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Czar tkwi w szczegółach.
To podstatné je v detailech.



Trwałość, przyjemność i radość!
    Dlouhý život, láska a štěstí!

Czy najwyższa precyzja, wyra�nowana technika i 
wysokie walory estetyczne ułatwiają życie?  
Czy dobre samopoczucie może zapewnić harmonia 
szczegółów, współdziałanie szlachetnych materiałów i 
doskonałości ruchu? Tak!
Prawdziwą technikę można dostrzec w eleganckich, 
czystych i bezwzględnych formach. Mistrzostwo 
produktu przejawia się w jego lekkości i funkcjonalności.
Istota przejawia się w swoich szczegółach w idealnym 
obudowaniu kabiny prysznicowej. Otwieranie i 
zamykanie – płynnie i delikatnie, niczym głaskanie.
-
Může vysoká preciznost, so�stikovaná technika a vyspělé 
estetické provedení usnadnit váš život?
Může být dosaženo životní pohody prostřednictvím 
harmonie detailů, souhry ušlechtilých materiálů a 
propracovaných mechanismů? Ano!
Skutečná technologie má elegantní, čisté a dokonalé tvary. 
Špičkový produkt je lehký a funkční. V případě sprchové 
kabiny spočívá to podstatné v detailech. Otevírání, 
zavírání, posouvání - to vše jako pohlazení.



_2014



Poczucie bezpieczeństwa, dotykanie zmysłów, 
obietnica przeżycia czegoś niepowtarzalnego
Czy kabina prysznicowa może być źródłem 
takiego uczucia? Tak!
Otwieranie i zamykanie drzwi, odkręcanie 
wody, uwalnianie ciała, gra próżności i ciszy.
Doskonałość pozwala na wszystko!
-
Vystihnout to podstatné je umění.
Zajistit bezpečnost, uspokojit smysly, dosáhnout 
jedinečnosti.
Lze se těmito věcmi obdarovat při používání 
sprchy? Ano!
Otevírání dveří kabiny, zavírání, pouštění vody, 
uvolnění, hra s marnivostí a tichem.
To vše umožňuje dokonalost.

Sztuka dostrzegania tego, co istotne.
    Umění poznat podstatné.
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Piękność, która swoimi kształtami zdobi każde 
pomieszczenie. Łączy w sobie wszystkie walory.
Tajemnicza technika, która odsłania wszystko na 
raz. Symbol nowoczesności, triumfu, elegancji, 
zwycięstwa nad codziennością. Ale co uosabia ten 
symbol?
Duszę harmonijnej całości!
-
Krása působí svými tvary na jakýkoliv prostor.
Přijímá do sebe všechny hodnoty. Tajemství 
technologie, jež v jediném okamžiku ukazuje 
všechno. Symbol, který triumfuje, který je moderní a 
elegantní, který překonává všednost.
Jaká je ale skutečná hodnota tohoto symbolu?
Duše celku!

Symbol piękna i techniki!
    Symbol krásy a technologie!



_2014







50005000 new
FOTOGALERIA
FOTOGALERIE

Dusza harmonijnej całości! Seria pomysłów 
na stworzenie zawiasu uniwersalnego – bez 
konieczności stosowania pro�lu ściennego.
-

Duše celku. Řada možností provedení závěsu. 
Široké možnosti použití a umístění - bez 
stěnových pro�lů.
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Drzwi wahadłowe 2-częściowe, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz, we wnęce 
P-PTN. Шарнир и ручка хромированные. Zawias z uchwytem w kolorze chromu.
Dvoukřídlé kyvadlové dveře, otevírání dovnitř i ven, ve výklenku P-PTN.  
Závěs a chromované madlo.

_2014
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Drzwi uchylne, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz, we wnęce  
P-TN1 L. Zawias z uchwytem z czarnymi wstawkami w szkle.
Výkyvné dveře, otevírání dovnitř i ven, ve výklenku P-TN1 L.  
Závěs a madlo s výplní z černého skla.

_2014





14

Drzwi wahadłowe 2-częściowe z elementem stałym, otwierane do wewnątrz 
i na zewnątrz, we wnęce P-PTN2P L. Zawias z uchwytem w kolorze chromu.
Dvoukřídlé kyvadlové dveře s pevným panelem, otevírání dovnitř i ven, ve 
výklenku P-PTN2P L. Závěs a chromované madlo.

_2014
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Drzwi uchylne harmonijkowe, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz,  
we wnęce P-FPTN R. Zawias z uchwytem z białymi wstawkami w szkle.
Skládací kyvadlové dveře, otevírání dovnitř i ven, ve výklenku P-FPTN R.  
Závěs a madlo s výplní z bílého skla.

_2014
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Drzwi uchylne z elementem stałym, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz, w połączeniu ze ścianką 
boczną, rozwiązanie narożne P-TW2 L + P-WR. Zawias z uchwytem z białymi wstawkami w szkle.
Výkyvné dveře s pevným panelem, otevírání dovnitř i ven, v kombinaci s bočnicí, rohové řešení  
P-TW2 L + P-WR. Závěs a madlo s výplní z bílého skla.

_2014
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Drzwi wahadłowe 2-częściowe, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz, w połączeniu ze ścianką 
boczną, rozwiązanie narożne P-PTW  + P-WP L. Zawias z uchwytem z białymi wstawkami w szkle.
Dvoukřídlé kyvadlové dveře, otevírání dovnitř i ven, v kombinaci s bočnicí,  
rohové řešení P-PTW + P-WP L. Závěs a madlo s výplní z bílého skla.

_2014
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Kabina narożna z 2 drzwiami wahadłowymi harmonijkowymi, otwieranie do 
wewnątrz i na zewnątrz, P-FPTE + P-FPTK . Zawias z uchwytem w kolorze chromu.
Rohová kabina se 2 skládacími kyvadlovými dveřmi, otevírání dovnitř i ven,  
P-FPTE + P-FPTK. Závěs a chromované madlo.

_2014
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Kabina narożna z 1 drzwiami wahadłowymi harmonijkowymi i 1 drzwiami uchylnymi, otwieranie 
do wewnątrz i na zewnątrz, P-FPTE + P-T1 K. Zawias z uchwytem z białymi wstawkami w szkle.
Rohová kabina s 1 skládacími kyvadlovými dveřmi a 1 výkyvnými dveřmi, otevírání dovnitř i ven, 
P-FPTE + P-T1 K. Závěs a madlo s výplní z bílého skla.

_2014





_2014



Czy na jedno pytanie mogą być dwie prawidłowe 
odpowiedzi? Oczywiście!
Prawdziwa doskonałość �rmy przejawia się w jej zdolności 
do tworzenia różnych rozwiązań w tym samym celu!

Může existovat tentýž výrobek ve dvou stejně  
hodnotných variantách? Přirozeně!
Každá �rma je pyšná na to, že umí zrealizovat totéž 
výjimečné řešení v různých modelech!



_2014



5000R 5000 new
FOTOGALERIA
FOTOGALERIE

Dusza harmonijnej całości! Jeśli ktoś 
przykłada dużą wagę do pro�li pionowych, 
znajdzie tutaj idealną harmonię wszystkich 
elementów.
-

Duše celku! Kdo se nechce vzdát vertikálních 
stěnových pro�lů, nalezne zde dokonalý 
soulad všech pro�lů.
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Drzwi uchylne z elementem stałym, otwierane do wewnątrz i na  
zewnątrz, we wnęce, PR-TN2 R. Zawias z uchwytem w kolorze chromu.
Výkyvné dveře s pevným panelem, otevírání dovnitř i ven, ve výklenku,  
PR-TN2 R. Závěs a chromované madlo.

_2014
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Drzwi uchylne z 2 elementami stałymi, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz, 
we wnęce, PR-TN3 R. Zawias z uchwytem w kolorze chromu.
Výkyvné dveře s 2 pevnými panely, otevírání dovnitř i ven, ve výklenku.  
Závěs a chromované madlo.

_2014
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Drzwi uchylne z elementem stałym, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz, w połączeniu ze  
ścianką boczną, rozwiązanie narożne, PR-TW2 R + PR-W L. Zawias z uchwytem w kolorze chromu.
Výkyvné dveře s pevným panelem, otevírání dovnitř i ven, v kombinaci s bočnicí, rohové řešení,  
PR-TW2 R + PR-W L. Závěs a chromované madlo.

_2014
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Kabina okrągła, 2 uchylnych drzwi z elementem stałym, otwierane do 
wewnątrz i na zewnątrz, PR-R2P. Zawias z uchwytem w kolorze chromu.
Kruhová kabina, 2 výkyvné dveře s pevným panelem, otevírání dovnitř i ven,  
PR-R2P. Závěs a chromované madlo.

_2014
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Kabina narożna, 2 uchylnych drzwi z elementem stałym, otwierane do wewnątrz  
i na zewnątrz, PR-T2E + PR-T2K. Zawias z uchwytem w kolorze chromu.
Rohová kabina, 2 výkyvné dveře s pevným panelem, otevírání dovnitř i ven,  
PR-T2E + PR-T2K. Závěs a chromované madlo.

_2014





_2014



5000R
INNOWACYJNA TECHNIKA
INOVATIVNÍ TECHNIKA

Precyzyjna technika we wszystkich 
szczegółach Forma i funkcja.
-

Precizní technika ve všech detailech.  
Forma a funkce.
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Zawias jako połączenie 54 elementów, umożliwia 
otwieranie drzwi do wewnątrz i na zewnątrz – bez 
ograniczeń, całkowicie bezpiecznie. Technika klejenia 
ultra�oletem i system „soft-close”, dwie ważne 
innowacje �rmy duka w zakresie projektowania kabin 
prysznicowych, gwarantują delikatne przesuwanie 
szklanych drzwi i automatyczne zamykanie na ostatnich 
centymetrach.
Projekt pod znakiem dobrego samopoczucia.
-
Závěs sestává z 54 součástek, které umožňují otevírání dveří 

směrem ven i dovnitř, bez omezení a naprosto bezpečně. 

Technika lepení za použití UV paprsků a systém «soft-close», 

to jsou dvě důležité inovace společnosti duka ve vývoji 

sprchových kabin, díky nimž je garantován hladký pohyb dveří a 

automatické dovření několika posledních centimetrů.

Způsob k dosažení nejvyšší pohody. 

Zawias, zaawansowana, precyzyjna technika.
    Závěs, so�stikovaně přesná technika. 



cube design
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soft design

soft design

soft design

Zawias z uchwytem z białymi  
wstawkami w szkle. 
Závěs a madlo s výplní z bílého skla.

Zawias z uchwytem z czarnymi 
wstawkami w szkle. 
Závěs a madlo s výplní z černého skla.

Zawias z uchwytem w kolorze chromu. 
Závěs a chromované madlo.

Zawias z uchwytem w kolorze chromu. 
Závěs a chromované madlo.

_2014



Atrakcyjny i praktyczny produkt.
Dwa charakterystyczne projekty zawiasu, zainspirowane 
światem high tech: cube design chrom/aluminium wysoki 
połysk i soft design chrom/aluminium wysoki połysk z cienką 
wkładką w szkle w kolorze białym lub czarnym. Trzy różne 
wersje – na ścianie, między drzwiami uchylnymi a stałym 
elementem i do drzwi harmonijkowych/wahadłowych, aby 
dopasować się do większości możliwych rozwiązań – we wnęce, 
narożu czy jako konstrukcja typu „U”, bez pro�li (pura 5000, 
segment Aura) lub z pro�lami (pura R 5000, segment Vertica).
-
Atraktivní a praktický výrobek. 

Dva osobité způsoby provedení závěsu, inspirované světem hi-tech: 

cube design ve verzi chrom/alu, a soft design ve verzi chrom/alu nebo s 

velice tenkou výplní z bílého nebo černého smaltovaného skla. Tři různé 

typy závěsu: na zeď, mezi výkyvné dveře a pevný panel a pro skládací/

kyvadlové dveře plně umožňují naprostou většinu instalací: ve výklenku, 

v rohu či u zdi, a to s bezpro�lovými (pura 5000 v řadě Aura) i pro�lovými 

(pura R 5000 v řadě Vertica) produkty. 

Połączenia: idealna harmonia.
    Kombinace: dokonalá harmonie. 
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_

Zawias ścienny. 
Závěs na zeď.

_

Otwieranie drzwi do wewnątrz. 
Otevření dveří dovnitř.

_

Zawias między elementem stałym a  
drzwiami uchylnymi. 
Závěs mezi pevným panelem a  
výkyvnými dveřmi.

_

Otwieranie drzwi na zewnątrz. 
Otevření dveří ven.

_

Zawias do drzwi harmonijkowych/
wahadłowych. 
Závěs pro skládací/kyvvadlové dveře.

_

Zawias z drzwiami w stanie zamkniętym, 
widok od wewnątrz. 
Závěs v poloze uzavřených dveří,  
pohled zevnitř.

_2014



Przyjemność codziennego używania 
Jak pięknie drzwi się otwierają – można 
patrzeć, jak zawias się podnosi i odsuwa 
na kilka milimetrów od szkła. Bez tarcia 
Delikatny i cichy ruch.  
Podczas zamykania drzwi, na ostatnich 
centymetrach osiągają swoją pozycję 
automatycznie.
-
Radost každodenního používání. Jak pěkně 

dveře vypadají a jak snadno se otevírají: závěs se 

vysouvá z čepu na vzdálenost několika milimetrů 

od dorazu, nedochází k žádnému tření, pohyb je 

hladký a tichý.

Při zavírání dveře dosahují své koncové polohy 

automatickým pohybem, k němuž dochází 

posledních několik centimetrů.

Mechanizm: Technika, która zaskakuje.
    Mechanismus: zázrak techniky.
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_

Podpora od muru do ścianki bocznej: 
dyskretna, prawie niewidoczna, z płynną 
regulacją. 
Výztuž podél boční stěny, téměř  
neznatelná a nastavitelná.

_

Ścianki boczne i elementy stałe są mocowane 
wewnątrz za pomocą nierzucających się w 
oczy kątowników ściennych. 
Bočnice a pevný panel s postranním upevněním 
a decentním vzhledem.

_

Pro�l okapowy jest z zewnątrz prawie 
niewidoczny, ale mimo to zapewnia doskonałą 
ochronę przed rozpryskiwaną wodą. 
Téměř neznatelný odkapávací pro�l s vynikající 
povrchovou ochranou.

_

Sitodruk w kolorach zawiasu i uchwytu 
zakrywa wewnętrzne zamocowanie 
ścienne. 
Na vnější straně je použit sítotisk, který 
překrývá systém upevnění v barvách 
závěsu.

_

Pionowy pro�l uszczelniający między 
drzwiami a murem. 
Svislý těsnicí pro�l mezi dveřmi a zdí.

_

Zawias zaklejony techniką UV. 
Závěs přilepený na sklo pomocí UV 
technologie.

_2014



5000 new

Co łączy montaż kabiny prysznicowej z jej 
codziennym użytkowaniem? Kompetencje 
techniczne �rmy duka i maksymalna uwaga 
poświęcona funkcjonalności i estetyce.
-
Co má společného instalace kabiny a její každodenní 

používání? Technická kompetentnost společnosti duka a 

mimořádná pozornost věnovaná funkčnosti a estetice.

Szczegóły: ekskluzywne rozwiązania.
    Detaily: jedinečné řešení.
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_

Podpory są zamocowane do szkła z 
wykorzystaniem technologii klejenia 
UV. 
Výztuže jsou na sklo přilepeny UV 
technologií.

_

Pro�l zamocowania ściennego, 
minimalistyczny, ale z zakresem regulacji i 
bez widocznych śrub. 
Pro�l uchycení na stěnu, minimalistický, 
nastavitelný a s neviditelným šroubovacím 
systémem.

_

Pro�l zamocowania ściennego 
z innowacyjnym mechanizmem 
regulacyjnym do elementów stałych u 
ścianek bocznych. 
Upevňovací pro�l na zeď, pro pevné panely 
i bočnice, se snadnou regulací z venkovní 
strany jednoduchým otočením šroubů.

_

Pro�l okapowy jest z zewnątrz prawie 
niewidoczny, ale mimo to zapewnia 
doskonałą ochronę przed rozpryskiwaną 
wodą. 
Téměř neznatelný odkapávací pro�l s 
vynikající povrchovou ochranou.

_

Zawias zaklejony techniką UV. 
Závěs přilepený na sklo pomocí UV 
technologie.

_2014



R 5000 new

Szczegóły: ekskluzywne rozwiązania.
    Detaily: jedinečné řešení.

Wszystkie szczegóły charakteryzują się 
liniowym, dyskretnym wzornictwem, a 
precyzyjne działania podkreśla lekkość i 
transparentność.
-
Všechny detaily jsou charakteristické lineárním a 

nenápadným designem, a dokonalou funkčností 

doprovázenou lehkostí a transparentností.



_2014



5000

Technikę i estetykę można odnaleźć 
również w rozwiązaniach specjalnych – 
zarówno w modelach pura 5000 new,  
jak i pura R 5000 new.
-

Technika a estetika i v řešeních na míru, 
jak v případě modelu pura 5000 new, tak v 
případě pura R 5000 new.

ROZWIĄZANIA SPECJALNE
ŘEŠENÍ NA MÍRU
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Konstrukcja typu „U” składająca się z 1 drzwi uchylnych z elementem stałym, 
otwieranie do wewnątrz i na zewnątrz, i 2 ścianek bocznych. 
Řešení ve tvaru U sestávající z výkyvných dveří s pevným panelem,  
otevírání dovnitř i ven, se 2 bočnicemi.

_2014
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Konstrukcja typu „U” składająca się z 1 drzwi uchylnych z elementem stałym, 
otwieranie do wewnątrz i na zewnątrz, i 2 ścianek bocznych. 
Řešení ve tvaru U sestávající z výkyvných dveří s pevným panelem,  
otevírání dovnitř i ven, se 2 bočnicemi.

_2014
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Konstrukcja typu „U” składająca się z 1 drzwi uchylnych z 2 elementami stałymi, 
otwieranie do wewnątrz i na zewnątrz, i 2 ścianek bocznych. 
Řešení ve tvaru U sestávající z výkyvných dveří se 2 pevnými panely, otevírání dovnitř 
i ven, se 2 bočnicemi.

_2014





_2014



Warto poświęcić nieco czasu na wybór rozwiązania, 
które będzie dla Ciebie najlepsze. Zainspiruj się 
możliwościami i znajdź właściwą odpowiedź!

Při provádění výběru není nutné mít vždy jasno. 
Lepší je seznámit se se všemi možnostmi a po 
učinění si přehledu se nechat vést úsudkem.



A 10

ST 10

TS 10

CSH

SOW

STANDARD 

CUB 

SOB 

AG 10

_

przezroczyste. 
čiré.

_

Zawias z uchwytem z białymi wstawkami w szkle. 
Závěs a madlo s výplní z bílého skla.

_

Parsol grau. 
Parsol šedá.

_

Zawias z uchwytem z czarnymi wstawkami w szkle. 
Závěs a madlo s výplní z černého skla.

_

Sitodruk satynowany na środku. 
satinovany síťotisk v polovině skla.

_

Zawias z uchwytem w kolorze chromu. 
Závěs a chromované madlo.

_

chrom/aluminium polerowane. 
chrom/hliník vysoký lesk.

_

Zawias z uchwytem w kolorze chromu. 
Závěs a chromované madlo.

_

szkło satynowane. 
satinované v celé ploše.

_2014



Do wszystkich modeli dostępne są różne warianty 
szkła. Kolor pro�lu srebrny wysoki połysk, elementy 
metalowe i łączniki z powierzchnią chromowaną.  
Cztery kombinacje typu zawias/uchwyt. Wersja 
standardowa: wzór soft, zawias i uchwyt w kolorze 
chromu, inne kolory dostępne jako opcja.
-
Všechny modely jsou k dispozici v různých provedeních skla.

Stříbrné pro�ly s vysokým leskem, kovové a spojovací díly s 

chromováním. Čtyři kombinace závěsů/madel. Provedení 

standard: závěs soft design s chromovaným madlem, další 

barvy na vyžádání.

Protect
Na zamówienie każda 
ścianka prysznicowa może 
mieć na powierzchni szkła 
hartowanego warstwę 
ochronną Protect. Warstwa 
ta wspomaga efekt 
hydrofobowy na szkle i 
umożliwia łatwe czyszczenie.

Každá sprchová kabina je 
na vyžádání k dispozici také 
s ochranou povrchu skla 
Protect. Díky této ochraně 
voda snadněji stéká, což 
usnadňuje udržování čistoty.

„SECURIT” 8 MM
Firma duka używa wyłącznie 
wysokiej jakości szkła 
hartowanego według normy 
EN 14428.

Společnost duka používá 
výhradně vysoce kvalitní 
tvrzené sklo odpovídající 
evropské normě EN 14428.

Sitodruk 
Sítotisk
W wersjach pura 5000 new 
pionowy sitodruk zakrywa 
wewnętrzne zamocowanie 
ścienne przy elementach 
stałych i ściankach bocznych. 
Kolor sitodruku zależy 
od powierzchni zawiasu i 
uchwytu: do powierzchni o 
kolorze chromu – szary, do 
białych – biały, a do czarnych 
– czarny.

U modelů pura 5000 new je 
upevňovací systém na zeď 
překryt diskrétním sítotiskem 
podél svislé strany skleněné 
tabule. Barva sítotisku může být 
bílá, černá nebo šedá, aby bylo 
dosaženo souladného vzhledu 
se závěsy.

Aluminium 
Hliník
Pro�le są wykonane z 
aluminium wysokiej jakości, 
z powierzchnią w kolorze 
srebrnym wysoki połysk.

Pro�ly jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitního hliníku se stříbrnou, 
vysoce lesklou povrchovou 
úpravou. 

Szkła, pro�le, uchwyty/zawiasy.
    Skla, pro�ly, madla/závěsy.



Ze względu na technologię druku, przedstawione 
odcienie kolorów mogą różnić się od rzeczywistych.

Firma DUKA AG zastrzega sobie prawo do wprowa-
dzania zmian w swoich produktach bez obowiązku 
wcześniejszego informowania lub udzielania rekom-
pensaty.

Wszystkie informacje techniczne i dokładne dane 
naszych serii modeli są dostępne na stronie www.
duka.it

Z technických důvodů se mohou zobrazené barvy 
lišit od skutečných.

Společnost duka AG si vyhrazuje právo provést 
kdykoliv změnu na výrobku, bez nutnosti o ní infor-
movat nebo provést výměnu předmětného dílu.

Všechny informace a podrobné technické vlastnosti 
našich modelových řad můžete najít na stránkách 
www.duka.itç.

ZÁRUKA 
5 LET 

5 LAT  
GWARANCJI

ZÁRUKA 10 LET
NA DOKOUPENÍ 

NÁHRADNÍCH DÍLŮ

10 LAT
GWARANCJI NA 
CZĘŚCI ZAMIENNE

_2014



Różnorodność asortymentowa_ Přehledná tabulka

Po otwarciu tabeli z przeglądem naszych 
artykułów można się przekonać, jak różno-
rodne są możliwości pura 5000 i pura R 5000.  
Drzwi uchylne.
Otwieranie do wewnątrz i na zewnątrz.
Wersja z elementami stałymi i ściankami 
bocznymi do wnęk, na rozwiązania narożne 
i konstrukcje typu „U”.
Standardowa wysokość: 2000 mm
Szkło hartowane 8 mm
Kolor pro�lu: srebrny wysoki połysk
Podążając za numerami stron obok kodów 
artykułów można sobie wyobrazić, jak może 
wyglądać obudowanie kabiny prysznicowej.
-
Otevřete přehlednou tabulku a posuďte mož-
nosti modelů pura 5000 new a  
pura R 5000 new.
Výkyvné dveře.
Otevírání směrem dovnitř a ven.
Lze složit z pevných panelů a bočnic pro 
umístění ve výklencích, rozích či u zdi.
Standardní výška: 2000 mm
Bezpečností skla o tloušťce 8 mm
Pro�ly: stříbrné s vysokým leskem
Otočte na stranu uvedenou vedle kódu kabiny 
a prohlédněte si prostorové možnosti modelů. 



Drzwi do niszy / 
Varianty pro niky

w połączeniu ze ścianką boczną/
v kombinaci s bočnicí

Kabiny narożnikowe / 
Rohové varianty

s. 10 s. 20

s. 20

s. 16

s. 18

s. 14

s. 18

22/24

s. 24

s.

s. 12

5000 new

P-PTN

P-FPTN L/R

P-TN2 L/R

P-TN1X L/R

P-TN2P L/R

P-TN3 L/R

P-TN4

P-TW1 L/R

P-PTW

P-FPTW L/R

P-TW2 L/R

P-W L/R

P-WP L/R

P-T2E + P-T2K

P-T1E + P-T1K

P-FPTE + P-FPTK

P-R2P

P-TN1 L/R



w połączeniu ze ścianką boczną/
v kombinaci s bočnicí

Drzwi do niszy / 
Varianty pro niky

konstrukcje typu „U”/
u zdi

konstrukcje typu „U”/
u zdi

s. 30 s. 34 s. 56

s. 32 s. 34

s. 36

s. 38

R 5000 new

PR-TN2 L/R

PR-TN3 L/R

PR-TN4

PR-TW2 L/R  

PR-W L/R

PR-R2PP-WV L/R PR-WV L/R

PR-T2E + PR-T2K



Czar tkwi w szczegółach.
To podstatné je v detailech.


