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Chcemy być łącznikiem między architekturą, stylistyką a tech-
niką i wyzwalać nowe impulsy. duka oferuje wysokiej jakości 
kabiny prysznicowe w różnorodnej linii produktów, w ponad-
czasowej purystycznej formie. Nasz slogan „Prysznic jest 
przyjemnością” obrazuje kwintesencję strategii naszej firmy: 
produkcję na zamówienie, wysokiej jakości materiały i inno-
wacyjną technologię już od pierwszego etapu produkcji. Z en-
tuzjazmem i ponad 35-letnim doświadczeniem rozwijamy pro-
dukcję kabin prysznicowych będących połączeniem komfortu 
i różnorodności, lekkości i wytrzymałości, luksusu i modnych 
trendów. Prysznic jest przyjemnością. Więcej niż slogan.

Pohybujeme se na hranici mezi architekturou, designem a 
technikou. Svými různými produktovými liniemi nabízíme vy-
soce kvalitní sprchové stěny v nadčasových puristických for-
mách. 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 osobi-
tý životní styl. „Kouzlo sprchování”, to je více než pouhý 
slogan.

Zapraszamy 
do świata duka

Vstupte do
světa duka

K a b i n y  p r y s z n i c o w e
S p r c h o v é  ko u t y
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Spis treści / Obsah

Praktyczne myślenie było dla nas od zawsze priorytetem. Kierując się tą zasadą, posegregowaliśmy naszą 
ofertę w cztery segmenty produktów: Arreda, Aura, Vertica i Quadra. A wszystko po to, by ułatwić Państwu 
poruszanie się w naszej bogatej ofercie i znalezienie kabiny, która idealnie trafi w określony gust i styl:

Smyšleni firmy duka bylo vždy orientovane směrem k praxi. Rozdělili jsme naš sortiment do produktovych 
segmentů Arreda, Aura, Vertica a Quadra. To Vam umožni rychlou a snadnou orientaci v naši bohate na-
bidce a pomůže Vam najit sprchovou kabinu podle Vašeho vkusu:
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Quadra

Wolnostojące i indywidualne rozwiązania przestrzenne
Samostatná prostorová řešení
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strona/strana 138 vela 2000

Modele profilowe
Rámové modely
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strona/strana 234 Serwis 
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Kořeny
Jižního Tyrolska

Południowotyrol-
skie Korzenie

Jako firma sidlici v Alpách, Jižním Tyrolsku jsme sil-
ně spojeni s tradicí a způsobem života tohoto regionu. 
Geografická poloha mezi severem a jihem ovlivnila naše 
hodnoty: spolehlivost a přesnost jdou ruku v ruce s este-
tickym 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 zaměstnává 200 pracovníků.  
duka - to je firma s jasně řezaným profilem. 

Jesteśmy przedsiębiorstwem z Południowego Tyrolu, 
mocno związanym z tradycją i sposobem życia tej kra-
iny. Położenie geograficzne między północą a południem 
ukształtowało nasze wartości: niezawodność i dokład-
ność połączone z estetyką i stylem życia. W 1979 roku w 
garażu w małej południowotyrolskiej wiosce Arnold Gas-
ser i Johann Krapf rozpoczęli historię sukcesu firmy duka. 
Dzięki wysokiej jakości, łatwości montażu i niepowtarzal-
ności rozwiązań duka mogła rozszerzać swoją produkcję, 
zdobywać nowe rynki, zapewniając w tym czasie stabilne 
miejsce pracy dla ponad 200 pracowników. Taka jest 
właśnie duka!
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Kvalita duka

Jakość duka

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 vy-
soká očekávání našich zákazníků, jak v oblasti designu, 
tak pokud jde o funkčnost a životnost, vycházíme z kva-
lity prvotních surovin. Hlavními složkami sprchové kabi-
ny jsou sklo a hliník. Oba materiály získáváme ve svém 
okolí: skla jsou totiž vyráběna naší sklárnou nedaleko 
Benátek, které jsou kolébkou evropského sklářství. Hli-
níkové profily, realizované na základě našich požadavků,
jsou dodávány jednou rakouskou firmou mající velkou 
zkušenost v daném oboru. A to nemluvíme o našem in-
terním obrábění kovových komponent: závěsy a madla
jsou např. vyráběny v naší továrně v Bressanone, a to 
moderními zařízeními s digitálním ovládáním. Pouze tak-
to si můžeme být jisti, že všechna pozornost, jíž věnuje-
me výrobním procesům, aby byly pečlivé a přesné, se 
následně přeměnila v kvalitní sprchové kabiny, jež lze 
uvést v soulad s každým stylem koupelny, k maximální-
mu uspokojení uživatele. Ve společnosti duka chápeme
kvalitu takto, a vyjadřujeme ji i v našem motu: duka – 
zážitek ze sprchování!

Całość to coś więcej niż suma jej części. W firmie 
duka od samego początku myślimy o jakości. Aby na-
sze produkty spełniały wysokie wymagania Klientów w 
zakresie designu, funkcjonalności i trwałości drzwi kabin 
prysznicowych duka, zaczynamy od zapewnienia jakości 
naszych surowców. Do najważniejszych komponentów 
należy szlachetne szkło i wysokogatunkowe aluminium. 
Oba materiały nabywamy w najbliższej okolicy: nasze 
szkła ochronne produkujemy w hucie szkła w pobliżu 
Wenecji — kolebce produkcji szkła. Nasze profile alum-
iniowe ze stopów specjalnych powstają dzięki obróbce 
austriackiego eksperta w tej dziedzinie. I wreszcie nasza 
własna obróbka metali: wszystkie okucia, takie jak zawi-
asy i uchwyty, są wykonywane w naszej fabryce w Bri-
xen z użyciem wysoce precyzyjnych maszyn CNC. Tylko 
w taki sposób możemy być pewni, że nasze restrykcyjne 
wymagania dotyczące procesów produkcyjnych w zak-
resie precyzji, staranności i wyglądu będą przestrzega-
ne, a powstałe kabiny prysznicowe będą zachwycać i 
jako indywidualny element wystroju harmonijnie dopa-
sują się do łazienki Klienta. To właśnie rozumiemy przez 
jakość i wyrażamy w naszym motto: duka — prysznic 
jest przyjemnością!
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Wymiary  
specjalne:  
Indywidualność 
prosto z fabryki

Řešení na míru:
personalizace
ve výrobě

Jako specjalista od wymiarów specjalnych jesteśmy w 
stanie spełnić niemal każde życzenie. Nasze wieloletnie 
doświadczenie stanowi podstawę rozwiązań „szytych 
na miarę” bez konieczności rezygnowania z walorów 
estetycznych i praktycznych. Występy ścienne, skosy 
dachowe, wycięcia, skośne ściany czy obniżenia pod-
łogowe — duka produkuje kabiny prysznicowe dopaso-
wane do danej łazienki. Potrafimy bez problemu, szybko 
i profesjonalnie wyrównać nawet spore tolerancje kon-
strukcyjne. Nie trzeba dodawać, że nasze produkty w 
rozmiarach specjalnych dostarczamy w najkrótszym 
czasie, co zaowocowało już zdobyciem wielu nagród 
najszybszego dostawcy w branży.

Jako odborníci na „řešení na míru“ jsme schopni uspo-
kojit jakýkoliv požadavek. Díky naší mnohaleté zku-
šenosti můžeme připravit atypické řešení na základě 
specifických požadavků, a to při zachování estetiky i 
praktičnosti. Společnost duka vyhotoví vhodnou spr-
chovou 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 sebou, že 
naše kabiny na míru dodáváme v co nejkratší možné 
době; v našem odvětví ostatně máme pověst nejrych-
lejšího dodavatele.
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Arreda

Prysznic — przestrzeń w przestrzeni dla psychicznego i fizycz-
nego wypoczynku. Przestrzeń dla codziennego rytuału oczysz-
czenia i relaksu. Tu emocje spotykają się z finezją. Przy minimal-
nej ilości materiałów zapewnia maksymalną swobodę twórczą. 
Zapomnijcie o kompromisie i spośród wielu opcji wybierzcie to 
rozwiązanie, które odpowiada indywidualnym upodobaniom. W 
wymiarach standardowych i specjalnych oferujemy nadzwyczaj-
ną szerokość przestrzeni. Segment Arreda obejmuje nastę-
pujące serie modeli:

Sprcha - prostor v prostoru pro duševní i fyzickou regene-
raci těla. Místo pro každodenní rituál. Emoce a technické 
vymoženosti tu stojí tvaří v tvář. S minimem materialů se 
otevirají nekonečné možnosti individuálnich řešení. Zapo-
meňte na kompromis a zvolte z mnoha variant Vaši vlastní 
oázu pohody. Ať už jako standardní řešení nebo řešení pod-
le Vašich požadavků - vysledkem je exkluzivní prostor pro 
každodenní hygienu. K segmentu Arreda patří následu-
jící modelové řady:

libero 5000 libero 4000

Wolnostojące i indywidualne rozwiązania przestrzenne
Volně stojící a individuální rámové řešení
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Przestrzenne kabiny prysznicowe zostały zaprojektowane 
przede wszystkim z myślą o wypoczynku i komforcie rytu-
ału, któremu mają służyć. Piękno tego widzialnego prze-
życia wysuwa się na pierwszy plan dzięki harmonii nowej 
formy i rytualnego charakteru żywiołu wody. Czyste, har-
monijne kształty, precyzja w każdym detalu i szereg moż-
liwości — tym jest Arreda.

Velkoprostorove sprchy s možností individuálního uspořá-
dání doslova vytvářejí pocit uvolnění a regenerace. Tento
viditelný zážitek má na svědomí souhra elegantních forem
a rituální charakter elementu vody. Jasné, harmonické 
tvary, precizní v detailu s možností mnoha obměn.

libero 5000

14



15



16



17



18



19



20



1

2

1 - Trwałość: Najwyższą stabilność gwarantują zintegrowane 
połączenia śrubowe! Są on również przymocowane do szkła z 
użyciem sprawdzonej technologii klejenia duka — optyczna i 
techniczna doskonałość, jakiej nikt nie znał. / Upevnění: Ma-
ximální stabilitu zaručuje precizně integrovaná příčná vzpěra! 
Ta je na skle rovněž upevněna pomocí výše zmíněné lepící  
techniky - opticky i technicky čistý zážitek.

2 - Technologia klejenia: Wewnętrzne elementy mocujące 
wykorzystują sprawdzoną technologię klejenia duka. Dzięki 
temu libero 5000 ma po stronie zewnętrznej jednolitą szklaną 
powierzchnię — bez wgłębień! / Technologie lepení: Tech-
nologie lepení: U vnitřních úchopných elementů je použita 
osvědčená lepící technika firmy duka. Tím je u této produk-
tové řady zajištěn ničím nenarušený plynulý skleněný povrch 
bez drážek!

Szczegóły produktu / Technické informace libero 5000
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Wyspa natryskowa / 
Sprochový kout

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
FQN L/R 150 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
FQS-F L/R 150 - 1800

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

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

libero 5000 nie jest serią zamkniętą, lecz uosobieniem pro-
cesu poszukiwania szczególnych rozwiązań odpowiadających 
indywidualnym upodobaniom każdego człowieka.

libero 5000 neni uzavřená série, nýbrž představuje stále se 
vyvíjející proces, který chce najít odpovědi na osobní potřeby 
každého člověka.

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/libero5000

Asortyment artykułów / Seznam položek řady libero 5000

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 2000 mm / KOLORY PROFILI CSH / SZKŁO 
HARTOWANE ESG 8 mm A10 / AQ10 / AQB10 / STQ10 / GQ10 / TQ10 
Dostępne są wymiary specjalne. Inne rozmiary: patrz cennik. Inne rozmiary  
PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. PROTECT Warstwa 
ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. Więcej informacji na 
stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 2000 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ CSH / 
DOSTUPNÁ SKLA ESG 8 mm A10 / AQ10 / AQB10 / STQ10 / GQ10 / TQ10 - 
Možnost dodání atypických rozměrů. Další rozměry viz Ceník. PROCARE Sklo 
následně zůstává déle průhledné. PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda 
snadněji stéká pryč. Více na straně 230.

Wyspa natryskowa 
do wnęki / Sprchovy 
kout do niky

Ścianka boczna / 
Boční stěna

Wyspa natryskowa / 
Sprochový kout

22



23



Dzięki szerokiej gamie artykułów libero 4000 oferuje mak-
simum swobody twórczej. Zapomnijcie o kompromisach i 
wybierzcie szeroką gamę rozwiązań. W wymiarach stan-
dardowych lub specjalnych libero 4000 dzięki doskonałej 
technologii oferuje nadzwyczajną szerokość przestrzeni.

S minimem materiálu nabízí tato řada nepřeberné mož-
nosti individuálních řešení. Zapomeňte na kompromis a 
zvolte z mnoha variant Vaší osobní oázu pohody, ať už ve 
standardních nebo specifických rozměrech. Díky vynika-
jícímu provedení nabízí libero 4000 opravdu mimořádný 
prostor. 

libero 4000
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1 2

3 4 5

Szczegóły produktu / Technické informace libero 4000

2 - Stabilność: Inteligentny 
system wsporników z regu-
lowanymi śrubami teleskopo-
wymi gwarantuje stabilność. / 
Stabilita: Inteligentní, pro-
střednictvím teleskopického 
šroubu nastavitelný podpěr-
ný systém zaručuje stabilitu 
všech typů stěn.

1 - Mechanizm podnoszą-
cy: Odkryj na nowo wolną 
przestrzeń. Element uchyl-
ny drzwi jest wyposażony 
w mechanizm podnoszący 
— to Ty decydujesz, w jakiej 
pozycji pozostanie skrzydło 
drzwi. / Automatic Close: 
Volný prostor jako nový záži-
tek. Otočný dveřní element je 
vybaven automatickým doví-
racím systémem „auto close” 
- jste to Vy, kdo rozhoduje, 
v jaké pozici se křídlo dveří 
zastaví.

3 / 4 - W każdym szczegó-
le: Skromny design profilu, 
ukryte możliwości regulacji 
profili i pasujące zaślepki na-
leżą do wyposażenia podsta-
wowego. / Až do detailu: 
Decentní design profilů, v 
profilech skryté prvky regu-
lace a k tomu vhodné kryty 
jsou dnes již běžnou součástí 
základní výbavy. 

5 - Technologia klejenia: 
Rygorystycznie nadzorowany 
proces produkcji gwarantuje 
długą żywotność i wytrzyma-
łość klejenia. Nasza innowa-
cyjna metoda UV gwarantuje 
maksimum bezpieczeństwa. / 
Technologie lepení: Přisně 
sledovaný výrobní proces 
zaručuje dlouhou životnost a 
odolnost lepení. Náš inova-
tivní proces UV pak zaručuje 
maximální bezpečnost.
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Ściany wolnostojące są wyrazem nowej, innowacyjnej kultury 
użytkowania, produktu i designu. W zależności od indywidual-
nej sytuacji montażowej w niszy lub w rogu, teleskopowo re-
gulowane wsporniki mogą być używane w różnych pozycjach.

Samostatně stojící stěny jsou výrazem nové, inovativní kultury,
která staví do popředí zájmu užitek, samotný produkt a jeho 
design. Podle toho je možné nastavit do různých pozic teles-
kopické vzpěry.

Asortyment artykułów / Seznam položek řady libero 4000

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

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

Ścianka boczna do  
kombinacji, szkło 6 mm / 
Boční stěna pro  
kombinaci, sklo 6 mm

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

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 6GF 800 795 - 820
PE 6GF 900 895 - 920
PE 6GF 1000 995 - 1020
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 6W GFT1 
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 550 -1800

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 6GFT1 1200 1159 - 1184
PE 6GFT1 1300 1259 - 1284
PE 6GFT1 1400 1359 - 1384
PE 6GFT1 1500 1459 - 1484
PE 6GFT1 1600 1559 - 1584
PE 6GFT1 1700 1659 - 1684
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 550 - 1800

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 6WK 750 725 - 750
PE 6WK 800 775 - 800
PE 6WK 900 875 - 900
PE 6WK 1000 975 - 1000
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 700 - 1200

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

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

Ścianka boczna wolnostojąca z wieszakiem na  
ręcznik/wspornikiem, szkło 6 mm/8 mm / Samostatná boční  
stěna volně stojící s držákem ručníků/vzpěrou, sklo 6 mm / 8 mm

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 6W GF 
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 300 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 6WM 900 890
PE 6WM 1000 990
PE 6WM 1100 1090
PE 6WM 1200 1190
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 6PS-F 700 685 - 710
PE 6PS-F 800 785 - 810
PE 6PS-F 900 885 - 910
PE 6PS-F 1000 985 - 1010
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1010

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 8PS-F 800 783 - 808
PE 8PS-F 900 883 - 908
PE 8PS-F 1000 983 - 1008
PE 8PS-F 1100 1083 - 1108
PE 8PS-F 1200 1183 - 1208
PE 8PS-F 1400 1383 - 1408
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1400
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STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 2000 mm / KOLORY PROFILI SIL / SHL / 
SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm / 8 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / 
PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. PROTECT Warstwa 
ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 2000 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / SHL / 
DOSTUPNÁ SKLA ESG 6 mm / 8 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 /  
PROCARE Sklo následně zůstává déle průhledné. PROTECT Díky této 
ochranné vrstvě voda stéká snadněni pryč. Více na straně 230.

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/libero4000

Ścianka boczna wolnostojąca, szkło 6 mm / 8 mm / 
Boční stěna volně stojící, sklo 6 mm / 8 mm

Ścianka boczna wolnostojąca, bezprofilowa, szkło 8 mm /  
Boční stěna volně stojící, bezrámová, sklo 8 mm

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

Wyspa natryskowa wolnostojąca, bezprofilowa, szkło 8 mm / 
Sprchový kout volně stojící, bezrámový, sklo 8 mm

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 6WZ 800 775 - 800
PE 6WZ 900 875 - 900
PE 6WZ 1000 975 - 1000
PE 6WZ 1200 1175 - 1200
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 700 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 6GFT2 1600 1562
PE 6GFT2 1700 1662
PE 6GFT2 1800 1762
PE 6GFT2 1900 1862
PE 6GFT2 2000 1962
PE 6GFT2 2100 2062
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1100 - 2000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 8WZ 900 875 - 900
PE 8WZ 1000 975 - 1000
PE 8WZ 1200 1175 - 1200
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 700 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 8WZ-V
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PE 8WM-F
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1600
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Aura

Bezprofilowe kabiny prysznicowe do codziennego użytku, 
innowacyjnie wykonane z urzekającym designem i inteligent-
ną technologią. Ściana „wybrzuszona” czy może nierówna? 
Elementy stałe można zamontować poziomo w odstępie do 
6 mm od ściany. Do segmentu Aura należą następujące 
serie:

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

Modele bezprofilowe
Bezrámove modely

acqua 5000 pura 5000 vetra 3000
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„Przesuwanie bez ram” dzięki acqua 500 wreszcie stało 
się możliwe. Szlachetne aluminium spotyka się z wysokiej 
jakości szkłem. Z pełną pasji formą i indywidualnym wy-
kończeniem stworzysz niepowtarzalną atmosferę w swojej 
łazience. Jako rozwiązanie narożne lub wnękowe acqua 
5000 jest dostępna w wielu różnych wymiarach!

Tato specialita „bezrámového posunu” byla realizována 
s řadou acqua 5000. Vznešené aluminium se potkává s 
téměř nehmotným sklem. Svými vášnivými formami a indi-
viduálním outfitem vykouzlí acqua 5000 ve Vaší koupelně 
neopakovatelnou atmosféru. Jako řešení pro niku nebo 
roh nabízí tato řada mnoho variant.

acqua 5000
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(z lewej) Twoja wnęka prysznicowa ma przepierzenie? Żaden 
problem! Jednoczęściowe drzwi przesuwne dla wnęki z prze-
pierzeniem — optymalne rozwiązanie dla łatwego uzyskiwania 
dużych powierzchni prysznicowych. (u góry). Czteroelemento-
we rozwiązanie wnękowe — innowacyjna idea z ekscytującym 
designem i inteligentną technologią dla „wnęk XXL”!

(vlevo) Váš výklenek má nějaký výčnělek? Žádný problém! 
Optimální Řešení představují dveře pro výklenek v posuvném 
provedení, pokud jsou k dispozici velké rozměry. (nahoře) Ře-
šení pro výklenek se 4 prvky, inovativní, překvapivý design a 
chytrá technologie, idealní pro extra velké výklenky. 
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3

1 - Design: Zewnętrzny 
sitodruk na szkle zakrywa 
klejenie łącznika i szynę 
jezdną. Ponadto tylko mi-
nimalne nachodzenie się 
elementu stałego i elemen-
tu drzwi dopełnia design 
tej serii modeli. / Design: 
Vnější sítotisk na skle skrý-
vá lepení adaptéru a vodící 
lištu. Kromě toho minimální 
překrytí mezi pevnou částí 
a dveřmi doplňuje design 
této modelové řady.

3 - Uchylne elementy 
przesuwne: Elementy prze-
suwne można uchylić przez 
naciśnięcie haka prowadzą-
cego, dzięki czemu czysz-
czenie powierzchni między 
elementami szklanymi nie 
stanowi już żadnego proble-
mu! / Otočné posuvné díly: 
Posuvné prvky lze vyklopit 
pouhým stiskem na vodící 
patce a zajistit si tak jedno-
duché čištění i mezi jednot-
livými skleněnými plochami!

2 - Automatic Close & Stop: 
Szklane drzwi swobodnie prze-
suwają się automatycznie aż 
do ostatnich centymetrów do 
pozycji „zamknięty” lub „otwar-
ty” — dodatkowy komfort przy 
każdej kąpieli. Innowacyjną au-
tomatykę domykającą można 
zamówić jako opcję dla każde-
go modelu acqua. / Automa-
tic Close & Stop: Skleněné 
dveře se na posledních pár 
centimetrech lehce  sklouz-
nou do polohy „zavřeno” nebo 
„otevřeno – komfort pro kaž-
dou koupelnu. Inovativní oteví-
rací mechaniku lze objednat ke 
každému modelu acqua.

4 - Nowa, innowacyjna 
statyka, która dotrzymu-
je obietnic: wejścia na-
rożne o dużych wymiarach 
bez wspornika sufitowego! 
Daj się zaskoczyć naszemu 
niezwykłemu rozwiązaniu! /
Nová stabilita, která do-
držuje to, co nabízí: rohová 
kabina ve velkých rozměrech 
bez podhledového zavěše-
ní. Jedinečné a překvapivé 
řešení! Nechte se překvapit 
našimi jedinečnými řešeními!

Szczegóły produktu / Technické informace acqua 5000
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Otwórz się na nowe perspektywy i pozwól się zachwycić tą 
wyjątkową kabiną prysznicową! Przestrzeń w przestrzeni!

Otevřete dveře novým perspektivám a nechte se okouzlit 
těmito fascinujícími sprchovými stěnami! Prostor v prostoru!

Asortyment artykułów / Seznam položek řady acqua 5000

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

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

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

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

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
XT4 1500 - 2400

Dwuczęściowe drzwi przesuwne z elementem stałym  
do wnęki / Posuvné dveře 2-dílné do niky s 1 pevným dílem

Czteroczęściowe drzwi przesuwne do wnęki /  
Posuvné dveře 4-dílné do niky

Wejście narożne /  
Rohový sprchový kout

Skrócona ścianka  
boczna /  
Zkrácená boční stěna

Jednoczęściowe drzwi 
przesuwne do wnęki z 
przepierzeniem / Posuvné 
dveře jednotílné do niky s 
čelní vyzdívkou
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STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 2000 mm / KOLORY PROFILI CSH / INO / 
UCHWYTY acqua / SZKŁO HARTOWANE ESG 8 mm AQ10 / AQB10 /  
STQ10 / GQ10 / TQ10 / Dostępne są wymiary specjalne. Inne rozmiary: patrz 
cennik. PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. PROTECT Warstwa 
ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 2000 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ CSH / INO / 
DOSTUPNÁ MADLA acqua / DOSTUPNÁ SKLA ESG 8 mm AQ10 /  
AQB10 / STQ10 / GQ10 / TQ10 / Možnost dodání atypických rozměrů. Další roz-
měry viz Ceník. PROCARE Sklo následně zůstává déle průhledné. PROTECT 
Díky této ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. Více na straně 230.

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm /  www.duka.it/acqua5000

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

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

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

Dwuczęściowe drzwi przesuwne z elementem stałym 
do kombinacji z art. XW2 L/R / Posuvné dveře 2-dílné 
s 1 pevným dílem ke komb. s výr. XW2 L/R
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Czy najwyższa precyzja, przemyślna technologia i wyszu-
kana estetyka ułatwiają życie? Czy harmonia detali, po-
łączenie szlachetnych materiałów i nienaganna płynność 
ruchu poprawiają samopoczucie? Oczywiście! Prawdziwa 
technologia widoczna jest w eleganckich, czystych i do-
skonałych formach.

Chcete dílo nejvyšší kvality, sofistikované technologie a 
užasný estetický dojem ? Chcete pocítit harmonii detailů, 
lesk ušlechtilých materiálů a dokonalost pohybu ? Ano ! 
Umění lze najít v elegantní, čisté a absolutní formě.

pura 5000
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Mistrzowski produkt wyróżnia lekkość i funkcjonalność. W 
perfekcyjnej kabinie prysznicowej to, co najważniejsze, zawar-
te jest w detalach. Otwieranie i zamykanie — płynne i delikat-
ne jak muśnięcie. Seria pomysłów na tworzenie zawiasów dla 
szerokiej gamy zastosowań — bez konieczności stosowania 
profilu ściennego.

Skutečná technologie má elegantní, čisté a působivé tvary. 
Vynikající výrobek je lehký a funkční. V dokonalé sprchové 
kabině se to podstatné nachází v detailech. Otevírání, zaví-
rání, posunování se podobají pohlazením. Duše věci! Řada 
nabídek, které odmítají závěs. Rozmanitost použití a umístění, 
vždy bez profilů na zdi.
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Zawias, będący połączeniem ponad 50 elementów, umożliwia 
otwieranie drzwi do wewnątrz i na zewnątrz — bez ograniczeń, 
całkowicie bezpiecznie. Co łączy instalację kabiny prysznico-
wej i jej codzienne używanie? Wiedza techniczna firmy duka i 
największa dbałość o funkcjonalność i estetykę.

Závěs, příklad, který sestává z více než 50 součástek, které 
umožňují otevírání dveří směrem ven i dovnitř, bez omezení 
a naprosto bezpečně. Co spojuje instalační práce kabiny a 
její každodenní používání? Technická kompetence společnosti 
duka a mimořádný důraz na funkčnost a estetiku.
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1 2

3 4

1 - Design uchwytu/zawiasów: 
Metalowy uchwyt o ergonomicznym 
designie do praktycznego i pewne-
go podparcia, zamontowany po we-
wnętrznej i zewnętrznej stronie drzwi 
bezpośrednio na profilu magnetycz-
nym i dostępny w 4 wersjach: chrom/
aluminium błyszczący, z wkładką 
szklaną w kolorze białym i czarnym, 
idealnie dopasowany do zawiasów. / 
Madlo/závěs Design: Kovové ma-
dlo v ergonomickém designu pro 
praktické a jisté uchopení na obou 
stranách dveří připevněné přímo na 
magnetickém profilu a k dostání ve 
4 provedeních: lesklé chrom/hliník, 
s bílou a černou skleněnou vložkou, 
perfektně se hodící k závěsům.

2 - Profil progowy: 
jest prawie niewidoczny 
z zewnątrz, a mimo to 
zapewnia najlepszą kla-
sę wodoszczelności. / 
Odkapávací profil: je 
z vnějšku sotva viditel-
ný, přesto poskytuje tu 
nejlepší ochranu před 
stříkající vodou.

3 - Technologia klejenia: Tech-
nologia klejenia UV oraz sys-
tem „Automatic Close” — dwie 
ważne innowacje firmy duka w 
projektowaniu kabin prysznico-
wych, gwarantują swobodne 
przesuwanie się szklanych drzwi 
i automatyczne zamykanie aż do 
ostatnich centymetrów. / Tech-
nologie lepení: UV technologie 
lepení a systém „automatického 
zavírání“, to jsou dvě důležité ino-
vace, které přináší duka do vý-
voje sprchových koutů, zaručuje 
jemné zavírání skleněných dveří a 
automatické zavírání na posled-
ních několika centimetrech.

4 - Design: Sitodruk 
w kolorach zawiasów i 
uchwytu zakrywa we-
wnętrzne mocowanie 
ścienne. / Design:  
Sítotisk v barvě závěsů 
a madla zakrývá vnítřní 
připevňovací prvky.

Szczegóły produktu / Technické informace pura 5000
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Sztuka rozpoznawania najważniejszego. Poczuć bezpie-
czeństwo, dotknąć zmysłów, przeżyć coś wyjątkowego. Czy 
prysznic może dać takie doznania? Tak!

Otevřete dveře, vstupte do sprchového koutu, zavřete a pusť-
te vodu na své tělo. Hrajte si s dokonalou harmonií. To je mož-
né pokud je vše perfektní.

Asortyment artykułów / Seznam položek řady pura 5000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-PTN L/R 
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-FPTN L/R 
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-TN1 L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-WV L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-TN1X L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1000 - 2000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-TN2 L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1600

Jednoczęściowe drzwi  
wahadłowe do wnęki z 1  
elementem stałym i wsporni-
kiem / 1 otočné dveře do niky 
s 1 pevným dílem s 1 vzpěrou

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe ze ścianką boczną do wnęki /  
1 otočné dveře s boční stěnou do niky

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki /  
1 otočné dveře do niky

Ścianka boczna skrócona do 
kombinacji z art. P-TN1 L/R, 
P-FPTN L/R, P-TN2 L/R / 
Zkrácená boční stěna pro 
kombinaci s výr. P-TN1 L/R, 
P-FPTN L/R, P-TN2 L/R

Dwuczęściowe drzwi 
wahadłowe do wnęki /  
2 otočné dveře do niky

Drzwi harmonijkowo- 
wahadłowe do wnęki /  
1 otočné/sklopné dveře 
do niky
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Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-TN3 L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1000 - 2100

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-TW1 L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-W L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-TW2 L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-TN2P L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1200 - 2200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-TN4 L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1200 - 2200

Dwuczęściowe drzwi wa-
hadłowe z 2 elementami 
stałymi do wnęki /  
2 otočné dveře s 2  
pevnými díly do niky 

Jednoczęściowe drzwi 
wahadłowe do kombinacji 
z art. P-W L/R / 1 otočné 
dveře pro kombinaci výr. 
P-W L/R

Dwuczęściowe drzwi 
wahadłowe z elementem 
stałym do wnęki /  
2 otočné dveře s pevným 
dílem do niky 

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z 1 elementem stałym, 
1 ścianką boczną i 2 wspornikami do wnęki /  
1 otočné dveře s 1 pevným dílem, 1 boční stěnou a  
2 vzpěrami do niky

Ścianka boczna do kom-
binacji z art. P-TW1 L/R, 
P-TW2 L/R, P-FPTW L/R / 
Boční stěna pro kombinaci 
s výr. P-TW1 L/R, P-TW2 
L/R a P-FPTW L/R

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym  
do kombinacji z art. P-W L/R /  
1 otočné dveře s pevným dílem pro kombinaci s výr. P-W L/R

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/pura5000

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 2000 mm / KOLORY PROFILI CSH / 
UCHWYTY pura / SZKŁO HARTOWANE ESG 8 mm A10 / ST10 / AG10 / 
TS10 / PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. PROTECT Warstwa 
ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 2000 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ CSH /  
DOSTUPNÁ MADLA pura / DOSTUPNÁ SKLA ESG 8 mm A10 / ST10 / AG10 / 
TS10 / PROCARE Sklo následně zůstává déle průhledné. PROTECT Díky této  
ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. Více na straně 230.
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Asortyment artykułów / Seznam položek řady pura 5000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-FPTW L/R 
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-PTW L/R SB1 
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-WP L/R 
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-T2 E/K 600 - 1600
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 951 - 1150

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-T1 E/K
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Kabina kwadratowa z 2 drzwiami wahadłowymi /  
Rohový sprchový kout se 2otočnými dveřmi

Dwuczęściowe drzwi 
wahadłowe do kombinacji 
z art. P-WP L/R / 2 otočné 
dveře pro kombinaci s výr. 
P-WP L/R

Kabina kwadratowa z 2 drzwiami wahadłowymi 
z elementami stałymi / Rohový sprch.kout se  
2 otoč.dveřmi 2 pevné díly

Ścianka boczna do kom-
binacji z art. P-PTW L/R / 
Boční stěna pro kombinaci 
s výr. P-PTW L/R

Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do kombinacji z art. P-W L/R / 
1 otočné/sklopné dveře se vzpěrou pro komb. s výr. P-W L/R

Sztuka rozpoznawania najważniejszego. Poczuć bezpie-
czeństwo, dotknąć zmysłów, przeżyć coś wyjątkowego. Czy 
prysznic może dać takie doznania? Tak!

Otevřete dveře, vstupte do sprchového koutu, zavřete a pus-
ťte vodu na své tělo. Hrajte si s dokonalou harmonií. To je 
možné pokud je vše perfektní. 
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L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/pura5000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
P-FPT E/K
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Artykuł/Výrobek    Szerokości/Šířky*
P-R2P
Wymiary specjalne / Dodatečné rozměry R50 754 - 1200
Wymiary specjalne / Dodatečné rozměry R55 794 - 1200

Kabina kwadratowa z 
2 drzwiami harmonijko-
wo-wahadłowymi /  
Rohový sprchový kout se  
2 otočnými/sklopnými dveřmi

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

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 2000 mm / KOLORY PROFILI CSH / 
UCHWYTY pura / SZKŁO HARTOWANE ESG 8 mm A10 / ST10 / AG10 / 
TS10 / PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. PROTECT Warstwa 
ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 2000 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ CSH /  
DOSTUPNÁ MADLA pura / DOSTUPNÁ SKLA ESG 8 mm A10 / ST10 / AG10 / 
TS10 / PROCARE Sklo následně zůstává déle průhledné. PROTECT Díky této  
ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. Více na straně 230.
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vetra 3000 — bezprofilowa technologia ze szkłem harto-
wanym o dużych możliwościach dopasowania i wyjątko-
wej różnorodności. Innowacyjna technologia zapewniają-
ca wysoką funkcjonalność i najlepszą jakość materiałów 
i wykonania. Konsekwentna w designie, nowoczesna i na 
czasie! 

vetra 3000 – bezrámový program z pravého skla je cha-
rakteristický vysokým stupněm adaptace a jedinečnou 
rozmanitostí. Pokroková technika zaručuje vysokou funkč-
nost a nejlepší kvalitu materiálu i zpracování. Důsledná v 
designu, moderní a aktuální!

vetra 3000
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duka projektuje i produkuje kabiny prysznicowe zarówno w 
wymiarach standardowych, jak i w indywidualnych wymiarach 
specjalnych. W ten sposób duka oferuje klientowi maksymal-
ne bezpieczeństwo i zaufanie przy wyborze produktu w pełni 
dopasowanego do jego życzeń.

Sprchové kouty duka jsou realizovány tak, aby garantovaly 
maximální bezpečnost a spolehlivost, a proto jsou navrhová-
ny ve flexibilních kompozicích, které se přizpůsobují nejenom 
okolnímu prostředí, ale především vkusu žadatele.
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1 - Technologia ukrytych zawiasów: W serii vetra 3000 przykładamy dużą wartość do nowoczesnego designu i łatwości czy-
szczenia: Zawiasy umieszczone są po wewnętrznej stronie w jednej linii ze szkłem. Dzięki bezspoinowym metalowym pokrywom 
zawiasów kabiny prysznicowe są wyjątkowo łatwe w czyszczeniu. / 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.

Szczegóły produktu / Technické informace vetra 3000
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Rozwiązania te zachwycają wyjątkową optyką i czystymi linia-
mi. Drzwi uchylne z węższym lub szerszym elementem stałym 
— dostępne w wymiarach standardowych oraz specjalnych.

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

Asortyment artykułów / Seznam položek řady vetra 3000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VTN1 L/R 750 720 - 755
VTN1 L/R 800 770 - 805
VTN1 L/R 900 870 - 905
VTN1 L/R 1000 970 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1100

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VTW1 L/R 750 733 - 758
VTW1 L/R 800 783 - 808
VTW1 L/R 900 883 - 908
VTW1 L/R 1000 983 - 1008
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1100

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VTN4 L/R 750 715 - 750
VTN4 L/R 800 765 - 800
VTN4 L/R 900 865 - 900
VTN4 L/R 1000 965 - 1000
VTN4 L/R 1100 1065 - 1100
VTN4 L/R 1200 1165 - 1200
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VWV1 L/R 750 150 - 750
VWV1 L/R 800 751 - 800
VWV1 L/R 900 801 - 1000
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VTW4 L/R 750 728 - 753
VTW4 L/R 800 778 - 803
VTW4 L/R 900 878 - 903
VTW4 L/R 1000 978 - 1003
VTW4 L/R 1100 1078 - 1103
VTW4 L/R 1200 1178 - 1203
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VGWV2 750 730 - 758
VGWV2 800 780 - 808
VGWV2 900 880 - 908
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1200

Drzwi uchylne do wnęki 
z szerokim elementem 
stałym / 1 otočné 
dveře do niky s velkým 
pevným dílem

Ścianka boczna skrócona z 
profilem ściennym do kombinacji 
z art. VTN1 L/R lub VTN4 L/R / 
Zkrácená boční stěna se stěno-
vým profilem pro komb. s výr. 
VTN1 L/R nebo výr. VTN4 L/R

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

Drzwi uchylne do wnęki 
z wąskim elementem 
stałym / 1 otočné dveře 
do niky s malým pevným  
dílem 

Ścianka boczna skrócona na 
wymiar do kombinacji z art. 
VTN1 L/R lub VTN4 L/R / 
Zkrácená boční stěna na míru 
pro kombinaci s výr. VTN1 
L/R nebo výr. VTN4 L/R

Drzwi uchylne z wąskim elementem stałym do 
kombinacji z art. VW1 L/R / 1 otočné dveře s 
malým pevným dílem ke komb. s výr. VW1 L/R
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STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1950 mm / KOLORY PROFILISIL / CSH / 
UCHWYTY vetra / multi-S / gallery / SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm A10 / 
ST10 / TS10 / C10 / PROTECT Warstwa ochronna pozwala na łatwiejsze spły-
wanie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1950 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / CSH / 
DOSTUPNÁ MADLA vetra / multi-S / gallery / DOSTUPNÁ SKLA ESG 6 mm 
A10 / ST10 / TS10 / C10 / PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji 
stéká pryč. Více na straně 230.

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/vetra3000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VW1 L/R 750 150 - 750
VW1 L/R 800 751 - 800
VW1 L/R 900 801 - 900
VW1 L/R 1000 901 - 1100
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1100

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VT4 EK 750 728 - 753
VT4 EK 800 778 - 803
VT4 EK 900 878 - 903
VT4 EK 1000 978 - 1003
VT4 EK 1100 1078 - 1103
VT4 EK 1200 1178 - 1203
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VGW2 750 728 - 756
VGW2 800 778 - 806
VGW2 900 878 - 906
VGW2 1000 978 - 1006
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VR4P 80R50 779 - 804
VR4P 80R55 780 - 805
VR4P 90R50 879 - 904
VR4P 90R55 880 - 905
VR4P 10R50 979 - 1004
VR4P 10R55 980 - 1005
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VT1 EK 750 733 - 758
VT1 EK 800 783 - 808
VT1 EK 900 883 - 908
VT1 EK 1000 983 - 1008
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1100

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
VR 1 90R50 879 - 904
VR 1 90R55 879 - 904
VR 1 10R55 979 - 1004
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník

Ścianka boczna z profilem 
ściennym do kombinacji z  
art. VTW1 L/R lub VTW4 L/R / 
Boční stěna se stěnovým 
profilem pro komb. s výr. VTW1 
L/R nebo s výr. VTW4 L/R

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

Ścianka boczna na wymiar 
do kombinacji z art. VTW1 
L/R lub VTW4 L/R / Boční 
stěna na míru pro komb. s 
výr. VTW1 L/R nebo s výr. 
VTW4 L/R

Kabina kwadratowa z 2 drzwiami uchylnymi z szerokimi  
elementami stałymi / Rohový sprchový kout se 2 otočnými 
dveřmi a velkými pevnými díly

Kabina półokrągła z 2 
drzwiami uchylnymi z szero-
kimi elementami stałymi / 
Čtvrtkruhový sprchový kout 
se 2 otočnými dveřmi a 
velkými pevnými díly

Kabina półokrągła z 2 
drzwiami uchylnymi z wąski-
mi elementami stałymi / 
Čtvrtkruhový sprchový kout 
se 2 otočnými dveřmi a 
malými pevnými díly
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Vertica

Konsekwencja w formie z jasnymi geometrycznymi linia-
mi. Ruchome wsporniki zapewniają niezbędną stabilność. 
Do segmentu Vertica należą następujące serie: 

Modely této řady jsou výrazem zásadových tvarů s jasnými, geo-
metrickými liniemi. Vzpěry jsou plynule nastavitelné a poskytují spr-
chovým stěnám potřebnou stabilitu. K segmentu Vertica patří 
následující modelové řady:

Modele zaopatrzone tylko w profile pionowe
Rámové modely s pouze vertikálními profily

pura R 5000 princess 4000 multi-S 4000 gallery 3000 vela 2000
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Mistrzowski produkt wyróżnia lekkość i funkcjonalność. 
W perfekcyjnej kabinie prysznicowej to, co najważniejsze, 
zawarte jest w detalach. Otwieranie i zamykanie — płynne 
i delikatne jak muśnięcie.

Vynikající výrobek je vzdušný a funkční. Dokonalost 
sprchového koutu je především v detailech. Otevírání a za-
vírání - posouvání, tak jemné jako pohlazení.

pura R 5000
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Wszystkie detale charakteryzują się smukłym i dyskretnym de-
signem, a wypracowana funkcjonalność podkreśla lekkość i 
przejrzystość. Poświęć czas na podjęcie decyzji, które rozwią-
zanie jest dla Ciebie odpowiednie. Zainspiruj się możliwościa-
mi i znajdź swoją odpowiedź!

Všechny detaily se vyznačují přímočarým a diskrétním de-
signem, sofistikovanou funkcí, která podtrhuje lehkost a prů-
hlednost. Udělejte si čas, abyste se rozhodli, které řešení je 
pro Vás to pravé. Nechte se inspirovat možnostmi anajděte 
svou odpověď!
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1 2

3 4

Szczegóły produktu / Technické informace pura R 5000

1 - Możliwość regulacji: 
profil mocujący do ściany 
z innowacyjnym mechani-
zmem regulacji do elementów 
stałych i ścian bocznych. / 
Možnosti nastavení: Stě-
nový připevňovací profil s 
inovativním mechanismem 
nastavení pro pevné díly a 
boční stěny.

2 - Możliwość regulacji: 
profil mocujący do ściany — 
minimalistyczny, a jednocze-
śnie z zakresem regulacji i 
bez widocznych śrub. / Mož-
nosti nastavení: Stěnový 
připevňovací profil, minima-
listický a přesto s možností 
nastavení a bez viditelných 
šroubů.

3 - Technologia klejenia: 
rygorystycznie nadzorowany 
proces produkcji gwarantuje 
długą żywotność i wytrzyma-
łość klejenia. Nasza innowa-
cyjna metoda UV gwarantuje 
maksimum bezpieczeństwa. /  
Technologie lepení: Přísně
sledovaný výrobní proces 
zaručuje dlouhou životnost a 
odolnost lepení. Náš inova-
tivní proces UV pak zaručuje 
maximální bezpečnost.

4 - Profil progowy: jest 
prawie niewidoczny z ze-
wnątrz, a mimo to zapewnia 
najlepszą klasę wodoszczel-
ności. / Odkapávací profil: 
je z vnějšku sotva viditelný, 
přesto poskytuje tu nejlepší 
ochranu před stříkající vodou.
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Otworzyć drzwi, zamknąć, odkręcić wodę, uwolnić ciało — 
igraszka luksusu i ciszy. Perfekcja czyni wszystko możliwym! 
Kto ceni pionowe profile, ten znajdzie tu perfekcyjną harmonię 
wszystkich elementów.

Otevřete dveře, vstupte do sprchového koutu, zavřete a pusťte 
vodu na své tělo. Hrajte si s dokonalou harmonií. To je možné
pokud je vše perfektní! Kdo si cení vertikálních profilů najde 
zde perfektní harmonii všech částí

Asortyment artykułów / Seznam položek řady pura R 5000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PR-TN2 L/R 750 723 - 758
PR-TN2 L/R 800 773 - 808
PR-TN2 L/R 900 873 - 908
PR-TN2 L/R 1000 973 - 1008
PR-TN2 L/R 1100 1073 - 1108
PR-TN2 L/R 1200 1173 - 1208
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PR-TN4 L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1200 - 2200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PR-WV L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PR-TW2 L/R 750 730 - 755
PR-TW2 L/R 800 780 - 805
PR-TW2 L/R 900 880 - 905
PR-TW2 L/R 1000 980 - 1005
PR-TW2 L/R 1100 1080 - 1105
PR-TW2 L/R 1200 1180 - 1205
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PR-W L/R 750 730 - 755
PR-W L/R 800 780 - 805
PR-W L/R 900 880 - 905
PR-W L/R 1000 980 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PR-TN3 L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1000 - 2100

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z 2 elementami stałymi 
do wnęki / 2 otočné dveře s 2 pevnými díly do niky

Jednoczęściowe drzwi 
wahadłowe z elementem 
stałym do kombinacji z art. 
PR-W L/R / 1 otočné dveře 
s 1 pevným dílem pro kom-
binaci s výr. PR-W L/R

Ścianka boczna do 
kombinacji z art.  
PR-TW2 L/R / Boční 
stěna ke komb. s výr. 
PR-TW2 L/R

Jednoczęściowe drzwi wa-
hadłowe z elementem stałym 
do wnęki / 1 otočné dveře do 
niky s 1 pevným dílem

Ścianka boczna skrócona / 
Zkrácená boční stěna

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z 2 elementami  
stałymi do wnęki / 1 otočné dveře do niky se 2 pevnými díly
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STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 2000 mm / KOLORY PROFILI CSH / 
UCHWYTY pura / SZKŁO HARTOWANE ESG 8 mm A10 / ST10 / AG10 / 
TS10 / PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. PROTECT Warstwa 
ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 2000 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ CSH /  
DOSTUPNÁ MADLA pura / DOSTUPNÁ SKLA ESG 8 mm A10 / ST10 / AG10 / 
TS10 / PROCARE Sklo následně zůstává déle průhledné. PROTECT Díky této 
ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. Více na straně 230.

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PR-T2 E/K 750 730 - 755
PR-T2 E/K 800 780 - 805
PR-T2 E/K 900 880 - 905
PR-T2 E/K 1000 980 - 1005
PR-T2 E/K 1100 1080 - 1105
PR-T2 E/K 1200 1180 - 1205
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
PR-R2P 80R50 780 - 805
PR-R2P 90R50 880 - 905
PR-R2P 90R55 880 - 905
PR-R2P 10R50 980 - 1005
PR-R2P 10R55 980 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 815 - 1200

Wejście narożne z 2 drzwiami wahadłowymi, 2 elementami 
stałymi i 2 podporami / Rohový sprchový kout se 2 otočnými 
dveřmi, 2 pevnými díly a 2 vzpěrami

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

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/puraR5000
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Fascynacja ekskluzywnością. Rozwiązanie z większym 
komfortem, designem i funkcjonalnością. Kabinę tą wyróż-
niają wysokiej jakości zawiasy, elegancka forma i szerokie 
wejście.

Exkluzivita fascinuje. Jedná se o řešení překypující kom-
fortem, designem a funkčností. Tyto kabiny se vyznačují 
nadstandardními, tvarově dokonalými otočnými profily a 
velkorysým vstupem.

princess 4000

96



97



98



99



100



Kabiny prysznicowe duka zawsze gwarantują maksimum 
funkcjonalności i sprawiają, że rytuał codziennego prysznica 
staje się zmysłowym, naturalnym relaksem. Całości dopełnia 
niezawodność i trwałość produktów duka w połączeniu z ła-
twym czyszczeniem i pielęgnacją.

V projektech duka se vždy věnuje velká pozornost funkčnosti, 
aby se rituál sprchování proměnil v okamžik radosti, tvořený 
jednoduchými a přirozenými gesty. Funkčnost se pak projevuje
spolehlivostí a životností, stejně jako snadnou údržbou a čiš-
těním.
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2 3

1 - Design: Pod nowoczesną formą po-
kryw zawiasów ukrywa się technologia 
z najwyższej półki: możliwości regulacji, 
mechanizm samopodnoszący i zintegro-
wane elementy zawiasów. / Design: Za 
odjímatelnými kryty se skrývá dokonalé 
provedení: možnost nastavení, zvedací 
mechanismus a slinuté závěsné prvky.

3 - Możliwość regulacji: Zarówno przy 
grubości szkła 6 mm, jak i 8 mm: po-
krywa skrywa możliwość regulacji o 25 
mm. / Možnosti nastavení: Nezáleží na
tom zda je tloušťka skla 6 nebo 8 mm: 
pod krycími lištami je možnost nastavení
25 mm.

2 - Stabilność: Dużą stabilność gwa-
rantuje estetyczny wieszak na ręczniki 
oraz zawiasy. Są one przymocowane do 
szkła za pomocą sprawdzonej techniki 
klejenia UV duka®. Wieszak na ręczniki 
zapewnia odpowiednią przestrzeń dla 
zakresu regulacji o 25 mm. Elegancki 
design podkreślają przekroje profili. / 
Stabilita: Estetický držák na ručníky a 
závěsy poskytují velkou stabilitu. Na sklo 
byly upevněnou osvědčenou technolo-
gií ceňovanou duka® UV. Držák ručníku 
dává dostatek prostoru pro nastavení až 
na 25 mm. Elegantní design je podtržen 
průřezy profilu.

Szczegóły produktu / Technické informace princess 4000
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Innowacyjne i konsekwentne w designie. Szczególne rozwią-
zania w niepowtarzalnej i indywidualnej formie. Dostępne w 
mocnym szkle hartowanym o grubości 6 mm lub 8 mm.

Inovativní a nesmlouvavé v designu. Jedinečná řešení s ne-
zaměnitelnými a individuálními formami. K dispozici se 6 mm
nebo 8 mm silným bezpečnostním sklem.

Asortyment artykułów / Seznam položek řady princess 4000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
6PT L/R 700 665 - 700
6PT L/R 750 715 - 750
6PT L/R 800 765 - 800
6PT L/R 900 865 - 900
6PT L/R 1000 965 - 1000
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
8PT L/R 750 715 - 750
8PT L/R 800 765 - 800
8PT L/R 900 865 - 900
8PT L/R 1000 965 - 1000
8PT L/R 1100 1065 - 1100
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
6PTS L/R 700 680 - 705
6PTS L/R 750 730 - 755
6PTS L/R 800 780 - 805
6PTS L/R 900 880 - 905
6PTS L/R 1000 980 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
6PS L/R 700 679 - 704
6PS L/R 750 729 - 754
6PS L/R 800 779 - 804
6PS L/R 900 879 - 904
6PS L/R 1000 979 - 1004
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
8PTS L/R 750 730 - 755
8PTS L/R 800 780 - 805
8PTS L/R 900 880 - 905
8PTS L/R 1000 980 - 1005
8PTS L/R 1100 1080 - 1105
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
8PS L/R 750 729 - 754
8PS L/R 800 779 - 804
8PS L/R 900 879 - 904
8PS L/R 1000 979 - 1004
8PS L/R 1100 1079 - 1104
8PS L/R 1200 1179 - 1204
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
6PSV L/R 700 680 - 705
6PSV L/R 750 730 - 755
6PSV L/R 800 780 - 805
6PSV L/R 900 880 - 905
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
8PSV L/R 750 730 - 755
8PSV L/R 800 780 - 805
8PSV L/R 900 880 - 905
8PSV L/R 1000 980 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
6PTX L/R 1000 959 - 1009
6PTX L/R 1100 1059 - 1109
6PTX L/R 1200 1159 - 1209
6PTX L/R 1300 1259 - 1309
6PTX L/R 1400 1359 - 1409
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 620 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
8PTX L/R 1000 957 - 1007
8PTX L/R 1100 1057 - 1107
8PTX L/R 1200 1157 - 1207
8PTX L/R 1300 1257 - 1307
8PTX L/R 1400 1357 - 1407
8PTX L/R 1500 1457 - 1507
8PTX L/R 1600 1557 - 1607
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 620 - 2250

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

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

Drzwi uchylne do kombinacji ze ścianką 
boczną, szkło 6 mm/8 mm / 1 otočné dveře ke 
komb. s boční stěnou, sklo 6 mm/8 mm

Drzwi uchylne ze ścianką boczną do wnęki, szkło 6 mm/8 mm / 
1 otočné dveře do niky s boční stěnou, sklo 6 mm/8 mm

Ścianka boczna skrócona z 
wieszakiem na ręcznik/wspor-
nikiem, szkło 6 mm/8 mm / 
Zkrácená boční stěna se 
vzpěrou/držákem na ručníky, 
sklo 6 mm/8 mm
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STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1950 mm / KOLORY PROFILI SIL / SHL / 
UCHWYTY princess / SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm / 8 mm A10 / ST10 / 
AG10 / TS10 (maks. szerokość 1250 mm) PROCARE Szyba pozostaje przej-
rzysta na dłużej. PROTECT Warstwa ochronna pozwala na łatwiejsze spływa-
nie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1950 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / SHL / 
DOSTUPNÁ MADLA princess / DOSTUPNÁ SKLA ESG 6 mm / 8 mm A10 / 
ST10 / AG10 / TS10 (realizován jen do šířky 1250 mm) PROCARE Sklo násled-
ně zůstává déle průhledné. PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snad-
něji stéká pryč. Více na straně 230.

Kabina półokrągła z drzwiami uchylnymi i 
ścianką boczną, szkło 6 mm /  
Čtvrtkruhový sprchový kout s 1 otočnými 
dveřmi a 1 boční stěnou, sklo 6 mm

Wejście narożne z 2 drzwia-
mi uchylnymi, szkło 6 mm/ 
8 mm / Rohový sprchový 
kout se 2 otočnými dveřmi, 
sklo 6 mm/8 mm

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
6PE/K 700 684 - 709
6PE/K 750 734 - 759
6PE/K 800 784 - 809
6PE/K 900 884 - 909
6PE/K 1000 984 - 1009
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
8PE/K 750 734 - 759
8PE/K 800 784 - 809
8PE/K 900 884 - 909
8PE/K 1000 984 - 1009
8PE/K 1100 1084 - 1109
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
6PRST L/R 80R50 780 - 805
6PRST L/R 80R55 780 - 805
6PRST L/R 90R50 880 - 905
6PRST L/R 90R55 880 - 905
6PRST L/R 10R50 980 - 1005
6PRST L/R 10R55 980 - 1005
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník

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

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/pura5000
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multi-S 4000
System drzwi wahadłowych Techniczny design i dopra-
cowana finezja: Z multi-S 4000 stworzysz szeroką prze-
strzeń projektowania. Nieograniczony dostęp dzięki łatwe-
mu uchylaniu szklanych elementów. Zawias rurowy można 
otworzyć pod kątem 90° na zewnątrz i do wewnątrz. 

System drzwi harmonijkowo-wahadłowych Najwyż-
szy komfort ze szlachetnym designem, perfekcyjnie opra-
cowany dla niemal każdego projektu łazienki. Dzięki syste-
mowi drzwi harmonijkowo-wahadłowych segmenty drzwi 
można składać płasko do ściany, na zewnątrz i do środ-
ka. Tworzy to szerokie wejście do kabiny o maksymalnym 
komforcie.

Oboustranně otočný systém Technický design a pro-
myšlená inovace: s řadou multi-S 4000 získáte obrovské 
možnosti vlastního utváření prostoru. Ničím nerušený 
vstup díky jednoduchému sklopení skelních ploch. Trubi-
covitý závěs se nechá sklopit o 90° směrem ven i dovnitř. 

Sklopný a zároveň otočný systém Maximální sprchova-
cí pohodlí s ušlechtilým designem, perfektně koncipované
pro bezmála jakékoli koupelnové podmínky. Díky tomuto 
sklopnému a oboustranně otočnému systému se nechají 
dveřní segmenty sklápět buď dovnitř nebo ven. Vznikne 
tak velkorysý vstupní prostor, který poskytuje opravdové 
pohodlí v celé koupelně.
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Wsporniki stabilizujące, lekko chodzące drzwi z systemem 
„auto close” i praktycznym uchwytem, w kombinacji z drzwia-
mi wahadłowych tworzą produkt funkcjonalny i dopasowujący 
się do każdej sytuacji. Każda kabina jest unikatowa i wykon-
ana zgodnie z życzeniem klienta. Rozwiązania nietypowe są 
dla nas wyzwaniem, którym często i chętnie stawiamy czoła.

Stabilizační vzpěry, měkce otočné dveře s automatickým sys-
témem dovírání „auto-close” a praktickým, promyšleným mad-
lem - to vše poskytuje opravdový sprchovací komfort. Každá 
sprchová kabina je unikátem, který je zhotoven přesně podle 
Vašich požadavků. Atypické rozměry nejsou pro nás překáž-
kou, nýbrž výzvou.
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Obok akrobatycznej wręcz elastyczności dla nieograniczone-
go zakresu ruchów nowy model multi-s 4000 punktuje pięknie 
ukształtowanymi profilami i dużą łatwością pielęgnacji. Nieza-
leżnie od montażu podłogowego czy w wannie, ten dopraco-
wany system drzwi harmonijkowo-wahadłowych oferuje opty-
malne rozwiązania dla każdej łazienki.

Kromě až akrobatické ohebnosti díky nepřekonatelnému okru-
hu působnosti se nový model multi-S 4000 vyznačuje pěkně 
tvarovanými profily a obzvláště snadnou údržbou. V případě 
zemní nebo vanové instalace tento propracovaný posuvný 
skládací systém skýtá ideální řešení pro každou koupelnu.
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3 4

2

1 - Design: Wsporniki stabili-
zujące, lekko przesuwające się 
drzwi z systemem „Automatic 
Close” i praktycznym uchwytem 
w połączeniu z drzwiami waha-
dłowych tworzą produkt funkcjo-
nalny i dopasowujący się do każ-
dej sytuacji. Każda kabina jest 
unikatowa i wykonana zgodnie 
z życzeniem klienta. / Design: 
Stabilizační vzpěry, měkce otoč-
né dveře s automatickým sys-
témem dovírání „auto-close” a 
praktickým, promyšleným ma-
dlem - to vše poskytuje oprav-
dový sprchovací komfort. Každá 
sprchová kabina je unikátem, 
který je zhotoven přesně podle 
Vašich požadavků.

3 - Możliwość regulacji: 
Przy pomocy mechanizmu z 
kółkiem regulacyjnym można 
łatwo regulować drzwi w gra-
nicach przewidzianego za-
kresu regulacji. Dzięki temu 
nawet po kilku latach można 
dokonać zmiany ustawienia 
drzwi. / Možnosti nasta-
vení: Celé dveře lze nastavit 
pomocí jemného mechanis-
mu stavěcím kolečkem velmi 
snadno a bez problémů v po-
třebné oblasti. Nastavení je 
tak možné i po letech.

2 - Ukryte zawiasy: Za-
wiasy z wysokiej jakości 
metalu bez widocznych 
śrub dopełniają eleganc-
kich linii designu. / Tech-
nologie zapuštěných 
závěsů: Závěsy z vyso-
cekvalitních kovů bez vidi-
telných šroubových spojů 
doplňují elegantní linie.

4 - Auto Close: Niezawod-
ny, ustawiany na życzenie 
system podnoszenia i opusz-
czania „Auto Close” pozwala 
na zatrzaskiwanie elementów 
przesuwnych w dowolnym 
miejscu wybranym przez 
klienta. / Auto Close: 
Osvědčený, volitelně nastavi-
telný zdvih a spouštění „au-
tomatické zavírání“ umožňuje
zapadnutí otočných prvků 
přesně tam, kam potřebuje-
te!

Szczegóły produktu / Technické informace multi-S 4000
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Asortyment artykułów / Seznam položek řady multi-S 4000  
z systemem drzwi wahadłowych / s otočným systémem směrem ven i dovnitř

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GPT2N 700 667 - 706
GPT2N 750 717 - 756
GPT2N 800 767 - 806
GPT2N 850 817 - 856
GPT2N 900 867 - 906
GPT2N 1000 967 - 1006
GPT2N 1200 1167 - 1206
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFTPN 1100 1069 - 1114
GFTPN 1200 1169 - 1214
GFTPN 1300 1269 - 1314
GFTPN 1400 1369 - 1414
GFTPN 1500 1469 - 1514
GFTPN 1600 1569 - 1614
GFTPN 1800 1769 - 1814
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 720 - 2100

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GPT1N 700 675 - 705
GPT1N 750 725 - 755
GPT1N 800 775 - 805
GPT1N 900 875 - 905
GPT1N 1000 975 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFTFN 1100 1062 - 1113
GFTFN 1200 1162 - 1213
GFTFN 1300 1262 - 1313
GFTFN 1400 1362 - 1413
GFTFN 1500 1462 - 1513
GFTFN 1600 1562 - 1613
GFTFN 1800 1762 - 1813
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 840 - 2100

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFTN 750 720 - 755
GFTN 800 770 - 805
GFTN 850 820 - 855
GFTN 900 870 - 905
GFTN 1000 970 - 1005
GFTN 1100 1070 - 1105
GFTN 1200 1170 - 1205
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1800

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GPT1SN 1100 1066 - 1112
GPT1SN 1200 1166 - 1212
GPT1SN 1300 1266 - 1312
GPT1SN 1400 1366 - 1412
GPT1SN 1500 1466 - 1512
GPT1SN 1600 1566 - 1612
GPT1SN 1800 1766 - 1812
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 720 - 2100

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFT2N 1200 1158 - 1209
GFT2N 1300 1258 - 1309
GFT2N 1400 1358 - 1409
GFT2N 1500 1458 - 1509
GFT2N 1600 1558 - 1609
GFT2N 1800 1758 - 1809
GFT2N 2000 1958 - 2009
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 840 - 2200

Dwuczęściowe drzwi  
wahadłowe z 1 elemen-
tem stałym do wnęki /  
2 otočné dveře s 1  
pevným dílem do niky

Dwuczęściowe drzwi 
wahadłowe z 2 ściankami 
bocznymi do wnęki /  
2 otočné dveře se 2  
bočními stěnami do niky

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z 1 elementem stałym 
i 1 ścianką boczną do wnęki / 1 otočné dveře do niky s 
1 pevným dílem a 1 boční stěnou do niky

Jednoczęściowe drzwi 
wahadłowe do wnęki /  
1 otočné dveře do niky

Jednoczęściowe drzwi waha-
dłowe do wnęki z 1 elementem 
stałym i drzwiami uchylnymi / 
1 otočné dveře do niky s 1 pev-
ným dílem a 1 kyvnými dveřmi

Jednoczęściowe drzwi 
wahadłowe ze ścianką 
boczną do wnęki / 1 
otočné dveře s boční 
stěnou do niky 

Dwuczęściowe drzwi 
wahadłowe do wnęki z 
2 drzwiami uchylnymi / 
2 otočné dveře do niky 
s 2 kyvnými dveřmi

Technika i estetyka: widoczne linie profili, za którymi kryją się 
szerokie możliwości regulacji. Tak prezentuje się nowa multi-S 
4000.

Technika a estetika: přímočaré linie profilů a vychytané možno-
sti regulace. Tak se prezentuje nová řada multi-S 4000
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Drzwi uchylne do kombinacji z 
art. GPW z 1 elementem stałym 
i drzwiami uchylnymi / 1 otočné 
dveře ke komb. s výr. GPW s 1 
pevným dílem, 1 kyvnými dveřmi

Ścianka boczna skrócona do kombinacji z art. GPT1N lub GFTN / 
Zkrácená boční stěna pro komb. s výr. GPT1N a GFTN 

Ścianka boczna do 
kombinacji z art. 
GPT2W / Boční stěna ke 
kombinaci s výr. GPT2W 

Ścianka boczna do kom-
binacji z art. GFPW L/R 
lub GFTW / Boční stěna 
ke kombinaci s výr. GFPW 
L/R nebo GFTW

Dwuczęściowe drzwi 
wahadłowe do kombinacji 
z art. GPW /  
2 otočné dveře ke  
kombinaci s výr. GPW

Drzwi uchylne do  
kombinacji z art. GFW /  
1 kyvné dveře ke  
kombinaci s výr. GFW

Ścianka boczna skrócona do 
kombinacji z art. GPT2N / 
Zkrácená boční pro komb. s 
výr. GPT2N

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GPWV 700 680 - 706
GPWV 750 730 - 756
GPWV 800 780 - 806
GPWV 900 880 - 906
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1250

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFTW 750 731 - 756
GFTW 800 781 - 806
GFTW 850 831 - 856
GFTW 900 881 - 906
GFTW 1000 981 - 1006
GFTW 1100 1081 - 1106
GFTW 1200 1181 - 1206
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1800

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GPT2W 700 669 - 708
GPT2W 750 719 - 758
GPT2W 800 769 - 808
GPT2W 850 819 - 858
GPT2W 900 869 - 908
GPT2W 1000 969 - 1008
GPT2W 1200 1169 - 1208
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFWV 750 732 - 757
GFWV 800 782 - 807
GFWV 900 882 - 907
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1250

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFW 700 680 - 705
GFW 750 730 - 755
GFW 800 780 - 805
GFW 850 830 - 855
GFW 900 880 - 905
GFW 1000 980 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1250

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GPW 700 680 - 705
GPW 750 730 - 755
GPW 800 780 - 805
GPW 850 830 - 855
GPW 900 880 - 905
GPW 1000 980 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1250

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GPT1W 700 685 - 705
GPT1W 750 735 - 755
GPT1W 800 785 - 805
GPT1W 900 885 - 905
GPT1W 1000 985 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1950 mm / KOLORY PROFILI SIL / SHL / 
WEI / UCHWYTY multi-S / gallery / SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm A10 / 
ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. 
PROTECT Warstwa ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. 
Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1950 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / SHL / 
WEI / DOSTUPNÁ MADLA multi-S / gallery / DOSTUPNÁ SKLA ESG 6 mm 
A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Sklo následně zůstává déle 
průhledné. PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. 
Více na straně 230.

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/multi-S4000
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Kabina pięciokątna z 2 ele-
mentami stałymi i 2 drzwiami 
wahadłowymi / 5-úhelníkový 
sprchový kout se 2 pevnými 
díly a 2 otočnými dveřmi 

Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi i  
2 drzwiami wahadłowymi / Čtvrtkruhový sprch.  
kout s 2 pevnými díly a 2 otočnými dveřmi

Kabina prysznicowa do petite-picco-
lo składająca się z 2 drzwi wahadło-
wych i 1 elementu stałego / Zástěna 
s držákem sestávající ze 2 otoč. dveří 
a 1 pevného dílu

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

Kabina kwadratowa z 2 ele-
mentami stałymi i 2 drzwiami 
wahadłowymi / Rohový 
sprchový kout se 2 pevnými 
díly 2 otočnými dveřmi 

Kabina kwadratowa z 2 
drzwiami wahadłowymi / 
Rohový sprchový kout se 
2 otočnými dveřmi

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFT EK 750 731 - 756
GFT EK 800 781 - 806
GFT EK 850 831 - 856
GFT EK 900 881 - 906
GFT EK 1000 981 - 1006
GFT EK 1100 1081 - 1106
GFT EK 1200 1181 - 1206
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1800

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

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GF2 960 880 - 906
GF2 963 880 - 906
GF2 965 880 - 906
GF2 971 880 - 906
GF2 1063 980 - 1006
GF2 1065 980 - 1006
GF2 1071 980 - 1006
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GLX/GRX L/R 1003 S1= 785-805/S2= 781-806
GLX/GRX L/R 1004 S1= 785-805/S2= 781-806
GLX/GRX L/R 1006 S1= 735-755/S2= 831-856
GLX/GRX L/R 1007 S1= 735-755/S2= 881-906
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GPT1 EK 700 685 - 705
GPT1 EK 750 735 - 755
GPT1 EK 800 785 - 805
GPT1 EK 900 885 - 905
GPT1 EK 1000 985 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

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

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/multi-S4000

Asortyment artykułów / Seznam položek řady multi-S 4000  
z systemem drzwi wahadłowych / s otočným systémem směrem ven i dovnitř

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1950 mm / KOLORY PROFILI SIL / SHL / 
WEI / UCHWYTY multi-S / gallery / SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm A10 / 
ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. 
PROTECT Warstwa ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. 
Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1950 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / SHL / 
WEI / DOSTUPNÁ MADLA multi-S / gallery / DOSTUPNÁ SKLA ESG 6 mm 
A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Sklo následně zůstává déle 
průhledné. PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. 
Více na straně 230.
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L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/multi-S4000

Asortyment artykułów / Seznam položek řady multi-S 4000 
z systemem drzwi harmonijkowo-wahadłowych / s otočným a zároveň sklopným systémem

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1950 mm / KOLORY PROFILI SIL / SHL / 
UCHWYTY multi-S / SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm  A10 / ST10 / AG10 / 
TS10 / C10 / PROCARE szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. PROTECT 
Warstwa ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. Więcej na 
stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1950 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / SHL / 
DOSTUPNÁ MADLA multi-S / DOSTUPNÁ SKLA ESG 6 mm  A10 / ST10 / 
AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Sklo následně zůstává déle průhledné. PRO-
TECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. Více na straně 230.

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFPN L/R 700 675 - 705
GFPN L/R 750 725 - 755
GFPN L/R 800 775 - 805
GFPN L/R 900 875 - 905
GFPN L/R 1000 975 - 1005
GFPN L/R 1200 1175 - 1205
GFPN L/R 1400 1375 - 1405
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFWV 750 732 - 757
GFWV 800 782 - 807
GFWV 900 882 - 907
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1250

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFPN2 1200 1169 - 1208
GFPN2 1300 1269 - 1308
GFPN2 1400 1369 - 1408
GFPN2 1500 1469 - 1508
GFPN2 1600 1569 - 1608
GFPN2 1800 1769 - 1808
GFPN2 2000 1969 - 2008
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1000 - 2400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFP E/K 700 685 - 705
GFP E/K 750 735 - 755
GFP E/K 800 785 - 805
GFP E/K 900 885 - 905
GFP E/K 1000 985 - 1005
GFP E/K 1200 1185 - 1205
GFP E/K 1400 1385 - 1405
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFPW L/R 700 685 - 705
GFPW L/R 750 735 - 755
GFPW L/R 800 785 - 805
GFPW L/R 900 885 - 905
GFPW L/R 1000 985 - 1005
GFPW L/R 1200 1185 - 1205
GFPW L/R 1400 1385 - 1405
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFFP U 750/900 740 - 765
GFFP U 900/900 890 - 915
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 700 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFW 700 680 - 705
GFW 750 730 - 755
GFW 800 780 - 805
GFW 850 830 - 855
GFW 900 880 - 905
GFW 1000 980 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1250

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFPMR 1078
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník

Dwuczęściowe drzwi 
harmonijkowo-wahadło-
we do wnęki / 2 otočné/
sklopné dveře do niky

Kabina kwadratowa z 2 
drzwiami harmonijkowo- 
wahadłowymi / Rohový  
sprchový kout se 2 otočný-
mi/sklopnými dveřmi

Drzwi harmonijkowo-waha-
dłowe do kombinacji z art. 
GFW / 1 otočné/sklopné 
dveře pro Kombinaci s  
výr. GFW 

Ścianka boczna do 
kombinacji z art.  
GFPW L/R / Boční 
stěna ke kombinaci s 
výr. GFPW L/R

Drzwi harmonijkowo- 
wahadłowe do wnęki / 
1 otočné/sklopné dveře 
do niky

Ścianka boczna skróco-
na do kombinacji z art. 
GFPN L/R / Zkrácená 
boční stěna pro kombi-
naci s výr. GFPN L/R

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

Kabina w kształcie litery U 
z elementami stałymi i 2 
drzwiami harmonijkowo-
-wahadłowymi / Sprchový 
kout do U s pevnými díly a 2 
otočnými/sklopnými dveřmi
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Rozwinięta technologia z mnogością indywidualnych roz-
wiązań jest cechą charakterystyczną serii gallery 3000. 
Szlachetne szkło w połączeniu z wysokiej jakości zawiasa-
mi i profilami ściennym gwarantują długą żywotność i wy-
soką funkcjonalność. gallery 3000 natychmiast przekonuje 
do siebie kombinacją formy, jakości i ceny.

Vyzrálá technika s množstvím individuálních řešení jsou 
charakteristickými znaky produktové řady gallery 3000. 
Ušlechtilé sklo ve spojení s vysoce kvalitními závěsy a stě-
novými profily zaručují dlouhou životnost a vysokou funkč-
nost. gallery 3000 Vás přesvědčí na první pohled svojí 
kombinací designu, kvality a ceny.

gallery 3000
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Elegancki design podkreśla harmonijną sylwetkę kabiny prysz-
nicowej i stanowi wyrafinowany akcent na przejrzystej geome-
trii produktu. W ten sposób kolekcja gallery 3000 nawiązuje 
do aktualnych trendów w architekturze i dopasowuje się sty-
lem do potrzeb klientów.

Elegantní design zdůrazňuje harmonickou siluetu sprchového 
koutu a dává rafinovaný akcent jasné geometrii výrobku. gallery 
3000 představuje aktuální architektonický směr a stylově se 
přizpůsobuje požadavkům zákazníků.
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Szczegóły produktu / Technické informace gallery 3000

1 - Technologia ukrytych za-
wiasów: Zawiasy umieszczo-
ne są po wewnętrznej stronie 
w jednej linii ze szkłem. Dzięki 
bezspoinowym metalowym 
pokrywom zawiasów kabiny 
prysznicowe są wyjątkowo ła-
twe w czyszczeniu. / Techno-
logie zapuštěných závěsů: 
Panty jsou zevnitř zarovnány se 
sklem. Díky bezešvým krytům 
závěsů se sprchové kouty velmi 
snadno čistí.

3 - Girofix: Profil ramy mocowa-
ny jest do profilu ściennego za 
pomocą specjalnej śruby „girofix” 
— szybko i łatwo! Wystarczy ob-
rócić śrubę “girofix” o 90° i profil 
ramy jest stabilnie zamocowany. 
Śruba „girofix” po zewnętrznej 
stronie profilu jest łatwo dostępna 
i umożliwia regulację w dowolnym 
momencie. / Girofix: Rámový pro-
fil je na stěnový profil připevněn 
pomocí speciálních „girofix šrou-
bů“ - rychlé, jednoduché a šetřící 
čas! Otočení „girofix šroubu“ o 90° 
je dostatečné a rámový profil pev-
ně drží. “girofix šroub” je na vnější 
straně profilu snadno dostupný a 
kdykoliv je možné provést doda-
tečné nastavení.

2 - Stabilność: To co rzuca 
się w oczy w każdym detalu, 
da się zauważyć również w 
designie nowego wspornika. 
Wpasowuje się on optycznie w 
linearną formę uchwytów i pro-
fili i nadaje produktowi szcze-
gólnie elegancki charakter. /
Stabilita: To, že pozornost je 
věnována skutečně každému 
detailu, se ukazuje i v designu 
nových vzpěr. Tyto se optic-
ky přizpůsobí lineárním tahům 
madla a profilů a propůjčují tak 
tomuto sprchovému koutu mi-
mořádnou eleganci.

4 - Mechanizm samopodno-
szący: Drzwi serii gallery 3000 
zostały wyposażone w funkcjonal-
ny mechanizm podnoszenia oraz 
opuszczania i podczas otwierania 
automatycznie podnoszą się o 
kilka milimetrów. W ten sposób 
uszczelka jest chroniona przed 
ścieraniem, a drzwi zamykają się 
samoczynnie na ostatnich 10–20 
cm. / Zvedací/spouštěcí me-
chanismus: Dveře gallery 3000 
jsou vybaveny funkční technikou 
zvedání a spouštění a při otevření 
se automaticky o několik mm nad-
zdvihnou. Odkapávací gumička je 
tak chráněna před opotřebením a 
dveře se posledních 10 až 20 cm 
zavírají samy.
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Najszlachetniejsze szkło w połączeniu z wysokiej jakości za-
wiasami i profilami ściennymi gwarantuje długotrwałą żywot-
ność i wysoką funkcjonalność.

Ušlechtilé sklo ve spojení s vysoce kvalitními otočnými a stěno-
vými profily zaručují dlouhou životnost a maximální funkčnost.

Asortyment artykułów / Seznam položek řady gallery 3000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GTN2 L/R 750 716 - 751
GTN2 L/R 800 766 - 801
GTN2 L/R 900 866 - 901
GTN2 L/R 1000 966 - 1001
GTN2 L/R 1100 1066 - 1101
GTN2 L/R 1200 1166 - 1201
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 530 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GWV2 L/R 750 730 - 755
GWV2 L/R 800 780 - 805
GWV2 L/R 900 880 - 905
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GTNF2 L/R 1200 1167 - 1217
GTNF2 L/R 1300 1267 - 1317
GTNF2 L/R 1400 1367 - 1417
GTNF2 L/R 1500 1467 - 1517
GTNF2 L/R 1600 1567 - 1617
GTNF2 L/R 1800 1767 - 1817
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 900 - 2100

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GTW2 L/R 750 729 - 754
GTW2 L/R 800 779 - 804
GTW2 L/R 900 879 - 904
GTW2 L/R 1000 979 - 1004
GTW2 L/R 1100 1079 - 1104
GTW2 L/R 1200 1179 - 1204
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 530 - 1500

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GW2 700 679 - 704
GW2 750 729 - 754
GW2 800 779 - 804
GW2 900 879 - 904
GW2 1000 979 - 1004
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1200

Drzwi uchylne z 2 elementami stałymi do wnęki /  
1 otočné dveře s 2 pevnými díly do niky

Ścianka boczna skrócona do kombinacji z art. GTN2 L/R / 
Zkrácená boční stěna ke kombinaci s výr. GTN2 L/R

Drzwi uchylne z 1 elemen-
tem stałym do kombinacji 
z art. GW2 / 1 otočné 
dveře s 1 pevným dílem  
ke komb. s výr. GW2

Ścianka boczna do kom-
binacji z art. GTW2 L/R / 
Boční stěna ke kombina-
ci s výr. GTW2 L/R

Drzwi uchylne z 1 elementem stałym do wnęki /  
1 otočné dveře s 1 pevným dílem do niky
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STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1950 mm / KOLORY PROFILI SIL / CSH / 
SCH / UCHWYTY gallery / vetra / multi-S / SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm 
A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na 
dłużej. PROTECT Warstwa ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli 
wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1950 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / CSH / 
SCH / DOSTUPNÁ MADLA gallery / vetra / multi-S / DOSTUPNÁ SKLA ESG 
6 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Sklo následně zůstává 
déle průhledné. PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji stéká 
pryč. Více na straně 230.

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GT2 EK 750 729 - 754
GT2 EK 800 779 - 804
GT2 EK 900 879 - 904
GT2 EK 1000 979 - 1004
GT2 EK 1100 1079 - 1104
GT2 EK 1200 1179 - 1204
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 530 - 1500

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

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

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

Kabina półokrągła z drzwiami uchylnymi i 2 elementami 
stałymi / Čtvrtkruhový sprchový kout s 1 otočnými dveřmi, 
2 pevnými díly

Kabina pięciokątna z drzwiami uchylnymi i 2 elementami stałymi / 
5-úhelníkový sprchový kout s 1 otočnými dveřmi, 2 pevnými díly

Kabina narożna z 2 drzwiami uchylnymi i 2 elementami stałymi / 
Rohový sprchový kout se 2 otočnými dveřmi a 2 pevnými díly

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

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/gallery3000
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Perfekcja od samego montażu aż do codziennej przyjem-
ności kąpieli pod prysznicem. Konsekwentna stylistyka, 
ponadczasowość i funkcjonalność. Łatwy i bardzo szybki 
montaż. vela 2000, produkt wysokiej jakości z bezpiecz-
nego szkła hartowanego ESG 6 mm gwarantuje długą ży-
wotność i wysoką funkcjonalność.

Perfektní od montáze až po každodenní prožitek ze spr-
chování. Produkty této řady jsou promyšlené v designu, 
funkční a jednoduše a rychle sestavitelné. Vela 2000 je 
vysoce hodnotný výrobek o tloušťce bezpečnostního skla 
ESG 6 mm, který zaručuje dlouhou životnost a vysokou 
funkčnost.

vela 2000
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Szczegóły produktu / Technické informace vela 2000

1 - Design: Drzwi otwierają 
się do środka i na zewnątrz 
i oferują maksymalną szero-
kość wejścia, również przy 
mniejszych brodzikach. / De-
sign: Dveře se otvírají dovnitř 
i ven a poskytují maximalní 
vstupní pohodlí i u malých 
sprchových vaniček.

2 - Wsporniki: Regulowane 
wsporniki do elementów sta-
łych czy ścianek bocznych są 
stabilne i łatwe w montażu. / 
Vzpěra: Nastavitelná vzpěra 
pevných dílů, popř. bočních 
stěn je stabilní a jednoduše 
připevnitelná.

3 - Design: Listwa uchwy-
towa z zamknięciem magne-
tycznym i wkładka z wysokiej 
jakości materiałów wyróż-
niają produkt vela 2000. / 
Design:  Plynulá madlová liš-
ta s magnetickým těsněním a 
nadstandardní materiály jsou 
charakteristické pro tuto mo-
delovou řadu.

4 - Design: Dodatkowo 
mechanizm podnoszenia i 
opuszczania cechuje także 
możliwość regulacji proce-
su zamykania ruchomych 
elementów, co pozwala na 
swobodny wybór punktu 
zatrzasku. / Design: Navíc 
k vlastnostem zvedacího/
spouštěcího mechanismu je 
zde také možnost, nastavit 
zavírání pohyblivých prvků, 
pomocí západky.
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Przemyślana technologia, doskonała optyka i sprawdzona 
jakość materiału i wykonania to cechy wyróżniające te drzwi 
uchylne. Zintegrowana listwa magnetyczna gwarantuje nieza-
kłócony komfort kąpieli i łatwe czyszczenie.

Sofistikovaná technologie, velkorysý vzhled a osvědčená kva-
lita jak materiálu tak zpracování jsou charakteristické pro tyto 
otočné dveře. Integrovaná magnetická lišta zaručí nerušený 
prožitek ze sprchování a bezproblémovou údržbu.

Asortyment artykułów / Seznam položek řady vela 2000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
V6PT 750 714 - 755
V6PT 800 764 - 805
V6PT 900 864 - 905
V6PT 1000 964 - 1005
V6PT 1200 1164 - 1205
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
V6PTF L/R 1200 1168 - 1211
V6PTF L/R 1400 1368 - 1411
V6PTF L/R 1500 1468 - 1511
V6PTF L/R 1600 1568 - 1611
V6PTF L/R 1800 1768 - 1811
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1000 - 2000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
V6ST L/R 750 714 - 758
V6ST L/R 800 764 - 808
V6ST L/R 900 864 - 908
V6ST L/R 1000 964 - 1008
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
V6FST L/R 1200 1157 - 1206
V6FST L/R 1400 1357 - 1406
V6FST L/R 1500 1457 - 1506
V6FST L/R 1600 1557 - 1606
V6FST L/R 1800 1757 - 1806
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1000 - 2000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
V6TW L/R 750 709 - 755
V6TW L/R 800 759 - 805
V6TW L/R 900 859 - 905
V6TW L/R 1000 959 - 1005
V6TW L/R 1200 1159 - 1205
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
V6SV 750 725 - 755
V6SV 800 775 - 805
V6SV 900 875 - 905
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1100

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe /  
2 otočné dveře

Jednoczęściowe drzwi 
wahadłowe z elementem 
stałym / 1 otočné dveře s  
1 pevným dílem

Ścianka boczna skrócona  
do kombinacji z art. V6PT, 
V6ST L/R lub V6TW L/R /  
Zkrácená boční stěna ke 
kombinaci s výr. V6PT,  
V6ST L/R nebo V6TW L/R

Dwuczęściowe drzwi 
wahadłowe z elementem 
stałym tylko do wnęki /  
2 otočné dveře s 1  
pevným dílem do niky 

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe ze ścianką boczną  
tylko do wnęki / 1 otočné dveře s boční stěnou jen do niky

Jednoczęściowe  
drzwi wahadłowe /  
1 otočné dveře
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L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/vela2000

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1950 mm / KOLORY PROFILI SIL / SHL / 
SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm A10 / ST10 / C10 / PROCARE Szyba 
pozostaje przejrzysta na dłużej. PROTECT Warstwa ochronna pozwala na ła-
twiejsze spływanie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1950 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / SHL /  
DOSTUPNÁ SKLA ESG 6 mm A10 / ST10 / C10 / PROCARE Sklo následně 
zůstává déle průhledné. PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji 
stéká pryč. Více na straně 230.

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
V6S 700 675 - 705
V6S 750 725 - 755
V6S 800 775 - 805
V6S 900 875 - 905
V6S 1000 975 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1100

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

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
V6 E/K 750 730 - 753
V6 E/K 800 780 - 803
V6 E/K 900 880 - 903
V6 E/K 1000 980 - 1003
V6 E/K 1200 1180 - 1203
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
V6RS L/R 80R50 780 - 803
V6RS L/R 80R55 780 - 803
V6RS L/R 90R50 880 - 903
V6RS L/R 90R55 880 - 903
V6RS L/R 10R50 980 - 1003
V6RS L/R 10R55 980 - 1003
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník

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

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

Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi i 2 drzwiami 
wahadłowymi / Čtvrtkruhový sprchový kout s 1 pevným  
díly a 2 otočné dveře

Kabina pięciokątna z  
2 elementami stałymi i  
1 drzwiami wahadłowymi / 
5-úhelníkový sprchový kout 
s 2 pevnými díly a  
1 otočnými dveřmi

Kabina półokrągła z 2  
elementami stałymi i 1  
drzwiami uchylnymi /  
Čtvrtkruhový sprchový kout s  
2 Pevnými díly a 1 otočnými 
dveřmi

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

Linie produktów o najwyższej jakości w każdym detalu. Gład-
kie powierzchnie szklane i design podkreślający profile – ideal-
ne rozwiązanie zapewniające komfort i funkcjonalność. Efek-
tem jest bezkompromisowy produkt o niezmiennej wartości. 
Do segmentu Quadra należą następujące serie:

Nadstandardní kvalita produktů této řady je cítit z každého 
detailu. Hladké skleněné povrchy a skvěle navržené profily - 
to je komfortní a vysoce funkční řešení pro všechny věkové 
kategorie. Výsledkem je přetrvávající kvalita bez kompromisů.  
K segmentu Quadra patří následující modelové řady:

Modele profilowe
Rámové modely

acqua R 5000

stila 2000

natura 4000 

prima 2000 glass

dukessa 3000

prima 2000

149



acqua R 5000
Drzwi przesuwne do szerokich przestrzeni prysznicowych 
w indywidualnie kształtowanych formach wnoszą przede 
wszystkim elementy dobrego samopoczucia i relaksu. 
Jasne, harmonijne formy, precyzyjne detale i wielorakie 
możliwości. Nowość: montowana opcjonalnie automaty-
ka domykająca „Automatic Close & Stop”. Szklane drzwi 
przesuwają się delikatnie aż do ostatnich centymetrów do 
pozycji „otwarty” lub „zamknięty”. acqua R 5000 –przyjem-
ność kąpieli w nowej formie.

Velkoprostorové posuvné dveře různých, osobitých tvarů 
přispívají k velkolepému pocitu pohodlí a zotavení. Přimo-
čaré, harmonické tvary i precizní detaily nabízejí ty nejrůz-
něší možnosti. Nový automatický systém zavření a zasta-
vení ( automatic close & stop ) může být objednán jako 
varianta ke každému modelu série acqua a umožňuje au-
tomatické plynulé zavření nebo otevření v posledních pár 
centimetrech pohybu dveří. acqua R 5000 - to je sprchový 
zážitek v nové formě.
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Nowa, innowacyjna statyka, która dotrzymuje obietnic: wejś-
cia narożne o dużych wymiarach bez wspornika sufitowego! 
Przestrzenna kabina prysznicowa z centralnym wejściem dla 
ożywczego spotkania z wodą!

Nová, inovativní stabilita – kreativní řešení pro větší rozměry, 
které nepotřebuje použití stropních držáků nebo podpěr a zá-
roveň zajišťuje dostatečnou stabilitu celku. Nechte se překva-
pit naším unikátním řešením !
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Szczegóły produktu / Technické informace acqua R 5000

1 - Technologia klejenia: Wewnętrzne elementy mocujące wykorzystują sprawdzoną technologię klejenia duka. Dzięki temu 
acqua R 5000 ma po stronie zewnętrznej jednolitą szklaną powierzchnię. / Technologie lepení: U vnitřních upevňovacích prvků 
byla použita osvědčená duka technologie lepení. Proto má acqua R 5000 na vnější straně celistvou skleněnou plochu.

3 - Wysuwane elementy 
przesuwne: Elementy prze-
suwne można uchylić przez 
naciśnięcie haka prowadzące-
go, dzięki czemu czyszczenie 
powierzchni między elemen-
tami szklanymi nie stanowi już 
żadnego problemu! / Vysunutí: 
Posuvné prvky je možné vyklo-
pit pouhým stiskem na vodící 
patce, což umožňuje snadné 
čištění mezi jednotlivými skle-
něnými plochami!

2 - Stabilność: Nowa, 
innowacyjna statyka, 
która dotrzymuje obiet-
nic: wejścia narożne o 
dużych wymiarach bez 
wspornika sufitowego! 
/ Stabilita: Nová, ino-
vativní stabilita – dodrží 
co slibuje: Nechte se 
překvapit naším unikát-
ním řešením !

4 - Design: Zewnętrzny si-
todruk na szkle zakrywa kle-
jenie łącznika i szynę jezdną! 
Po stronie ściany imponuje 
zakres regulacji wynoszący 
25 mm, który łatwo kompen-
suje tolerancje montażowe! / 
Design: Vnější sítotisk na 
skle skrývá lepení adaptéru a
vodicí lištu! Možnost nasta-
vení až 25 mm na straně u 
zdi dovoluje bez problémů 
překonat stavební tolerance!

5 - ACS Automatic Close & 
Stop: Nowa automatyka domy-
kająca Automatic Close & Stop: 
Szklane drzwi swobodnie prze-
suwają się automatycznie aż do 
ostatniego centymetra do pozycji 
„zamknięty” lub „otwarty”. / ACS 
Automatic Close & Stop: Nová 
zdvihací automatika Automatic 
Close & Stop: Skleněné dveře se 
na posledních pár centimetrech 
lehce sklouznou do polohy „za-
vřeno“ nebo „otevřeno“.
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Gładkie powierzchnie szklane i design podkreślające profile. 
Idealne rozwiązanie zapewniające komfort i funkcjonalność. 
Przestrzenna kabina prysznicowa z centralnym wejściem dla 
ożywczego spotkania z wodą!

Hladké skleněné stěny a designově promyšlené profily – ideální 
řešení se spoustou komfortu a funkčnosti pro všechny věkové
skupiny. Velkoprostorový sprchový kout se středovým vstu-
pem pro osvěžující rendezvous s vodou!

Asortyment artykułów / Seznam položek řady acqua R 5000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
QTN2 L/R 1000 970 - 1005
QTN2 L/R 1200 1170 - 1205
QTN2 L/R 1400 1370 - 1405
QTN2 L/R 1600 1570 - 1605
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 970 - 2200

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

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
QWV4 L/R 750 730 - 755
QWV4 L/R 800 780 - 805
QWV4 L/R 900 880 - 905
QWV4 L/R 1000 980 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
QW4 L/R 750 730 - 755
QW4 L/R 800 780 - 805
QW4 L/R 900 880 - 905
QW4 L/R 1000 980 - 1005
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
QT3 L/R 1400 1356 - 1407
QT3 L/R 1500 1456 - 1507
QT3 L/R 1600 1556 - 1607
QT3 L/R 1700 1656 - 1707
QT3 L/R 1800 1756 - 1807
QT3 L/R 2000 1956 - 2007
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1350 - 2207

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
QT4 1400 1356 - 1407
QT4 1600 1556 - 1607
QT4 1800 1756 - 1807
QT4 2000 1956 - 2007
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1300 - 2400

Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki /  
Posuvné dveře 2-dílné do niky

Trzyczęściowe drzwi 
przesuwne do wnęki / 
Posuvné dveře 3-dílné 
do niky

Ścianka boczna  
skrócona / Zkrácená 
boční stěna

Ścianka boczna skrócona 
do kombinacji z art. QT4 / 
Zkrácená boční stěna ke 
komb. s výr. QT4

Czteroczęściowe drzwi 
przesuwne / Posuvné 
dveře 4-dílné

Ścianka boczna do kombinacji z art. QT4 lub QT3 L/R / 
Boční stěna ke kombinaci s výr. QT4 nebo QT3 L/R
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L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/acqua-R5000

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 2000 mm / KOLORY PROFILI CSH / INO / 
UCHWYTY acqua / SZKŁO HARTOWANE ESG 8 mm A10 / AQ10 / AQB10 / 
ST10 / STQ10 / AG10 / GQ10 / TQ10 (maks. szerokość 1250 mm) / TS10 
(maks. szerokość 1250 mm) PPROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na 
dłużej. PROTECT Warstwa ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli 
wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 2000 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ CSH / INO /  
DOSTUPNÁ MADLA acqua / DOSTUPNÁ SKLA ESG 8 mm A10 / AQ10 / 
AQB10 / ST10 / STQ10 / AG10 / GQ10 / TQ10 ( jen do šířky 1250 mm) / TS10 
( jen do šířky 1250 mm) PROCARE Sklo následně zůstává déle průhledné. 
PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. Více na straně 
230.

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
QTW2 L/R 1000 980 - 1005
QTW2 L/R 1200 1180 - 1205
QTW2 L/R 1400 1380 - 1405
QTW2 L/R 1600 1580 - 1605
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 970 - 2200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
QW2 L/R 750 730 - 755
QW2 L/R 800 780 - 805
QW2 L/R 900 880 - 905
QW2 L/R 1000 980 - 1005
QW2 L/R 1200 1180 - 1205
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1400

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
Q E/K 2 800 780 - 805
Q E/K 2 900 880 - 905
Q E/K 2 1000 980 - 1005
Q E/K 2 1200 1180 - 1205
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 700 - 1600

Dwuczęściowe drzwi  
przesuwne do kombinacji 
z art. QW2 L/R / Posuvné 
dveře 2-dílné ke kombinaci  
s výr. QW2 L/R

Ścianka boczna do kom-
pletacji z art. QTW2 L/R / 
Boční stěna ke komb. s  
výr. QTW2 L/R

Wejście narożne /  
Rohový sprchový kout
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natura 4000
Nowa seria kabin prysznicowych natura 4000 stanowi es-
tetyczną ewolucję naszych „klasyków” — kabin prysznico-
wych „dukessa-S” i „natura”. natura 4000 to innowacyjny 
technologicznie produkt o harmonijnych proporcjach i ja-
snej geometrii, który reprezentuje minimalistyczny liniowy 
design. Wprowadzając na rynek serię natura 4000, duka 
potwierdza swoje kompetencje w projektowaniu dla klien-
tów produktów komfortowych i niezawodnych. natura 
4000 interpretuje ducha czasu w typowy dla marki duka 
sposób i uzupełnia segment premium o fascynujący pro-
dukt, który pozwala klientowi codziennie zanurzać się w 
przyjemności kąpieli pod prysznicem.

Nová série sprchových koutů natura 4000 vznikla z myš-
lenky zmodernizovat, a to i esteticky, „historické“ mode-
ly duka „dukessa-S“ a „natura“. natura 4000 je bezpečný 
výrobek, vyvážený ve své geometričnosti, plný jedineč-
ných inovací a s lineárním a minimalistickým designem. S 
modelem natura 4000 duka potvrzuje svou kompetenci k 
realizaci myšlenky komfortu a výkonu pro všechny, s ak-
tuálnějším duchem, který tento výrobek střední kategorie 
bezesporu činí inovativním a konkurenčním. Model natura 
4000 je přelomem v technologii budoucnosti, která tlumočí
pohodu něčeho jednoduchého, zaslouženého, jako přiro-
zenégesto v osobním prostoru.
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Modele z drzwiami przesuwnymi idealnie sprawdzają się 
zwłaszcza w obszernych łazienkach i dostępne są w warian-
tach z jednymi lub dwoma drzwiami centralnymi.

Modely s posuvnými dveřmi jsou vhodné zvláště pro velké roz-
měry a mají jedno nebo dvě středová křídla.
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natura 4000 oferuje bogatą ofertę modeli, które łączą wygodne 
szerokie wejścia z lekką estetyką i jasnością. Obrotowe drzwi 
także bez elementów stałych dopasowują się do warunków w 
łazience i mogą być montowane np. w przypadku przepierzeń 
lub elementów wystających, takich jak grzejniki.

natura 4000 ideální modely pro ty, kteří chtějí maximální možný 
vchod s maximální estetickou lehkostí a transparentností. 
Otáčivé dveře umožňují lze použit i bez pevných dílů i v případě 
přizdívek nebo umístění jiných prvků jako jsou radiátory.
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Szczegóły produktu natura 4000 - drzwi przesuwne 
Technické informace natura 4000 - posuvné dveře

1 - Uchylność: Symbioza listwy pro-
gowej z nową wydajną i łatwą w pielę-
gnacji uszczelką gwarantuje maksymal-
ną ochronę wodoszczelną. Dolny układ 
prowadnic skrywa typową dla duka in-
nowacyjność: wspierane magnetycznie 
drzwi stabilnie i cicho przesuwają się 
na haku jezdnym, który można wyjąć z 
blokady w celu wyczyszczenia drzwi. / 
Vysunutí: Symbióza mezi profilem proti 
odkapávání a novým efektivním těsně-
ním posuvných dveří zaručuje ještě účin-
nější bariéru. Inovativní spodní posuvný 
systém, skrývá typickou duka inovaci: s 
magnetickou podporou se dveře ve vo-
dící liště posouvají stabilně a tiše a pro 
potřeby čištění je možné dveře vysunout.

3 - Drzwi przesuwne: 
Elementy stałe syste-
mów przesuwnych do-
stępne są w wariancie 
z profilem poziomym lub 
bez niego. / Posuvné 
dveře: Pevné díly po-
suvných systémů jsou k 
dispozici s horizontálním 
profilem nebo bez něj.

4 - Girofix: Profil mo-
cujący do ściany jest 
montowany za pomocą 
wyjątkowo szybkiego i 
łatwego w obsłudze sys-
temu girofix. / Girofix: 
Stěnový profil je připev-
něn systémem girofix 
stačí tak jen několik jed-
noduchých a rychlých 
úkonů.

2 - Automatic Close & Stop (ACS) 
/ Automatic Close (AC): Szklane 
drzwi swobodnie przesuwają się aż 
do ostatnich centymetrów do pozy-
cji „zamknięty” lub „otwarty” (ACS). 
Dostępne również z systemem Au-
tomatic Close (AC). Innowacyjną 
automatykę domykającą można 
zamówić jako opcję w wybranym 
wariancie. / Automatic Close & 
Stop (ACS) / Automatic Close 
(AC): Dveře se měkce Posouvají na 
posledních centimetrech do pozice 
“zavřeno” – nebo “otevřeno” (ACS). 
Dostupné také jen s automatickým 
zavíráním. Inovativní zatahovací au-
tomatika může být objednána ve 
zvolené variantě.
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Szczegóły produktu natura 4000 –  
drzwi obrotowe, wahadłowe i wahadłowo-harmonijkowe
Technické informace natura 4000 -  
křídlové, pivotové a skládací dveře

1 - Zawiasy: Inteligentne zawiasy drzwi 
wahadłowo-harmonijkowych z kątem 
otwierania 180° posiadają mechanizm 
AC. / Závěsy: Inteligentní závěs sklop-
ných/otočných dveří s otevíráním na 
180°, který je vybaven mechanismem 
AC.

3 - Technologia klejenia: Zawiasy 
są bezpośrednio połączone ze szkłem 
dzięki niezawodnej technologii kleje-
nia UV firmy duka. Rezultat: doskonale 
gładkie powierzchnie wewnętrzne szkła 
dla urzekającej optyki i łatwiejszego 
czyszczenia. / Technologie lepení: 
Všechny závěsy této řady jsou lepeny 
UV systémem přimo na sklo: Výsledek: 
vnitřní povrchy jsou hladké, bez přeruše-
ní, což přináší okouzlující vzhled a snad-
ňuje úklid.

2 - Mocowanie: Profil mocujący do 
ściany równoważy idealnie tolerancje 
montażowe z innowacyjnym, teleskopo-
wym mechanizmem wyrównawczym. / 
Připevnění: Teleskopický systém upev-
nění stěnového profilu na stěnu; inova-
tivní vyrovnávací mechanismus srovná-
vá stěnové odchylky.
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Połączenie techniki i designu w serii natura 4000 zmienia ka-
biny prysznicowe w ozdobny element wystroju każdej łazienki. 
Zrównoważone proporcje, estetyczna równowaga zawiasów, 
uchwytów i profili oraz znakomita ergonomia stanowią podsta-
wę przyjemności kąpieli pod prysznicem, którą dzieli się duka.

Technika a design modelu natura 4000 přetváří sprchové kabi-
ny ve stylový nábytek, který zkrášluje koupelnu. Díky pozorno-
sti věnované proporcím a estetické rovnováze všech součástí, 
profilů, pantů, spojů a madel, stejně jako jejich ergonomii, je 
garantována maximální funkčnost použití.

Asortyment artykułów / Seznam položek řady natura 4000

Drzwi obrotowe do 
wnęki / Křídlové 
dveře pro niku

Jednoczęściowe drzwi 
wahadłowe do wnęki / 
Pivotové dveře pro niku

Drzwi wahadłowo- 
harmonijkowe do  
wnęki / Skládací  
křídlové dveře pro niku

Dwuczęściowe drzwi prze-
suwne do wnęki z dolnym 
profilem poziomym / 
Dvoudílné posuvné dveře 
pouze pro niku s dolním 
upevněným profilem

Dwuczęściowe drzwi przesuwne 
do wnęki bez dolnego profilu 
poziomego / Dvoudílné posuvné 
dveře pouze pro niku bez dolního 
upevněného profilu

Czteroczęściowe drzwi przesuw-
ne do wnęki z dolnym profilem 
poziomym, do kombinacji z 
art. A-S4, A-SV L/R / Čtyřdílné 
posuvné dveře pro niku s dolním 
upevněným profilem a pro kom-
binaci s dílem A-S4, A-SV L/R

Czteroczęściowe drzwi przesuwne do 
wnęki bez dolnego profilu poziomego, do 
kombinacji z art. A-S4, A-SV L/R / Čtyřdíl-
né posuvné dveře bez dolního  
profilu s upevněním pro niku a pro  
kombinaci s dílem A-S4, A-SV L/R

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 600 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 550 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 600 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 870 - 1800

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 870 - 1800

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 1315 - 2000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 1315 - 2000

Jednoczęściowe drzwi waha-
dłowe ze ścianką boczną do 
wnęki i do kombinacji z art. 
A-S4, A-SV L/R / 1 křídlové 
dveře s Boční stěnou pro niku 
a pro kombinaci s dílem A-S4, 
A-SV L/R

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 959 - 1800
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Ścianka boczna skrócona / 
Zkrácená boční stěna

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
A-SV L/R
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 178 - 1250

Jednoczęściowe drzwi 
wahadłowe do kombinacji z 
art. A-S DT L/R / 1 skládací 
křídlové dveře pro kombina-
ci s výr. A-S DT L/R

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 550 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 600 - 1200

Ścianka boczna do kombinacji z art. AR-ST4, A-ST4, ARPTF L/R / 
Boční stěna pro kombinaci s výr. AR-ST4, A-ST4, ARPTF L/R

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
A-S4 700 677 - 702
A-S4 750 727 - 752
A-S4 800 777 - 802

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
A-S4 900 877 - 902
A-S4 1000 977 - 1002
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 178 - 1250

Drzwi obrotowe do 
kombinacji z art. A-S 
DT L/R / Křídlové dveře 
pro kombinaci s dílem 
A-S DT L/R

Ścianka boczna do kom-
binacji z art. AR-DTW L/R, 
AR-PTW L/R, AR-FPW L/R / 
Boční stěna ke kombinaci s 
výr. AR-DTW L/R, AR-PTW 
L/R, AR-FPW L/R

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 600 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 178 - 1250

Drzwi wahadłowo-har-
monijkowe do kombinacji 
z A-S DT L/R / Skládací 
křídlové dveře pro kombi-
naci s výr. A-S DT L/R

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/natura4000

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1950 mm / KOLORY PROFILI SIL / SHL / 
SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm A10 / ST10 / TS10 / AG10 / PROCARE 
Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. PROTECT Warstwa ochronna pozwala 
na łatwiejsze spływanie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1950 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / SHL / 
DOSTUPNÁ SKLA ESG 6 mm A10 / ST10 / TS10 / AG10 / PROCARE Sklo 
následně zůstává déle průhledné. PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda 
snadněji stéká pryč. Více na straně 230
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Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi i 2 skrzydłami  
przesuwnymi / Čtvrtkruh s 2 pevnými díly a 2 posuvnými křídly

Ścianka boczna do kombinacji z art. AR-ST2W L/R / 
Boční stěna pro kombinaci s výr. AR-ST2W L/R

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 765 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 178 - 1250

Kabina narożna z drzwia-
mi przesuwnymi z dolnym 
profilem poziomym / 
Rohový sprchový kout s 
posuvnými dveřmi s upe-
vněným dolním profilem

Kabina narożna z drzwiami pr-
zesuwnymi bez dolnego profilu 
poziomego / Rohový sprchový 
kout s posuvnými dveřmi bez 
upevněného dolního profilu

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 550 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 550 - 1200

Dwuczęściowe drzwi przesuwne 
z dolnym profilem poziomym do 
kombinacji z art. A-S ST L/R /  
Dvoudílné posuvné dveře s 
dolním upevněným profilem pro 
kombinaci s výr. A-S ST L/R

Dwuczęściowe drzwi przesuwne 
bez dolnego profilu poziomego do 
kombinacji z art. A-S ST L/R /  
Dvoudílné posuvné dveře bez 
dolního upevněného profilu, pro 
kombinaci s výr. A-S ST L/R

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 870 - 1800

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
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 /  
Dodatečné rozměry 870 - 1800

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/natura4000

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1950 mm / KOLORY PROFILI SIL / SHL / 
SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm A10 / ST10 / TS10 / AG10 / PROCARE 
Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. PROTECT Warstwa ochronna pozwala 
na łatwiejsze spływanie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1950 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / SHL / 
DOSTUPNÁ SKLA ESG 6 mm A10 / ST10 / TS10 / AG10 / PROCARE Sklo 
následně zůstává déle průhledné. PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda 
snadněji stéká pryč. Více na straně 230

Asortyment artykułów / Seznam položek řady natura 4000
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dukessa 3000
Nasza linia produktów dukessa 3000 wykonanych z praw-
dziwego szkła lub akrylu odzwierciedla jakość duka. Efek-
tem jest bezkompromisowy produkt o niezmiennej warto-
ści dla codziennej przyjemności kąpieli pod prysznicem. 

Naše produktová řada dukessa 3000 v provedení pravé 
nebo umělohmotné sklo odráží naše vysoké pojetí kvality. 
Výsledkem je produkt pro každodenní radost ze sprcho-
vání, který si zachovává svoji vysokou hodnotu a kvalitu.
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Innowacyjne, a jednak tradycyjne, praktyczne, a jednocześnie 
klasyczne — różne kombinacje kolorów profili i prawdziwego 
szkła nadają łazience osobistą nutę.

Inovativně a přesto tradičně, prakticky a zároveň klasicky – 
různé kombinace z profilových barev a pravého skla dodají 
Vaší koupelně jedinečný rys.
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Szczegóły produktu / Technické informace dukessa 3000

1 - Śruba teleskopowa: Uleps-
zona technologia regulowanych 
profili mocujących do ściany 
za pomocą śruby teleskopowej 
gwarantuje nie tylko bezpiecz-
ne wykończenie w przypad-
ku ścian skośnych, ale także 
znacząco ułatwia sam proces 
montażu. Dodatkowo można 
w ten sposób uniknąć widocz-
nych połączeń śrubowych. / 
Teleskopický šroub: Vyspělá 
technologie nastavitelných pro-
filů pro montáž na stěnu pomocí 
teleskopického šroubu nejen za-
ručuje bezpečné uzavření na šik-
mých stěnách, ale také značně 
zjednodušuje montážní práce. 
Krom toho nejsou viditelné šrou-
bové spoje.

3 - Rolki jezdne: Konsekwentne 
zastosowanie niewymagającej kons-
erwacji technologii łożyska kulkowe-
go i inteligentnej techniki jezdnej z 
wklęsłymi kółkami umożliwia wyjąt-
kowy komfort obsługi, dzięki swobo-
dnemu i cichobieżnemu przesuwaniu 
się elementów przesuwnych. Mogą 
one być dowolnie regulowane, dzięki 
czemu gwarantują precyzyjne przesu-
wanie i zamykanie drzwi. / Válečky: 
Konzistentní používání technologie 
bezúdržbových kuličkových ložisek 
a inteligentní posuvné technologie s 
konkávními koly umožňuje vynikající 
komfortní pohyb a přináší tak snad-
ný kluz posuvných prvků. Mohou být 
plynule nastaveny, což zaručuje doko-
nalý posun a zavírání dveří.

2 - girofix: Innowac-
ja montażowa: mo-
cowanie „girofix“ w 
kabinach narożnych. 
Technologia ta ogra-
nicza nakład pracy 
podczas montażu i eli-
minuje śruby widocz-
ne po wewnętrznej 
stronie kabiny. / giro-
fix: Inovace v montáži: 
montáž pomocí „giro-
fix“ u rohových koutů. 
Tato technologie sni-
žuje potřebné úsilí při 
montáži a eliminuje vi-
ditelné šroubové spoje 
na vnitřní straně.

4 - Uchylność: Pos-
zczególne elementy 
przesuwne mogą być 
dowolnie regulowane, 
dzięki czemu gwaran-
tują idealne przesuwa-
nie i zamykanie drzwi. 
Można je również zawi-
esić do środka w dolnej 
części w celu ich wyc-
zyszczenia. / Vysunutí: 
Jednotlivé 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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Przemyślana funkcjonalność i jakość w każdym detalu zapew-
niają beztroską przyjemność kąpieli. Nasza linia produktów 
dukessa 3000 wykonanych z prawdziwego szkła (A-C) lub 
akrylu (A-N) odzwierciedla jakość duka.

Promyšlená funkčnost a kvalita v detailu nabízejí nerušený 
zážitek ze sprchovaní. Naše produktová řada dukessa 3000 v 
provedení umělé sklo (A-N) nebo pravé sklo (A-C) odráží naše 
vysoké standardy kvality.

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
A-NT3 700 658 - 700
A-CT3 / A-NT3 750 708 - 750
A-CT3 / A-NT3 800 758 - 800
A-CT3 / A-NT3 850 808 - 850
A-CT3 / A-NT3 900 858 - 900
A-CT3 / A-NT3 950 908 - 950
A-CT3 / A-NT3 1000 958 - 1000
A-CT3 / A-NT3 1050 1008 - 1050
A-CT3 / A-NT3 1100 1058 - 1100
A-CT3 / A-NT3 1200 1158 - 1200
Rozmiary ponad 1200 / 1357 patrz art.  
A-CT3 X /A-NT3X–inne rozmiary patrz cennik / 
Rozměry přes 1200 / 1357 viz výrobek
A-CT3 X / A-NT3 X – další vel. viz Ceník
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 650 - 1200 / 1357

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
A-CEK2 / A-NEK2 700 676 - 704
A-CEK2 / A-NEK2 750 726 - 754
A-CEK / A-NEK2 800 776 - 804
A-CEK2 / A-NEK2 900 876 - 904
A-CEK2 / A-NEK2 1000 976 - 1004
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 550 - 1300 
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 650 - 1200 / 1357

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
A-CEK3 / A-NEK3 700 676 - 704
A-CEK3 / A-NEK3 750 726 - 754
A-CEK3 / A-NEK3 800 776 - 804
A-CEK3 / A-NEK3 900 876 - 904
A-CEK3 / A-NEK3 1000 976 - 1004
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 650 - 1300

Artykuł/Výrobek   Szerokości/Šířky*
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 700 679 - 700
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 750 729 - 750
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 800 779 - 800
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 900 879 - 900
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 1000 979 - 1000
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry   650 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
A-CSP / A-NSP 700 675 - 703
A-CSP / A-NSP 750 725 - 753
A-CSP / A-NSP 800 775 - 803
A-CSP / A-NSP 900 875 - 903
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1250 / 1070

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
A-CS / A-NS 700 675 - 703
A-CS / A-NS 730 705 - 733
A-CS / A-NS 750 725 - 753
A-CS / A-NS 800 775 - 803
A-NS 850 825 - 853
A-CS / A-NS 900 875 - 903
A-CS / A-NS 1000 975 - 1003
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1250 / 1070

Trzyczęściowe drzwi 
przesuwne / Posuvné 
dveře 3-dílné

Dwuczęściowe wejście narożne 
z 2 elementami stałymi i 2 
elementami przesuwnymi. Ten 
artykuł jest dostępny również jako 
połowa / Rohový sprchový kout 
se 2-dílnými posuvnými dveřmi a 
2 pevnými díly. Tento výrobek je k 
dispozici rovněž jako polovina

Ścianka boczna z profilami do kombinacji z art. A-CT3 / A-NT3  / 
Boční stěna (s profily) ke kombinaci s výr. A-CT3 / A-NT

Ścianka boczna skrócona z  
profilami do kombinacji z art.  
A-CT3 / A-NT3 / Zkrácená boční 
stěna (s profily) ke kombinaci s výr. 
A-CT3 / A-NT3 

Trzyczęściowe wejście narożne 
z 2 elementami stałymi i 4 
elementami przesuwnymi. Ten 
artykuł jest dostępny również 
jako połowa / Rohový sprchový 
kout s 2 pevnými díly a 4-dílnými 
posuvnými dveřmi. Tento výro-
bek je k dispozici rovněž jako 
polovina

Wejście narożne z 3 elementami przesuwnymi  
do kombinacji z art. A-CK/E2 (3) albo A-CK/E3 /  
A-NK/E2 (3) lub A-NK/E3 / 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

Asortyment artykułów / Seznam položek řady dukessa 3000
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L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/dukessa3000

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1900 mm / KOLORY PROFILI SIL / WEI / 
SHL / SZKŁO HARTOWANE ESG 3 mm A10 / ST10 / TS10 / C10 /  
AKRYL 3 mm DA4 / PROTECT Warstwa ochronna pozwala na łatwiejsze 
spływanie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1900 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / 
WEI / SHL / DOSTUPNÁ SKLA ESG 3 mm A10 / ST10 / TS10 / C10 /  
AKRYL 3 mm DA4 / PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji stéká 
pryč. Více na straně 230.

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
A-CR / A-NR 75R38 721 - 750
A-CR / A-NR 80R46 771 - 800
A-CR / A-NR 80R50 771 - 800
A-CR / A-NR 80R55 776 - 805
A-CR / A-NR 90R50 871 - 900
A-CR / A-NR 90R55 876 - 905
A-CR / A-NR 93R67 911 - 940
A-CR / A-NR 10R50 971 - 1000
A-CR / A-NR 10R55 976 - 1005
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 700 676 - 704
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 750 726 - 754
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 800 776 - 804
A-NE/K2 (3) 850  826 - 854
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 900 876 - 904
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 1000 976 - 1004
A-NE/K2 (3) 1200  1176 - 1204
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry  550 - 1300

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

Dwuczęściowe wejście 
narożne do kombinacji z 
art. A-CK/E3 / A-NK/E3 / 
Rohový sprchový kout  
2-dílný ke komb. s výr. 
A-CK/E3/A-NK/E3

Kabina półokrągła z 2 
elementami stałymi i 4 
elementami przesuwnymi / 
Čtvrtkruhový sprchový kout 
s 2 pevnými díly a 4-dílný-
mi posuvnými dveřmi 

Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi i 2 elementami 
przesuwnymi / Čtvrtkruhový sprchový kout s 2 pevnýmí díly s 
2-dílnými posuvnými dveřmi

193



Design nowej stila 2000 zachwyca swoją klarownością, 
prostotą i aktualnością. Konsekwentne prowadzenie linii, 
harmoniczne i wyważone do najmniejszego detalu, po-
zwala doświadczyć nowoczesnego języka architektury 
tych modeli. Uchwyt starannie zintegrowano z profilem 
magnetycznym. Rezultatem są dodatki, które cechuje in-
dywidualność i finezja, a które jednocześnie podkreślają 
jedność całości.

Design nového modelu stila 2000 působí dojmem čistoty,
jednoduchosti a aktuálnosti. Pečlivé vedení linií, harmonie 
a vyváženost až do detailu promlouvají moderní architek-
tonickou řečí. Madlo je se zvláštní pozorností integrová-
no do magnetického profilu. Výsledkem je bytový doplněk 
plný individuality a jemnosti, a přesto zdůrazňující jednotu 
celku.

stila 2000
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Systemy drzwi przesuwnych i harmonijkowo-wahadłowych 
oferują najróżniejsze możliwości zabudowy narożnikowej, za-
budowy we wnęce, konstrukcji 3-ściennej lub jako kabina pół-
okrągła. Produkowane z bezpiecznego szkła 6 mm, w przej-
rzystej wersji A10, w szkle ornamentowym Cincillà C10 lub z 
centralnym, ceramicznym sitodrukiem TS10 i wysokiej jakości 
profilami aluminiowymi o powierzchni SIL srebrnej matowej, 
SHL srebrnej błyszczącej lub WEI białej.

Dva systémy, s posuvnými a skládacími kyvadlovými dveřmi, 
nabízejí rozličné možnosti umístění, jako např. v rohu, ve vý-
klenku, u zdi nebo v podobě kruhového řešení, jsou provedeny 
z tvrzeného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm, v transpa-
rentní verzi A10, s ornamentem Cincillà C10 nebo se středo-
vým sítotiskem TS10, a za použití vysoce kvalitních hliníkových
profilů v barvách SIL stříbrná mat, SHL stříbrná lesk a WEI bílá.
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3 4

1 2

Szczegóły produktu / Technické informace stila 2000

1 - Rolki jezdne: Kółka 
jezdne łatwo się regulują, aby 
zapewnić idealne działanie, 
nawet po wielu kąpielach. / 
Válečky: Snadno nastavitel-
ná pojezdová kolečka zaru-
čují dokonalou funkčnost - i 
při častém používání sprchy.

3 - Mechanizm samopod-
noszący: Modele wahadło-
we i wahadłowo-harmonij-
kowe dysponują dowolnie 
regulowanym mechanizmem 
samopodnoszącym, który 
otwiera i zamyka drzwi o 90°. / 
Zdvihací/spouštěcí me-
chanismus: Kyvadlové a 
skládací kyvadlové modely 
jsou opatřeny plynulým zve-
dacím mechanismem pro 
přesné nastavení otevření 
dveří na 90° a jejich zavření.

2 - Design: Rozwiązania z 
drzwiami wahadłowo-har-
monijkowymi posiadają rów-
nież dodatkowy uchwyt, z 
którego można korzystać 
wewnątrz i na zewnątrz po-
między elementami harmonij-
kowymi. / Design: Řešení se
skládacími kyvadlovými dveř-
mi navíc doplňuje vnitřní a 
vnější přídavné madlo umís-
těné mezi skládacími prvky.

4 - Uchylność: Dzięki swo-
jej prostej konstrukcji me-
chanizm prowadzący można 
otworzyć od zewnątrz, co 
umożliwia uchylenie drzwi. 
Rezultatem jest znacznie ła-
twiejsze czyszczenie. / Vy-
sunutí: Přesvědčivě jedno-
duchá konstrukce umožňuje 
snadnou obsluhu posuvného
mechanismu zvenku a jedno-
duché vyklopení skleněných 
dveří. Výsledkem je citelně 
snadnější čištění.
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Systemy drzwi przesuwnych i harmonijkowo-wahadłowych 
oferują najróżniejsze możliwości zabudowy narożnikowej, 
zabudowy we wnęce, konstrukcji 3-ściennej lub jako kabina 
półokrągła.

Dva systémy, s posuvnými a skládacími kyvadlovými dveřmi, 
nabízejí rozličné možnosti umístění, jako např. v rohu, ve výk-
lenku, u zdi nebo v podobě kruhového řešení.

Asortyment artykułów / Seznam položek řady stila 2000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CR-PT2 700 666 - 703
CR-PT2 750 716 - 753
CR-PT2 800 766 - 803
CR-PT2 900 866 - 903
CR-PT2 1000 966 - 1003
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1100

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CR-FT 700 L/R 664 - 701
CR-FT 750 L/R 714 - 751
CR-FT 800 L/R 764 - 801
CR-FT 900 L/R 864 - 901
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CR-PT1 700 L/R 664 - 701
CR-PT1 750 L/R 714 - 751
CR-PT1 800 L/R 764 - 801
CR-PT1 900 L/R 864 - 901
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CR-ST2 1000 L/R 964 - 1001
CR-ST2 1200 L/R 1164 - 1201
CR-ST2 1400 L/R 1364 - 1401
CR-ST2 1500 L/R 1464 - 1501
CR-ST2 1600 L/R 1564 - 1601
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 870 - 1600

Dwuczęściowe drzwi wahadłowe /  
2 otočné dveře

Jednoczęściowe drzwi wahadłowe /  
1 otočné dveře

Dwuczęściowe drzwi przesuwne /  
Posuvné dveře dvoudílné

Drzwi harmonijkowe /  
Skládací dveře
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STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1950 mm / KOLORY PROFILI SIL / WEI 
/ SHL / UCHWYTY stila / SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm A10 / TS10 / 
C10 / PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. PROTECT Warstwa 
ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1950 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / WEI / 
SHL / DOSTUPNÁ MADLA stila / DOSTUPNÁ SKLA ESG 6 mm A10 / TS10 / 
C10 / PROCARE Sklo následně zůstává déle průhledné. PROTECT Díky této 
ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. Více na straně 230.

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CR-SV L/R 
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 175 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CR-E2/D2 750 722 - 752
CR-E2/D2 800 772 - 802
CR-E2/D2 900 872 - 902
CR-E2/D2 1000 972 - 1002
CR-E2/D2 1200 1172 - 1202
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 600 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CR-S 700 673 - 702
CR-S 750 723 - 752
CR-S 800 773 - 802
CR-S 900 873 - 902
CR-S 1000 973 - 1002
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 175 - 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CR-VRS4 80R50 775 - 803
CR-VRS4 80R55 775 - 803
CR-VRS4 90R50 875 - 903
CR-VRS4 90R55 875 - 903
CR-VRS4 10R50 975 - 1003
CR-VRS4 10R55 975 - 1003
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník

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

Ścianka boczna do kombinacji z art. CR-PT2, CR-PT1 L/R, 
CR-FT L/R, CR-ST2 L/R / Boční stěna ke kombinaci s výr. 
CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R

Dwuczęściowa kabina narożna z 2 elementami stałymi i  
2 elementami przesuwnymi / Rohový sprchový kout s  
2 pevnými díly a 2-dílnými posuvnými dvěřmi

Ścianka boczna skrócona do kombinacji z art. CR-PT2, 
CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R / Zkrácená boční 
stěna se vzpěrou ke komb. s výr. CRPT2, CR-PT1 L/R, 
CR-FT L/R, CR-ST2 L/R

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / www.duka.it/stila2000
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prima 2000 glass
prima 2000
Idealne rozwiązanie dla przyjemności kąpieli pod pryszni-
cem. Nowoczesny, jednolity design całej palety produk-
tów, wysokość 1900 jako wymiar standardowy i inteli-
gentna technologia wyróżniają modele prima 2000 | glass. 
Dostępne w eleganckim bezpiecznym szkle hartowanym 
ESG lub w akrylu.

Ideální řešení pro cenově dostupné potěšení ze sprcho-
vání. Nový, moderní a jednotný design celé produktové 
palety, standardní výška 1900 mm a inteligentní provedení 
charakterizují modely této řady. K dispozici v elegantním 
bezpečnostním skle ESG nebo umělohmotném skle.
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3 4

1 2

Szczegóły produktu / Technické informace prima 2000 glass | prima 2000

1 - Design: Miękko pra-
cujące, regulowane na 
wysokość elementy drzwi 
gwarantują wieloletnie, nie-
zawodne funkcjonowanie. / 
Design: Dveřní prvky se 
vyznačují lehkým chodem a 
jsou výškově nastavitelné.

3 - Rolki jezdne: W przy-
padku produktu oznaczo-
nego taką ikonką elementy 
przesuwne zostały wyposa-
żone w rolki jezdne z regu-
lacją wysokości. Zapewniają 
one optymalną możliwość 
regulacji w celu precyzyjne-
go przesuwania i zamykania 
drzwi. / Válečky: U výrobků
označených touto ikonou 
jsou posuvné prvky opatře-
ny výškově nastavitelnými 
válečky. Ty zaručují optimál-
ní možnosti nastavení pro 
dokonalý posun a zavírání 
dveří. 

2 - Możliwość regulacji: 
Drzwi wahadłowe i harmonijko-
we otwierają się na zewnątrz i 
do środka. Dodatkowo mecha-
nizm podnoszenia i obniżania 
cechuje się także możliwością 
regulacji zamykania ruchomych 
elementów poprzez swobodne 
wybieranie punktu zatrzasku. / 
Možnosti nastavení: Otoč-
né a sklopné dveře se nechají 
otevírat směrem dovnitř i ven. 
Navíc k vlastnostem zvedací-
ho/spouštěcího mechanismu 
je zde také možnost, nastavit 
zavírání pohyblivých prvků, po-
mocí západky.

4 - Odblokowanie: Kabiny 
prysznicowe z tą ikonką zostały 
wyposażone w drzwi przesuw-
ne, których poszczególne ele-
menty można łatwo wyjmować 
z blokady i przesuwać nieza-
leżnie od siebie. Dzięki temu 
znacząco ułatwione jest czysz-
czenie nachodzących na siebie 
elementów drzwi. / Odemknu-
tí: Sprchové kouty s touto iko-
nou mají posuvné dveře, jejichž 
jednotlivé prvky lze odemknout 
a pohybovat nezávisle na sobě.
Tím se výrazně zjednodušuje 
čištění překrývajících se částí 
dveří.
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Ta seria modeli udowadnia, że niedroga kabina prysznicowa 
może być praktyczna i wysokiej jakości. W prawdziwym szkle 
(C) lub akrylu (M) gwarantuje niezakłócony komfort kąpieli. 
Elementy drzwi można odczepić poprzez lekkie naciśnięcie i 
wygodnie wyczyścić na całej powierzchni.

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

Asortyment artykułów / Seznam položek řady 
prima 2000 glass | prima 2000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CUST / MUST 700 659 - 708
CUST / MUST 750 709 - 758
CUST / MUST 800 759 - 808
CUST / MUST 850 809 - 858
CUST / MUST 900 859 - 908
CUST / MUST 950 909 - 958
CUST / MUST 1000 959 - 1008
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 650 - 1000 / 1100

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CUSP / MUSP 700 672 - 700
CUSP / MUSP 750 722 - 750
CUSP / MUSP 800 772 - 800
CUSP / MUSP 900 872 - 900
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1100 / 1050

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CUPT / MUPT 700 660 - 709
CUPT / MUPT 750 710 - 759
CUPT / MUPT 800 760 - 809
CUPT / MUPT 850 810 - 859
CUPT / MUPT 900 860 - 909
CUPT / MUPT1000 960 - 1009
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1100 / 1200

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CUST / MUST L/R 900 861 - 910
CUST / MUST L/R 1000 961 - 1010
CUST / MUST L/R 1100 1061 - 1110
CUST / MUST L/R 1200 1161 - 1210
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 650 - 1400 / 1800

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CUT 700 660 - 709
CUT 750 710 - 759
CUT 800 760 - 809
CUT 850 810 - 859
CUT 900 860 - 909
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 450 - 900

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CUS / MUS 700 672 - 700
CUS / MUS 730 702 - 730
CUS / MUS750 722 - 750
CUS / MUS 800 772 - 800
CUS / MUS 850 822 - 850
CUS / MUS 900 872 - 900
CUS / MUS 1000 972 - 1000
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 120 - 1100 / 1050

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CUFT / MUFT 700 657 - 706
CUFT / MUFT 750 707 - 756
CUFT / MUFT 800 757 - 806
CUFT / MUFT 850 807 - 856
CUFT / MUFT 900 857 - 906
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 550 - 900

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

Drzwi harmonijkowe /  
Skládací dveře

Dwuczęściowe drzwi 
wahadłowe /  
2 otočné dveře

Ścianka boczna skrócona 
do kombinacji z art.  
CUST / MUST, CUPT / 
MUPT, CUT, CUFT / MUFT 
/ Zkrácená boční stěna 
ke komb. s výr. CUST / 
MUST, CUPT / MUPT, 
CUT, CUFT / MUFT

Jednoczęściowe drzwi 
wahadłowe /  
1 otočné dveře

Trzyczęściowe drzwi 
przesuwne / 3-dílné 
posuvné dveře

Dwuczęściowe  
wejście narożne /  
Rohovy sprchový

Ścianka boczna do  
kombinacji z art. CUST / 
MUST, CUPT / MUPT,  
CUT, CUFT / MUFT /  
Boční stěna ke komb. 
Rohový sprchový kout s 
výr. CUST / MUST, CUPT / 
MUPT, CUT, CUFT / MUFT

Trzyczęściowe drzwi  
przesuwne z 1 ścianką 
stałą i 2 elementami 
przesuwnymi / 3-dílné 
posuvné dveře s 1 pevnou 
stěnou a 2 posuvnými díly
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L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie,  
* dostępne szerokości kabiny w mm /

L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm /  
www.duka.it/prima2000glass - www.duka.it/prima2000

STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1900 mm / KOLORY PROFILI SIL / WEI / 
SHL / SZKŁO HARTOWANE ESG 3 mm A10 / C10 / AKRYL 3 mm KA1 / 
PROTECT Warstwa ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. 
Więcej na stronie 230.

STANDARDNÍ VÝŠKA 1900 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / WEI / 
SHL / DOSTUPNÁ SKLA ESG 3 mm A10 / C10 / AKRYL 3 mm KA1 /  
PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. Více na straně 
230.

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
MUED3 700 675 - 700
CUED3 / MUED3 750 725 - 750
CUED3 / MUED3 800 775 - 800
CUED3 / MUED3 900 875 - 900
CUED3 / MUED3 1000 975 - 1000
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 650 - 1000

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

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CUR / MUR 75R38 727 - 755
CUR / MUR 80R46 777 - 805
CUR / MUR 80R48 777 - 805
CUR / MUR 80R50 772 - 800
CUR / MUR 80R55 777 - 805
CUR / MUR 90R45 877 - 905
CUR / MUR 90R50 872 - 900
CUR / MUR 90R55 877 - 905
CUR / MUR 10R48 977 - 1005
CUR / MUR 10R50 972 - 1000
CUR / MUR 10R55 977 - 1005
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CUFS 952 880 - 907
CUFS 960 880 - 907
CUFS 963 880 - 907
CUFS 971 880 - 907
CUFS 1063 980 - 1007
CUFS 1071 980 - 1007
Inne rozmiary patrz cennik /  
Další rozměry viz Ceník

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
CUFP / MUFP 952 880 - 907
CUFP / MUFP 960 880 - 907
CUFP / MUFP 963 880 - 907
CUFP / MUFP 971 880 - 907
CUFP / MUFP 1063 980 - 1007
CUFP / MUFP 1071 980 - 1007
Inne rozmiary patrz cennik  /  
Další rozměry viz Ceník

Kabina półokrągła z 2 elemen-
tami stałymi i 2 elementami 
przesuwnymi / Čtvrtkruhový 
sprchový kout se 2-dílnými po-
suvnými dveřmi a 2 pevnými díly

Trzyczęściowe wejście 
narożne / Rohovy spr-
chový kout s 3-dílnými 
posuvnými dveřmi

Kabina półokrągła z 2 elemen-
tami stałymi i 4 elementami 
przesuwnymi / Čtvrtkruhový 
sprchový 2 pevnými díly a  
4-dílnými posuvnými dveřmi

Kabina pięciokątna z drzwia-
mi wahadłowymi i 2 elemen-
tami stałymi / 5-úhelníkový 
sprchový kout s 1 otočnými 
dveřmi a 2 pevnými díly

Kabina pięciokątna z 2 
drzwiami wahadłowymi 
i 2 elementami stałymi / 
5-úhelníkový sprchový 
kout s 2 otočnými dveřmi 
a 2 pevnými díly
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Sprchování a koupání v jednom. Za pomocí jedno-, dvou-
či několikadílné skládací stěny se během okamžiku z Vaší 
vany stane sprcha. Vyberte z našich různých ESG bezpeč-
nostních, popř. umělohmotných skel. 

Prysznic i wanna w jednym. Jedno-, dwu- lub wieloczę-
ściowy parawan harmonijkowy w jednej chwili zamienia 
wannę w prysznic. Do wyboru pomiędzy szkłem hartowa-
nym ESG i akrylem.

Řešení pro vany

Rozwiazanie  
nawannowe
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1

2 3 4

Szczegóły produktu / Technické informace

1 - 180°:  Zawias o kącie otwie-
rania 180° umożliwia rozkładanie 
ścianki prysznicowej i bezproble-
mowe czyszczenie powierzch-
ni wewnętrznych bez koniecz-
ności wchodzenia do wanny. 
Wytrzymałość i stabilność, bez 
widocznych połączeń śrubo-
wych — precyzja aż po najmniej-
sze detale. / 180°: otočný profil 
umožňuje vyklopení sprchové 
zástěny a tím její bezproblemo-
vé čištení z vnitřní strany, aniž by 
bylo nutné vstoupit do vany. Ro-
bustní a stabilní, bez viditelných 
šroubových uzávěrů: přesná prá-
ce do nejmenšího detailu.

3 - System girofix: In-
nowacja podczas mon-
tażu – mocowanie kabin 
narożnych za pomocą 
systemu „girofix”. Tech-
nologia ta znacząco uła-
twia sam proces monta-
żu i eliminuje widoczne 
połączenia śrubowe po 
stronie wewnętrznej. / 
girofix: Inovace v mon-
táži: montáž pomocí „giro-
fix“ u rohových koutů. Tato 
technologie snižuje po-
třebné úsilí při montáži a 
eliminuje viditelné šroubo-
vé spoje na vnitřní straně.

2 - Śruba teleskopo-
wa: Profil mocujący do 
ściany idealnie równo-
waży tolerancje monta-
żowe z innowacyjnym, 
teleskopowym mechani-
zmem wyrównawczym. / 
Teleskopické šrouby: 
Profil pro montáž na zeď 
elegantně vyrovnává ne-
rovnosti zdi díky inova-
tivnímu teleskopickému 
kompenzačnímu mecha-
nismu.

4 - Precyzyjny mechanizm 
z kółkiem regulacyjnym: 
Całe drzwi można swobod-
nie i bezproblemowo regulo-
wać w przewidzianym zakresie 
dzięki precyzyjnemu mecha-
nizmowi z kółkiem regulacyj-
nym. Dzięki temu nawet po 
kilku latach można dokonać 
zmiany ustawienia drzwi. / 
Mechanismus s jemným závi-
tem: Celé dveře lze jednoduše 
a snadno nastavit v potřebném 
rozsahu pomocí jemného závi-
tového mechanismu s nastavo-
vacím kolečkem. Díky tomu je 
možná úprava i po letech.
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Rozwiazanie nawannowe / Řešení duka pro 
koupelnové vany multi-S 4000
STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1500 mm / KOLORY PROFILISIL / SHL / WEI 
(tylko dla systemu drzwi wahadłowych) / SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm 
A10 / ST10 / TS10 / AG10 / C10 / PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na 
dłużej. PROTECT Warstwa ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli 
wody. Więcej na stronie 230. www.duka.it/multi-S4000

STANDARDNÍ VÝŠKA 1500 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / SHL / 
WEI (není k dispozici u sklopného otočného systému) / DOSTUPNÁ SKLA  
ESG 6 mm A10 / ST10 / TS10 / AG10 / C10 / PROCARE Sklo následně 
zůstává déle průhledné. PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji 
stéká pryč. Více na straně 230. www.duka.it/multi-S4000

Rozwiazanie nawannowe / Řešení duka pro  
koupelnové vany dukessa 3000
STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1650 mm / KOLORY PROFILI SIL / 
WEI / SHL / SZKŁO HARTOWANE ESG 6 mm A10 / TS10 / ST10 / C10 /  
AKRYL 3 mm DA4 / PROCARE Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. PRO-
TECT Warstwa ochronna pozwala na łatwiejsze spływanie kropli wody. Więcej na 
stronie 230. www.duka.it/dukessa3000

STANDARDNÍ VÝŠKA 1650 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL 
/ WEI / SHL / DOSTUPNÁ SKLA ESG 6 mm A10 / TS10 / ST10 / C10 /  
AKRYL 3 mm DA4 / PROCARE Sklo následně zůstává déle průhledné.  
PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. Více na straně 
230. www.duka.it/dukessa3000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GBP1 700 681 - 701
GBP1 750 731 - 751
GBP1 800 781 - 801
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 300 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GBFP L/R 1100 1080 - 1100
GBFP L/R 1200 1180 - 1200
GBFP L/R 1400 1380 - 1400
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 500 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
A-NP3X 1600 1558 - 1600
A-NP3X 1700 1658 - 1700
A-NP3X 1800 1758 - 1800
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1000 - 1800

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GBFT2 1100 1074 - 1100
GBFT2 1150 1124 - 1150
GBFT2 1200 1174 - 1200
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 420 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GBFPR L/R 950 950 - 970
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 950 - 1170

Parawan harmonijkowo-
-wahadłowy do wanny / 
Skládací otočná zástěna 
pro vanu

Jednoczęściowy 
harmonijkowy parawan 
nawannowy / Skládací 
vanová zástěna 1-dílná

Drzwi wahadłowo-harmonij-
kowe do wanny ze szkłem 
profilowanym / Skládací otočná 
zástěna pro vanu se zahnutým 
sklem

Dwuczęściowy harmonijkowy pa-
rawan nawannowy z 1 elementem 
stałym, 1 drzwiami wahadłowymi 
i 1 wspornikiem / Skládací vanová 
zástěna 2-dílná s 1 pevným dílem, 
1 pohyblivým dílem a 1 podpěrou

Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wanny / 
Posuvné dveře 3-dílné na vanu
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Rozwiazanie nawannowe / Řešení duka pro  
koupelnové vany multi 3000 glass | multi 3000
STANDARDOWA WYSOKOŚĆ 1400 mm / KOLORY PROFILI SIL / WEI / 
SHL / SZKŁO HARTOWANE ESG 3 mm A10 / ST10 / C10 / AKRYL 3 mm 
DA4 / PROTECT Szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. Więcej na stronie 230. 
www.duka.it/multi3000 - www.duka.it/multi3000glass

STANDARDNÍ VÝŠKA 1400 mm / DOSTUPNÉ BARVY PROFILŮ SIL / WEI / 
SHL / DOSTUPNÁ SKLA ESG 3 mm A10 / ST10 / C10 / AKRYL 3 mm DA4 / 
PROTECT Díky této ochranné vrstvě voda snadněji stéká pryč. Více na straně 
230. www.duka.it/multi3000 - www.duka.it/multi3000glass

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFW1 700 700
GFW1 750 750
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 300 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFW3 / FW3 1400 Standard
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 1396 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GSF 700 655 - 685
GSF 750 705 - 735
GSF 800 755 - 785
GSF 900 855 - 885
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1100 / 1070

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
SF 650 605 - 635
SF 700 655 - 685
SF 750 705 - 735
SF 800 755 - 785
SF 900 855 - 885
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 150 - 1100 / 1070

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
FX3 1550 700
FX3 1600 750
FX3 1650 800
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 700 - 1650

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
GFW2 1100 1100
GFW2 1150 1500
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 700 - 1600

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
FW1 700 700
FW1 750 750
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 300 - 1000

Artykuł/Výrobek Szerokości/Šířky*
FW2 1100 1100
FW2 1150 1200
Wymiary specjalne /  
Dodatečné rozměry 700 - 1600

Trzyczęściowa harmo-
nijkowy parawan na-
wannowy na narożnik / 
Skládací vanová zástěna 
3-dílná přes roh

Trzyczęściowy harmonijkowy 
parawan nawannowy szklany 
lub z tworzywa sztucznego /  
Skládací vanová zástěna 
3-dílná z bezpečnostního  
nebo umělého skla

Ścianka boczna na 
wannę ze wspornikiem, 
szklana / Boční stěna na 
vanu z bezpečnostního 
skla se vzpěrou

Ścianka boczna na wannę ze  
wspornikiem, z tworzywa  
sztucznego / Boční stěna na  
vanu z umělého skla se vzpěrou

Jednoczęściowy harmo-
nijkowy parawan nawan-
nowy / Skládací vanová 
zástěna 1-dílná

Jednoczęściowy harmonijkowy 
parawan nawannowy z tworzywa 
sztucznego / Skládací vanová 
zástěna 1-dílná z umělého skla

Dwuczęściowy harmo-
nijkowy parawan nawan-
nowy / Skládací vanová 
zástěna 2-dílná

Dwuczęściowy harmonijkowy 
parawan nawannowy z tworzywa 
sztucznego / Skládací vanová 
zástěna 2-dílná z umělého skla

L = zawiasy po lewej stronie, R = zawiasy po prawej stronie, * dostępne szerokości kabiny w mm /
L = levé, R = pravé, * dostupné šířky sprchových stěn v mm / 
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libero 5000

libero 4000

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

multi 3000

stila 2000

prima 2000

libero 5000

libero 4000

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

multi 3000

stila 2000

prima 2000

Rozwiązania wnękowe / Varianty pro niky

Rozwiązania narożne / Rohové varianty

Artykuły / Seznam položek
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libero 5000

libero 4000

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

multi 3000

stila 2000

prima 2000

libero 5000

libero 4000

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

multi 3000

stila 2000

prima 2000

Rozwiązania U-kształtne / 
Varianty ve tvaru U

Kabiny półokrągłe /  
Oblé varianty

Rozwiązania pięciokątne /  
Pětiúhelníkové

Wyspy natryskowe /  
Boční stěna

Rozwiązania nawannowe /  
Řešení pro vany

Konstrukcje U-kształtne są dostępne na zapytanie we wszystkich seriach modeli. /  
Varianty U jsou k dodání na dotaz u všech modelových řad.
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Automatic Close & Stop Szklane drzwi swo-
bodnie przesuwają się automatycznie aż do 
ostatnich centymetrów do pozycji „zamknięty” 
lub „otwarty”. / Dveře se pohybují lehce na po-
sledních několika centimetrech se automaticky 
uvedou do zavřené nebo otevřené polohy.

Technologia klejenia Zawiasy i elementy 
mocujące są przyklejone do szkła za pomocą 
sprawdzonej technologii klejenia duka® UV. / 
Technika lepení Tento symbol označuje 
výrobky se závěsy a úchytnými prvky přile-
penými na skleněné tabuli za použití vyhlášené 
techniky UV lepení duka®.

Zawias 180° Zawias o kącie otwierania 180° 
gwarantuje maksymalny komfort i swobodę 
ruchów: umożliwia całkowite otwieranie kabiny 
na zewnątrz i do wewnątrz. / Závěs s rozsa-
hem 180° Závěs s rozsahem 180° skýtá ma-
ximální komfort a naprostou svobodu pohybu:
sprchová kabina může být zcela otevřena jak 
směrem ven, tak směrem dovnitř.

Mechanizm samopodnoszący z regulacją 
Oprócz zwykłych zalet mechanizmu samopod-
noszącego istnieje dodatkowo możliwość re-
gulacji procesu zamykania ruchomych elemen-
tów, co pozwala na swobodny wybór punktu 
zatrzasku. / 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.

Detale techniczne
Technické vychytávky

Automatic Close W przypadku artykułów 
oznaczonych tą ikonką automatyka domy-
kająca AC jest dostarczana tylko dla pozycji 
„zamknięty”. / U výrobků označených touto 
ikonou je dodávána zavírací automatika AC 
pouze s pozicí „zavřeno”.

Technologia ukrytych zawiasów we-
wnętrznej W produktach oznaczonych tym 
symbolem zawiasy są przykręcane śrubami 
do szkła, co jednak nie powoduje żadnych 
wypukłości po wewnętrznej stronie szkła. / 
Zapuštěná závěsná technika Prvky s tím-
to označením mají zapuštěné závěsy, které 
na skle nevytvářejí žádnou nerovnost: po-
vrch skla a závěsu sprchové kabiny jsou v 
jedné rovině.

Mechanizm samopodnoszący Drzwi z 
mechanizmem samopodnoszącym podczas 
otwierania automatycznie podnoszą się o 
kilka milimetrów. / Zvedací/spouštěcí me-
chanismus Dveře se zvedacím/spouštěcím 
mechanismem se při otevření automaticky o 
několik mm nadzvednou.

Technologia klejenia „Brilliant” W przypad-
ku artykułów oznaczonych tą ikonką zawiasy są 
przyklejone do szkła przy użyciu nowej „techno-
logii klejenia UV duka Brilliant”. / Technologie 
lepení „Brilliant” U výrobků označených tou-
to ikonou jsou závěsy na sklo přilepeny novou 
„duka - brilliant UV technologií lepení”.

Zawias 180° z systemem Automatic Close 
Ten symbol oznacza drzwi uchylne otwierające 
się na zewnątrz i do wewnątrz pod kątem 90°, 
wyposażone ponadto w system automatycz-
nego domykania „Automatic Close”. / 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 dotek-
em se dveře dají do pohybu, až dosáhnou po-
lohy uzavření.
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Magnetyczne uchylne elementy przesuw-
ne W przypadku artykułów oznaczonych tą 
ikonką elementy przesuwne są wyposażone 
w „supermagnesy”, dzięki czemu można je 
również uchylać. / Magnetické, výklopné 
posuvné díly U výrobků označených touto 
ikonou jsou posuvné díly vybaveny „silnými 
magnety” a jsou také výklopné.

Rolki jezdne Artykuły opatrzone tą ikonką po-
siadają elementy przesuwne wyposażone w 
rolki jezdne. Zapewniają one optymalne moż-
liwości regulacji oraz perfekcyjne przesuwanie 
i zamykanie drzwi. / Ložiska Výrobek s touto 
ikonou má posuvné prvky, které lze díky ku-
ličkovým pojezdům výškově nastavit. Tyto po-
jezdy garantují dokonalý a zcela lehký posun 
dveří.

Wyrównanie do ściany przy pomocy śrub 
teleskopowych Całe drzwi można w określo-
nym zakresie precyzyjnie i łatwo wyregulować 
przy pomocy śruby teleskopowej. / Vyrovnání 
pomocí teleskopického šroubu Celé dveře 
lze snadno a bez problému seřídit teleskopic-
kým šroubem, a to v rámci předpokládaného 
prostoru.

Rolki jezdne łożyskowane Ta ikonka ozna-
cza artykuł, w którym elementy przesuwne 
są zaopatrzone w regulowane poziomo rolki 
łożyskowane. Gwarantuje to perfekcyjne i ci-
che przesuwanie drzwi. / Kuličkové pojezdy 
Výrobek s touto ikonou má posuvné prvky, 
které lze díky kuličkovým pojezdům výškově 
nastavit. Tyto pojezdy garantují dokonalý a zce-
la lehký posun dveří.

Wyrównanie do ściany przy pomocy re-
gulowanego szkła hartowanego ESG Re-
gulacja przyścienna w zakresie 25 mm przy 
ściankach bocznych i elementach stałych 
jest gwarantowana przez „szkło hartowane 
ES z dowolną regulacją w profilu ściennym”. / 
Dveře s integrovaným nastavením v tabuli 
skla Nastavení pevných prvků a bočních prvků 
25 mm ode zdi se provádí lineárním seřízením 
temperovaného skla v „profilu na zeď“.

Odblokowanie elementów przesuwnych 
Kabiny z tą ikonką dysponują drzwiami prze-
suwnymi, których pojedyncze elementy mogą 
być odblokowywane i przesuwane niezależnie 
od siebie. / Posuvné segmenty oddělitelné 
Sprchové kabiny s touto ikonou jsou vybaveny
posuvnými dveřmi, u nichž lze jednotlivé seg-
menty vzájemně oddělit.

Nasze symbole, ikonki duka, oznaczają najwyższe standardy 
jakości i bezpieczeństwa naszych kabin, które mogą zostać 
utrzymane dzięki regularnym kontrolom. Jako graficzny znak 
jakości pełnią rolę drogowskazu w ofercie duka. Poszczegól-
ne symbole uosabiają różnorodne rozwiązania techniczne wy-
różniające nasze kabiny. Szczegółowe opisy poszczególnych 
ikonek znajdują się na stronie www.duka.it/ikonen.

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

Uchylne elementy przesuwne Tym sym-
bolem oznaczone są kabiny prysznicowe z 
uchylnymi elementami przesuwnymi. Ich za-
letą jest łatwe czyszczenie, także pomiędzy 
elementami szklanymi./ Výklopné posuvné 
segmenty Sprchová kabina s posuvnými 
segmenty je označena tímto symbolem. 
Výhoda pro vás: snadné čištění, a to i mezi 
skly!

Drzwi z bezstopniowym kółkiem regu-
lacyjnym Przy pomocy mechanizmu z kół-
kiem regulacyjnym całe drzwi można lekko i 
bezproblemowo wyregulować w przewidzia-
nym zakresie. / Dveře s plynule nastavi-
telným rozvorem Celé dveře lze jednoduše
a bez problému nastavit mikrometrickým 
válečkovým šroubem v rozsahu předpoklá-
daného rozvoru.

Mocowanie profilu ramowego „girofix” 
Obrót śruby girofix o 90° wystarczy do za-
mocowania profilu ramowego. / Fixace 
rámového profilu „girofix” U modelů 
označených touto ikonou je rámový pro-
fil připevněn speciálním šroubem „girofix“, 
stačí pouhé otočení o 90° a profil pevně drží.
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Szyby ze szkła hartowanego + szyby akrylowe / 
Skla / umělohmotná skla

A10 przezroczyste / čiré

ST10 szkło satynowane /  
satinované v celé ploše

GQ10 szkło Parsol szare z sitodrukiem w kolorze 
antracytu na górnej krawędzi szkła / Parsol šedá s 
antracitovým siťotiskem na horním okraji skla

C10 Cincillà / Cincillà DA4 dekor w kształcie kropel–akryl /  
kapkový dekor Rain - umělohmotné sklo

AQ10 przejrzyste z białym sitodrukiem na 
górnej krawędzi szkła / čiré sklo s bílým 
síťotiskem na horním okraji skla 

STQ10 szkło satynowane z białym sitodrukiem  
na górnej krawędzi szkła / satinované sklo s
bílým síťotiskem na horním okraji skla

TS10 sitodruk satynowany na środku szkła /  
satinovany síťotisk v polovině skla

KA1 Fine texture–akryl /  
jemný motiv - umělohmotné sklo

AQB10 przejrzyste z sitodrukiem w kolorze 
antracytu na górnej krawędzi szkła /  
čiré sklo s antracitovým síťotiskem na  
horním okraji skla 

AG10 szkło Parsol szare /  
Parsol šedá

TQ10 sitodruk satynowany na środku i na  
górnej krawędzi szkła / 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  Sitodruk na górnej krawędzi 
szkła: Takie szkło posiada przy 
górnej krawędzi naniesiony sitodruk 
o wysokości ok. 55 mm. Maskuje on 
w dużej części szyny jezdne i klejenia 
łączników. / Sítotisk na horním 
okraji skla“: na těchto sklech je v  
horní části skla umístěn síťotisk o 
výšce cca 55 mm. Pomocí tohoto  
síťotisku jsou zakryty jak vodící  
kolejnice, tak i pojezdy!

2  Odchylenia w kolorze sitodruku: 
W zależności od satynowej farby si-
todrukowej szkła te mogą wykazywać 
niewielkie różnice kolorystyczne. / 
Označení kazů v síťotisku:
sklo může vykazovat určité drobné 
kazy, zaviněné satinovanou barvou 
sítotisku. 

3  Maksymalna szerokość TS10 i 
TQ10: Centralny sitodruk w przypadku 
tego szkła może mieć szerokość nie 
większą niż 1250 mm. / Maximální 
šířky skel TS 10 a TQ 10: střední
sítotisk může být pro tato skla  
realizován jen do šířky 1250 mm.

4  Różnice w wysokości sitodruku: 
W systemach zawiasów rurowych/
drzwi wahadłowych (multi-S 4000 i  
libero 4000) ze względu na mecha-
nizm samopodnoszący może wystą-
pić różnica wysokości nadruku do 
3 mm. / Označení rozdílné výšky 
síťotisku: U otočného systému  
(multi-S 4000 a libero 4000) může na
základě zvedacího mechanismu
dojít k rozdílu ve výšce asi 3 mm.
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duka nyní nabízí nové, ušlechtilé sklo pod 
názvem „ProCare“. Zušlechťování se provádí 
opatřením povrchu skla se speciální vrstvou. 
Jedná se o inovativní magnetronový proces 
při němž je ve vakuu na povrch skla nanesena 
vrstva oxidu kovu. Vzhledem k tomu, že vrstva 
je aktivována hned v úvodu celého procesu, 
má trvalý charakter a nesnižuje se tak jeho 
účinnost. ProCare je určen pro mnoho výrob-
ků jako alternativa k osvědčenému produktu 
“ochranné krycí vrstvy”.

Průhlednost a barevná neutrálnost: Mlu-
víme-li o průhlednosti, naše nové duka-sklo 
s ochranou ProCare nenechá nikoho na po-
chybách. Antikorozní povrch té nejvyšší kvality
byl aplikován tak, že to na vzhledu křišťálově 
čistého skla duka není poznat. Výsledek? Čis-
té, estetické, bez kompromisů. 
Odolnost vůči korozi: ProCare chrání před 
korozí, sklo tak zůstává čisté a průhledné - po 
každém sprchování. 
Snadné čištění: Díky povrchu ProCare se 
na skle snadno neusazují nečistoty a vodní 
kámen, čištění je tak mnohem snazší než u 
běžného skla. Sklo s ochranou ProCare se 
rychle a snadno čistí, rovněž se dlouhou dobu 
krásně leskne.

Każda kabina prysznicowa na życzenie klienta jest 
dostępna z ochroną powierzchni szkła hartowane-
go ESG Protect. Woda formuje się na powierzchni 
w krople. Dzięki temu łatwiej spływa po szkle, a 
na elementach szklanych powstaje mniej osadów. 
Gwarantuje to łatwe czyszczenie. Uwaga! Nie na-
leży używać ściernych, żrących, kwaśnych i alka-
licznych środków czyszczących.

Každá sprchová zástěna je na přání zákazníka 
opatřena speciální povrchovou úpravou ESG, kdy 
je na sklo nanesena ochranná vrstva, po které kap-
ky vody sjíždějí dolů, aniž by zasychaly na skle. To je 
tak chráněno před usazováním vodních sedimentů 
a nečistot. Důležité: Nepoužívejte žádné hrubé, žíra-
vé, alkalické a kyselinu obsahující čistící prostředky.

Uszlachetnianie szkła / Ošetření skla

libero
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4000
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3000
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3000

stila
2000

prima 
2000

PROTECT

PROCARE

Dostępne w następujących seriach modeli / Použitelné pro následující modelové řady:

duka już teraz oferuje nowe, uszlachetnione szkło pod 
nazwą „ProCare”. Uszlachetnienie polega na wypo-
sażeniu górnej powierzchni szkła w specjalną powłokę. 
Jest ona wytwarzana przez innowacyjny proces magne-
tronowy, w którym powłoka z tlenku metalu jest próżnio-
wo nakładana na szkło. Ponieważ powłoka aktywuje się 
w procesie hartowania, pozostaje trwale na powierzchni 
i tam pokazuje swoją skuteczność. ProCare jest dostęp-
ny dla wielu artykułów jako alternatywa dla sprawdzonej 
powłoki Protect.

Przejrzystość i neutralność barwy: Nowe szkło duka 
z powłoką ProCare spełni wszystkie oczekiwania doty-
czące przejrzystości. Wysokiej jakości powłoka antyko-
rozyjna wykonywana jest w taki sposób, że obserwator 
nie zauważy wpływu jasnego szkła duka na przepusz-
czalność światła. Rezultatem jest doskonała i przejrzysta 
estetyka bez żadnych kompromisów.
Odporność na korozję: Powłoka ProCare konsekwent-
nie zapobiega korozji szkła, które po każdej kąpieli po-
zostaje jasne i przejrzyste. 
Łatwe czyszczenie: Kamień i brud o wiele trudniej osi-
adają na szkle z powłoką ProCare, co w porównaniu do 
normalnego szkła zdecydowanie ułatwia czyszczenie. 
Dzięki powłoce ProCare czyszczenie staje się szybką i 
łatwą czynnością. Szkło pozostaje przejrzyste na stałe. 
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vetra

natura FP

multi-S gallery* vetra natura FP

Warianty uchwytów / Provedení madel

pura soft design - Zawias i uchwyt z 
wkładką szklaną w kolorze czarnym / 
pura soft design - Závěs a madlo s 
vložkou z černého skla

pura soft design - Zawias i  
uchwyt w kolorze chromu /  
pura soft design - Závěs a  
madlo v barvě chromu

pura cube design - Zawias i  
uchwyt w kolorze chromu /  
pura cube design - Závěs a  
madlo v barvě chromu

pura soft design - Zawias i uchwyt z 
wkładką szklaną w kolorze białym / 
pura soft design - Závěs a madlo s
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* Uchwyt gallery może być montowany na drzwiach, wejściach narożnych i 
kabinach pięciokątnych pionowo lub poziomo. W przypadku kabin półokrą-
głych jest on montowany pionowo.

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

Osprzęt / Příslušenství
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prima 
2000

*

SIL srebrny matowy /  
stříbrná matná

SHL srebrny błyszczący /  
stříbrná vysoký lesk 
CSH chrom/aluminium 
błyszczący /  
chrom/hliník vysoký lesk

WEI biały / bílá SCH czarny / černá INO inox

SIL

SHL

CSH **

WEI

SCH

INO

* niedostępny dla systemów drzwi harmonijkowo-wahadłowych / není k dispozici u sklopného otočného systému
** w przypadku koloru chrom/aluminium błyszczący (CSH) profile aluminiowe w kolorze srebrnym błyszczącym, pokrywy zawiasów i uchwyty są w kolorze 
chromu / u provedení chrom/hliník vysoký lesk (CSH) jsou hliníkové profily ve stříbrném vysokém lesku a kryty závěsů a madla v chromu

USW Ścianka oddzielająca do pisuarów wykonana z satynowego bezpiecz-
nego szkła hartowanego (10 mm). Ścianka dostępna jest również w wersji z 
obustronną powłoką Protect. Stabilna hiszpańska ścianka dla „spokojnego 
załatwienia sprawy”. / Pisoárová stěna ze satinovaného bezpečnostního skla 
ESG (10 mm). Tato stěna je k dispozici s oboustrannou ochrannou vrstvou 
Protect. Stabilní španělská stěna pro “naprostý klid”

DSR-1 (6) Pronett - specjalny śro-
dek czyszczący duka dla szybkiego 
i łatwego czyszczenia kabin pryszni-
cowych duka. Dostępny wyłącznie 
w opakowaniach po 6 sztuk. / duka
speciální čistící prostředek k šetrné-
mu, rychlému a snadnému čištění 
duka sprchových koutů. K dostání 
pouze v balení 6 ks.

N-WIS 1 (12) Specjalny ściągacz 
- idealny do usuwania pary wodnej 
i wody z kabiny prysznicowej i pły-
tek. / Speciálních utěrek určených 
k odstranění kondenzované vlhkosti 
a vody na povrchu sprchové kabiny 
a obkladu.
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Kod QR

Każda kabina prysznicowa duka jest ozdobą łazienki i będzie 
sprawiać radość przez długi czas. W przypadku pytań doty-
czących kabiny prysznicowej pomocą służy kod QR, który 
znajduje się po zewnętrznej stronie kabiny przy jej dolnej kra-
wędzi. Zawiera on 8-cyfrowy ciąg cyfr, przy pomocy którego 
możemy jednoznacznie zidentyfikować produkt. Kod ten moż-
na odczytać samodzielnie i przekazać go sprzedawcy w miej-
scu zakupu kabiny. Więcej informacji na ten temat znajduje się 
na stronie www.duka.it.

Poza tym „dowód osobisty” kabiny prysznicowej duka, 
czyli numer ID, znajduje się także na odwrocie karty 
gwarancyjnej dostarczonej razem z produktem lub na 
etykiecie na opakowaniu kabiny duka.

Identifikaci Vašeho duka sprchového koutu lze také pro-
vést na základě ID kódu, který naleznete na zadní straně 
záručního listu dodávaného s výrobkem nebo na štítku
na přepravním obalu Vaší duka!

QR-Code

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 prostřednictvím QR kódu umístěného vně na skle v 
dolní části sprchového koutu. 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.
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5 LAT GWARANCJI
10 LAT GWARANCJI NA CZĘŚCI ZAMIENNE

Gwarancja duka

Kabina prysznicowa duka jest objęta kompleksową gwaran-
cją, zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w kar-
cie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Na odwrocie karty 
znajduje się numer identyfikacyjny (ID), który potwierdza au-
tentyczność wyrobu duka i umożliwia firmie śledzenie kabiny 
prysznicowej od zamówienia po samą dostawę. 

Gwarancja na produkt obowiązuje przez 5 lat, natomiast 
gwarancja na zakup części zużywalnych – 10 lat. Więcej 
informacji na temat gwarancji znajduje się na naszej stro-
nie internetowej www.duka.it

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

5 LET ZÁRUKA
10 LET ZÁRUKA NA DOKOUPENÍ ND

duka záruka

Na sprchovou kabinu duka se vztahuje běžná záruka. Tato je 
objasněna 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 vý-
robci sledovat kabinu po celou dobu její výroby, od objednáv-
ky až po dodání. Záruka se vztahuje na konečného uživatele. 
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Služby duka

Serwis duka

Sprchová kabina duka je cenný a důležitý prvek v za-
řízení koupelny a je navržena a vyrobena pro dlouhou 
životnost. Ke sdělení hodnoty našich výrobků disponuje-
me mnoha materiály: na našich internetových stránkách 
naleznete u každého modelu odpovídající štítek výrobku,
technické údaje, smluvní podmínky, modely k projekto-
vání, montážní pokyny, podrobné výkresy a produktové 
listy. Navíc Vám nabízíme ke stažení ke každému mo-
delu sprchového koutu přehledy, formuláře pro montáž 
do země. Nebo potřebujete jeden z našich atraktiv-
ních katalogů a prospektů? Jděte prosím na stránky:  
www.duka.it!

Każda kabina prysznicowa duka jest ozdobą łazienki i 
będzie sprawiać radość przez długi czas. Dodatkowo 
dla naszych wyjątkowych produktów oferujemy kom-
pleksowy serwis i dokumentację: na naszej stronie in-
ternetowej znajdują się wszystkie informacje techniczne 
— teksty przetargów, dane dotyczące planów łazienek, 
instrukcje montażu, rysunki rozłożeniowe i karty produk-
tów. Ponadto dla wszystkich modeli kabin prysznico-
wych oferujemy do pobrania karty obmiarów, formula-
rze do montażu posadzkowego i listy kompatybilności 
brodzików. A może potrzebujesz jednego z naszych 
atrakcyjnych katalogów i prospektów? Proszę bardzo:  
www.duka.it!

 KABINY PRYSZNICOWE TECHNOLOGIA/JAKOŚĆ 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO PARTNERZY/DYSTRYBUTORZY

 JĘZYK PORTAL INFORMACYJNY WIADOMOŚCI/TERMINY 
MOJE ULUBIONE (0)
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Mój osobisty 
katalog

Můj osobní
katalog

Interesują Cię nasze kabiny prysznicowe, ale nie potrze-
bujesz obszernego prospektu? W takim przypadku za-
chęcamy do stworzenia osobistego katalogu. Wybierz 
tylko te produkty, które Cię interesują!
Działa to tak: Należy wybrać linię produktów i na ekranie 
z zestawieniem kliknąć „+ Dodaj do osobistego katalo-
gu”. Powtarzać czynność tyle razy, aż zostaną wybra-
ne i dodane wszystkie „osobiste” modele. Teraz można 
otworzyć własne zestawienie wybranych produktów, kli-
kając w link „Osobisty Katalog” w prawym górnym rogu. 
W tym miejscu można jeszcze raz zweryfikować i ewen-
tualnie zmodyfikować swój wybór. Następnie wystarczy 
kliknąć napis „Utwórz katalog” — i Twój katalog osobisty 
jest już gotowy!

Zajímáte se o naše sprchové kouty, ale nepotřebujete 
žádný obsáhlý prospekt? Potom využijte výhody “Osob-
ního katalogu” a vytvořte si svůj vlastní katalog. Vyberte 
si zcela cíleně ty produkty, které Vás zajímají! A jak Na to: 
Vyberte si modelovou řadu a přehledu klikněte na „Přidat 
do osobního katalogu“. Toto opakujte tak dlouho, dokud 
jste si nevybrali všechny “své” modely. Nyní přes odkaz 
vpravo nahoře „Osobní katalog“, můžete do vytvořeného
katalogu nahlédnout a zvolené produkty vyvolat. Zde 
můžete ještě jednou zkontrolovat svůj výběr a provést 
změny. Nakonec klikněte na tlačítko „Vytvořit katalog“ a 
Váš osobní katalog je hotov!
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Przez cały czas przykładamy przy tym wagę do rozwoju i two-
rzenia kabin prysznicowych na każdą potrzebę i każdy gust. 
Ambicja ta nie pozostała niezauważona, a produkty firmy duka 
były wielokrotnie nagradzane, otrzymując m.in. wyróżnienia ta-
kie jak: nagroda ADI Ceramics Design Award zarezerwowana dla 
najbardziej innowacyjnych produktów włoskiej branży sanitarnej, 
German Design Award Special Mention oraz German Design 
Award Winner 2018, jedna z najbardziej prestiżowych nagród 
międzynarodowych w dziedzinie designu, czy też nagroda Ger-
man Brand Award 2017, do której przyznania przekonaliśmy jury 
naszą marką „duka”. Jakie są Twoje korzyści jako konsumenta? 
Międzynarodowe wyróżnienia są dla firmy duka potwierdzeniem 
obrania dobrego kierunku i zachętą do dalszej pracy. Nasz de-
sign charakteryzuje konsekwentne prowadzenie linii, harmonia 
i równowaga w każdym detalu, dzięki którym doświadczysz w 
swojej łazience nowoczesnej architektury naszych modeli. A to 
wszystko zgodnie z naszym mottem: „duka — prysznic jest 
przyjemnością”.

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 kou-
pelen; „zvláštní zmínka“ na German Design Award a vítězství v 
German Design Award v roce 2018, která patří mezi nejžádanější 
uznání v mezinárodních designérských oceněních. Nebo oceně-
ní German Brand Award 2017, kde jsme porotu přesvědčili naši 
značkou “duka”. Co na to říkáte jako zákazník? Pro společnost 
duka jsou tyto mezinárodní ceny odměnou za nasazení a záro-
veň 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 je-
dinečnou zkušenost a zážitek. Tak ja praví naše motto: “duka –
Kouzlo sprchování”.

Nagrody/ 
wyróżnienia

Uznání/ceny
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Firma duka zastrzega sobie prawo wprowa-
dzania zmian w produktach bez obowiązku 
wcześniejszego powiadamiania. / duka AG si 
vyhrazuje právo kdykoli změnit své výrobky 
bez náhrady a předchozího upozornění.

Ze względu na warunki techniczne druku od-
cienie kolorów w katalogu mogą różnić się 
od odcieni rzeczywistych. / Z technických 
důvodů se mohou vyobrazené barvy od-
chylovat od skutečných barevných odstínů.

duka AG
Erlenweg 19, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100



2018
Wszelkie informacje techniczne i szczegółowe 
opisy poszczególnych modeli znajdziecie znaj-
dują się na stronie www.duka.it. / Veškeré tech-
nické informace a podrobné údaje k naším mo-
delovým řadám naleznete na www.duka.it a na

info@duka.it

5 LET
ZÁRUKA

5 LAT  
GWARANCJI

10 LET ZÁRUKA
NÁKUPU NÁ-

HRADNÍCH DÍLŮ

10 LAT
GWARANCJI DO-

STĘPNOŚCI CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH



www.duka.it
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