrotowemu drzwi 
obrotowe sprawdzają się w pomieszczeniach, gdzie w 
obrębie drzwi znajduje się np. armatura lub grzejnik 
łazienkowy. Optycznie drzwi zachwycają swoją 
homogeniczną powierzchnią i przejrzystością.

Mniej znaczy więcej: Technika obrotowa, listwa progowa i 
wydajny, łatwy w pielęgnacji system uszczelniający zostały 
zredukowane tylko do tego, co najważniejsze, dzięki 
precyzyjnemu dopasowaniu.

< Uchwyt drzwi obrotowych i wahadłowych natura 4000 _ 51



U podstaw każdego modelu duka stoją słowa-klucze, takie jak jakość, łatwość obsługi i montażu. 
Kabiny prysznicowe duka, produkowane z wyjątkową starannością i kompetencjami technicznymi, 
zapewniającymi doskonałe działanie, muszą być prawidłowo zainstalowane. Kabiny prysznicowe 
są składane wstępnie w zakładzie duka, więc wiele czynności jest wykonywanych już przez 
producenta. Innowacje techniczne, reprezentowane przez ikony duka, ułatwiają procedury regulacji 
wybranego modelu w wybranym rogu, działając zarówno na profile pionowe, jak i na zawiasy i 
systemy przesuwne. W opakowaniach oprócz jasnych i wyczerpujących instrukcji montażu znajdują 
się również akcesoria niezbędne do prawidłowej instalacji kabiny. Przestrzeganie wskazówek 
firmy duka, przedstawionych również w wielu łatwo dostępnych materiałach instruktażowych, 
gwarantuje instalację zgodną z regułami sztuki. 
natura 4000 – symbioza techniki o wszechstronnym zastosowaniu i doskonałego wyglądu!

ZALETY MONTAŻOWE
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Elementy nieruchome posiadają regulowaną wysokość. 
Oznacza to większe możliwości wyregulowania 
ewentualnych nierówności.

Profil mocowania ściennego jest montowany za pomocą 
systemu girofix, niewiarygodnie szybkiego i łatwego w 
obsłudze.

Wiele komponentów jest już przeważnie wstępnie 
wmontowanych fabrycznie – znak firmowy marki duka.

Profil mocowania ściennego równoważy idealnie tolerancje montażowe z 
innowacyjnym, teleskopowym mechanizmem wyrównawczym.

Perfekcja w najmniejszym szczególe, dla optymalnego wyglądu i 
doskonałych wrażeń podczas korzystania z prysznica.

Liczne systemy mocowania i regulacji, takie jak girofix, technika 
teleskopowa lub kontrująca sprawiają, że zbędne są nieestetyczne otwory w 
aluminium z improwizowanymi zatyczkami.
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natura 4000 to kabina prysznicowa należąca do segmentu Quadra, czyli z profilami pionowymi i poziomymi okalającymi 
szybę, nadającymi jej wyraźny charakter. Komponowalna z elementem bocznym kabina natura 4000 jest dostępna na 
miarę, jak również w standardowych wariantach narożnych, wnękowych i z trzema bokami. Kabina jest dostąpna 
z połyskliwym lub matowym profilem wykończeniowym w odcieniu srebra z szybą o grubości 6 mm, z opcją szkła 
hartowanego. 

OBSZERNA GAMA PRODUKTÓW

Drzwi obrotowe do wnęki Drzwi zawiasowe do wnęki Drzwi wahadłowe do wnęki

Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe 
z bokiem nieruchomym, tylko 
do wnęk z profilem dolnym w 
elemencie nieruchomym

Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe z 
bokiem nieruchomym, tylko do wnęki 
bez profilu dolnego w elemencie 
nieruchomym

Drzwi przesuwne czteroskrzydłowe 
do wnęki z profilem dolnym w 
elemencie nieruchomym i do 
kombinacji z art. A-S4, A-SV L/R

Drzwi przesuwne czteroskrzydłowe 
bez profilu dolnego w elemencie 
nieruchomym do wnęki i do kombinacji z 
art. A-S4, A-SV L/R

Artykuł Szerokości *
AR-DTN L/R 700 671 - 705
AR-DTN L/R 750 721 - 755
AR-DTN L/R 800 771 - 805
AR-DTN L/R 900 871 - 905
AR-DTN L/R 1000 971 - 1005
Wymiary specjalne 600 - 1000

Artykuł Szerokości *
AR-PTN L/R 700 671 - 705
AR-PTN L/R 750 721 - 755
AR-PTN L/R 800 771 - 805
AR-PTN L/R 900 871 - 905
AR-PTN L/R 1000 971 - 1005
Wymiary specjalne 550 - 1000

Artykuł Szerokości *
AR-FPN L/R 700 670 - 705
AR-FPN L/R 750 720 - 755
AR-FPN L/R 800 770 - 805
AR-FPN L/R 900 870 - 905
AR-FPN L/R 1000 970 - 1005
AR-FPN L/R 1200 1170 - 1205
Wymiary specjalne 600 - 1200

Artykuł Szerokości *
AR-ST2N L/R 1000 971 - 1005
AR-ST2N L/R 1200 1171 - 1205
AR-ST2N L/R 1400 1371 - 1405
AR-ST2N L/R 1500 1471 - 1505
AR-ST2N L/R 1600 1571 - 1605
AR-ST2N L/R 1700 1671 - 1705
Wymiary specjalne 870 - 1800

Artykuł Szerokości *
A-ST2N L/R 1000 971 - 1005
A-ST2N L/R 1200 1171 - 1205
A-ST2N L/R 1400 1371 - 1405
A-ST2N L/R 1500 1471 - 1505
A-ST2N L/R 1600 1571 - 1605
A-ST2N L/R 1700 1671 - 1705
Wymiary specjalne 870 - 1800

Artykuł Szerokości *
AR-ST4 1400 1356 - 1406
AR-ST4 1500 1456 - 1506
AR-ST4 1600 1556 - 1606
AR-ST4 1700 1656 - 1706
AR-ST4 1800 1756 - 1806
Wymiary specjalne 1315 - 2000

Artykuł Szerokości *
A-ST4 1400 1356 - 1406
A-ST4 1500 1456 - 1506
A-ST4 1600 1556 - 1606
A-ST4 1700 1656 - 1706
A-ST4 1800 1756 - 1806
Wymiary specjalne 1315 - 2000

Drzwi zawiasowe z elementem 
nieruchomym w linii do wnęki i 
do kombinacji z art. A-S4,  
A-SV L/R

Artykuł Szerokości *
AR-PTF L/R 1000 959 - 1003
AR-PTF L/R 1100 1059 - 1103
AR-PTF L/R 1200 1159 - 1203
AR-PTF L/R 1400 1359 - 1403
AR-PTF L/R 1500 1459 - 1503
AR-PTF L/R 1600 1559 - 1603
Wymiary specjalne 959 - 1800
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Dostępnych jest sześć typów drzwi, wszystkie otwierane zarówno do wewnąrz, jak i na zewnątrz. Serię uzupełniają 
kabiny narożne i okrągłe, wszystkie o wysokości 1950 mm, dostępne zarówno w wariancie z montażem na brodziku, 
jak i podłogowym.

Skrócony element boczny

Artykuł Szerokości *
A-SV L/R
Wymiary specjalne 178 - 1250

Drzwi zawiasowe do kombinacji 
z art. A-S DT L/R

Artykuł Szerokości *
AR-PTW L/R 700 678 - 703
AR-PTW L/R 750 728 - 753
AR-PTW L/R 800 778 - 803
AR-PTW L/R 900 878 - 903
AR-PTW L/R 1000 978 - 1003
Wymiary specjalne 550 - 1000

Artykuł Szerokości *
AR-FPW L/R 700 679 - 704
AR-FPW L/R 750 729 - 754
AR-FPW L/R 800 779 - 804
AR-FPW L/R 900 879 - 904
AR-FPW L/R 1000 979 - 1004
AR-FPW L/R 1200 1179 - 1204
Wymiary specjalne 600 - 1200

Element boczny do kombinacji z art.
AR-ST4, A-ST4, AR-PTF L/R

Artykuł Szerokości *
A-S4 700 677 - 702
A-S4 750 727 - 752
A-S4 800 777 - 802
A-S4 900 877 - 902
A-S4 1000 977 - 1002
Wymiary specjalne 178 - 1250

Drzwi obrotowe do 
kombinacji z art. A-S DT L/R

Element boczny do kombinacji 
z art. AR-DTW L/R, AR-PTW L/R, 
AR-FPW L/R

Artykuł Szerokości *
AR-DTW L/R 700 678 - 703
AR-DTW L/R 750 728 - 753
AR-DTW L/R 800 778 - 803
AR-DTW L/R 900 878 - 903
AR-DTW L/R 1000 978 - 1003
Wymiary specjalne 600 - 1000

Artykuł Szerokości *
A-S DT L/R 700 677 - 702
A-S DT L/R 750 727 - 752
A-S DT L/R 800 777 - 802
A-S DT L/R 900 877 - 902
A-S DT L/R 1000 977 - 1002
Wymiary specjalne 178 - 1250

Drzwi wahadłowe do 
kombinacji z art. A-S DT L/R

L = zawias po lewej stronie / R = zawias po prawej stronie - * regulowana szerokość mm - www.duka.it/natura4000 
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Kabina okrągła z 2 elementami 
nieruchomymi i 2 skrzydłami 
przesuwnymi

Element boczny do kombinacji z art.  AR-ST2W L/R

Artykuł Szerokości *
A-VRS 80R50 777 - 802
A-VRS 80R55 777 - 802
A-VRS 90R50 877 - 902
A-VRS 90R55 877 - 902
A-VRS 10R50 977 - 1002
A-VRS 10R55 977 - 1002
Wymiary specjalne 765 - 1200

Artykuł Szerokości *
A-S ST L/R 700 677 - 702
A-S ST L/R 750 727 - 752
A-S ST L/R 800 777 - 802
A-S ST L/R 900 877 - 902
A-S ST L/R 1000 977 - 1002
Wymiary specjalne 178 - 1250

L = zawias po lewej stronie / R = zawias po prawej stronie - * regulowana szerokość mm - www.duka.it/natura4000 

Wejście pod kątem z profilem 
dolnym w elemencie 
nieruchomym

Wejście pod kątem bez profilu dolnego 
w elemencie nieruchomym

Artykuł Szerokości *
AR-E2 L/R 700 677 - 702
AR-E2 L/R 750 727 - 752
AR-E2 L/R 800 777 - 802
AR-E2 L/R 900 877 - 902
AR-E2 L/R 1000 977 - 1002
AR-E2 L/R 1200 1177 - 1202
Wymiary specjalne 550 - 1200

Artykuł Szerokości *
A-E2 L/R 700 677 - 702
A-E2 L/R 750 727 - 752
A-E2 L/R 800 777 - 802
A-E2 L/R 900 877 - 902
A-E2 L/R 1000 977 - 1002
A-E2 L/R 1200 1177 - 1202
Wymiary specjalne 550 - 1200

Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe 
z  bokiem nieruchomym, z profilem 
dolnym w elemencie nieruchomym, 
do kombinacji z art.  A-S ST L/R

Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe 
z bokiem nieruchomym, bez profilu 
dolnego w elemencie nieruchomym, 
do kombinacji z art. A-S ST L/R

Artykuł Szerokości *
AR-ST2W L/R 1000 977 - 1002
AR-ST2W L/R 1200 1177 - 1202
AR-ST2W L/R 1400 1377 - 1402
AR-ST2W L/R 1500 1477 - 1502
AR-ST2W L/R 1600 1577 - 1602
AR-ST2W L/R 1700 1677 - 1702
Wymiary specjalne 870 - 1800

Artykuł Szerokości *
A-ST2W L/R 1000 977 - 1002
A-ST2W L/R 1200 1177 - 1202
A-ST2W L/R 1400 1377 - 1402
A-ST2W L/R 1500 1477 - 1502
A-ST2W L/R 1600 1577 - 1602
A-ST2W L/R 1700 1677 - 1702
Wymiary specjalne 870 - 1800
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natura 4000 dostępna jest w kolorach profilu srebrny na wysoki połysk lub srebrny matowy z bezpiecznym szkłem ESG o 
grubości 6 mm (przezroczyste, satynowane, satynowany ornament przez środek wysokości szkła lub szare szkło Parsol). 
Szkło bezpieczne może być dodatkowo wyposażone w ochronę powierzchni. Zapewnia ona łatwiejsze czyszczenie 
(ProCare i Protect) i spowalnia proces starzenia się szkła (ProCare).

WYKOŃCZENIA PROFILI

SIL srebrny mat SHL srebrny połysk

A10 Przezroczyste ST10 Szkło satynowane AG10 Parsol grauTS10 Sitodruk satynowany  
na środku *

* střední sítotisk může být pro tato skla realizován jen do šířky 1250 mm.

natura 4000 oferuje nowe, uszlachetniane szkło o nazwie „ProCare”. 
Uszlachetnienie odbywa się przez wyposażenie powierzchni szkła 
w specjalną powłokę. Odbywa się ono za pomocą innowacyjnego 
procesu magnetronowego nanoszenia powłok, podczas którego na 
szkło nakładana jest próżniowo warstwa tlenków metali. Powłoka jest 
aktywowana w procesie sprężania, dzięki czemu pozostaje trwale na 
powierzchni i jest bardzo skuteczna. Woda może zatem łatwiej spływać 
po powierzchni i zminimalizowane jest tworzenie się osadów. Szkło 
ProCare jest dostępne dla wielu produktów jako alternatywa niezawodnej 
powłoki Protect.

Widziana pod mikroskopem powierzchnia standardowych szyb wydaje 
się bardzo szorstka, stanowi tym samym idealne podłoże dla zabrudzeń, 
kamienia i substancji żrących. Protect jest w stanie przekształcić 
powierzchnię zwykłej szyby w szybę „nieprzywieralną“, której czyszczenie 
zajmuje o 50% czasu mniej! Nie należy używać detergentów zawierających 
granulki, kwasy lub zasady.

Wszystkie informacje techniczne i dane techniczne naszych kolekcji znaleźć można na stronie internetowej www.duka.it.

MATERIAŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI

HARTOWANE SZYBY KRYSZTAŁOWE

HARTOWANIE SZKŁA
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duka AG 
Erlenweg 19, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100
info@duka.it - www.duka.it

Ze względów typograficznych 
wydrukowane odcienie mogą się nieco 
różnić od rzeczywistych. 

Firma duka SpA zastrzega sobie prawo 
do modyfikacji własnych produktów bez 
uprzedniego powiadomienia lub wymiany. 

Wszelkie informacje techniczne i dane 
techniczne naszych kolekcji są dostępne 
pod adresem www.duka.it.

5 LAT  
GWARANCJI

10 LAT
GWARANCJI NA 
CZĘŚCI ZAMIENNE
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