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COLOUR UP
YOUR LIFE

pura 5000
ColourArt

Wygląd stali szlachetnej

stila 2000
Po prostu czerń

natura 4000 
Drzwi obrotowe, dwuczęściowe lub harmonijkowo-wahadłowe w kolorze

libero 4000
Drzwi wolnostojące w kolorze

All Black

Wiele rozwiązań, informacje o dostępności i cenach

Myślimy o jutrze



 ColourArt
pura 5000
Wprowadzamy kolor w Twojej łazience! Od wiosny 2022 zawiasy i uchwyty kabiny pura 5000 
będą dostępne w pięciu różnych kolorach. Stosujemy dwie metody pokrywania powierzchni 
– wykończenia metalowe w kolorze szczotkowanego mosiądzu, szczotkowanej czerni i szczot-
kowanej miedzi są pokryte metodą PVD, a wykończenia metalowe w kolorze białego matu 
i czarnego matu są lakierowane. W ten sposób zapewniamy najlepszy możliwy rezultat dla 
każdego typu wykończeń. Wybierz jeden z modnych kolorów i stwórz swój kolorowy prysznic.

P-T2 E/K 
Diagonální vstup s 2 výkyvnými dveřmi a 2 pevnými prvky
Wersja bezprofilowa
ColourArt BCU metal brushed copper
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P-TW2 R + P-W L
Rozwiązanie specjalne
Wersja bezprofilowa
ColourArt MBL metal brushed black
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P-TN2 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnęki
Wersja bezprofilowa
ColourArt BCU metal brushed copper
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BBR | metal brushed brass

BCU | metal brushed copper

BBL | metal brushed black

MBL | metal matt black

MWH | metal matt white
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P-TW2 L + P-W R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki
Wersja bezprofilowa
ColourArt BBR metal brushed brass
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P-TW2 L + P-W R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym w połączenia z element boczny
Wersja bezprofilowa
ColourArt BCU metal brushed copper
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PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L
Rozwiązanie specjalne
Wersja bezprofilowa
ColourArt BBL metal brushed black
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natura 4000 pojawi się jesienią ze wszystkimi funkcjami tego modelu oraz szerszą gamą 
kolorystyczną: copper pearl, brass pearl i black pearl. Kabiny prysznicowe w nowej wersji natura 
4000 będą wyższe, ze standardową wysokością 2000 mm i wysokością specjalną 2100 mm, 
która tworzy jeszcze bardziej wyrazisty efekt estetyczny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, 
dzięki nieskończonej ilości możliwości połączeń i kombinacji możesz nadać swojej łazience 
wygląd, którego pragniesz.

A-E2 L/R
Dwuczęściowe wejście skośne
z 2 elementami przesuwnymii 2 elementami stałymi
BRP brass pearl

Drzwi obrotowe, dwuczęściowe lub 
harmonijkowo-wahadłowe w kolorze

natura 4000
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COP | copper pearl
Miedź nadaje otoczeniu urok klasyki.

AR-DTW L + A-S DT R
Drzwi obrotowe w połączenia z element boczny

COP copper pearl

15



BRP | brass pearl
Mosiądz oznacza wyrafinowanie i luksus.

A-FPN L
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki

BRP brass pearl
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BLP | black pearl
Czerń sprawia, że otoczenie jest bardziej przyjazne i przytulne.

A-ST2W L + A-S ST R
Dwuczęściowe drzwi przesuwne w połączenia z element boczny

BLP black pearl

17



A-EDT L/R
Wejście skośne z 2 drzwi obrotowe
COP copper pearl18
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libero 4000 odświeża swój wygląd nowymi, modnymi kolorami: copper pearl, brass pearl oraz 
black pearl. Ta ekskluzywna kolekcja podąża śladem serii natura 4000, nadając Twojej kabi-
nie bardziej dynamiczny charakter. To najlepsze rozwiązania dla tych, którzy lubią otwarte, ale 
funkcjonalne przestrzenie.
Za każdym razem chcemy dać Ci okazję do stworzenia kabiny dostosowanej do Twojego 
gustu i potrzeb.

PE-6DT R
Wolnostojące drzwi obrotowe
COP copper pearl

Drzwi wolnostojące w kolorze

libero 4000
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COP | copper pearl
Miedź nadaje otoczeniu urok klasyki.

PE-6FP L
Wolnostojące drzwi składane/skrzydłowe

COP copper pearl
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BRP | brass pearl
Mosiądz oznacza wyrafinowanie i luksus.

PE-6FP L
Wolnostojące drzwi składane/skrzydłowe

BRP brass pearl
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BLP | black pearl
Czerń sprawia, że otoczenie jest bardziej przyjazne i przytulne.

PE-6FP L
Wolnostojące drzwi składane/skrzydłowe

BLP black pearl
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Od czerwca 2022 gama modeli stila 2000 została poszerzona o kolor czarny. Malowanie pro-
szkowe gwarantuje atrakcyjny wygląd i sprawia, że strefa prysznica jest bardziej elegancka – 
wszystko to dla niesamowitej atmosfery w Twojej łazience!

Po prostu czerń
stila 2000

CR-E2/ D2
Dwuczęściowe wejście skośne z 2 elementami przesuwnymi i 2 elementami stałymi
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CR-PT2 + CR-S 
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny
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C6-FPW R + C6-S
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe w połączenia z element boczny
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All Black
Nowoczesna i elegancka – atrakcyjny design dzięki wielu wariantom naszej Black Edition. Ele-
menty w ciemnym kolorze sprawią, że kabina stanie się klejnotem w Twojej łazience. Niezależnie 
czy wybierzesz czarny profil, czy ciemne szkło, czy oba warianty, Black Edition nada Twojemu 
prysznicowi potężną moc ekspresji i niepowtarzalny wygląd.

G0-TW1 L + G0-W2 R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny
Wersja bezprofilowa28



FU-G2 L
Dwuczęściowe, wolnostojące drzwi przesuwne INLAB
Wersja z profilami wpuszczanymi

6GW2F
Ścianka boczna wolnostojąca 
Wersja z profilami ściennymi
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QR-ST4 
Czteroczęściowe drzwi przesuwne do wnęki
Wersja z profilami ściennymi
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6GW2F R
Ścianka boczna wolnostojąca „factory design“

QR-ST2N R 
Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki
Wersja z profilami ściennymi

31



Wygląd stali 
szlachetnej
Lekka estetyka, wyrafinowane detale i maksymalna funkcjonalność sprawiają, że nasze pro-
dukty z profilami ściennymi w kolorze stali nierdzewnej, a teraz również te bez profili, to ide-
alne rozwiązanie dla wszystkich miłośników nowoczesnego designu. Kolor stali nierdzewnej 
nadaje liniom modelu ciepły i wyrazisty wygląd, tworząc przyjemny wizualny kontrast z przez-
roczystym szkłem.

PR-TW2 L + PR-W R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym w połączenia z element boczny
Wersja z profilami ściennymi
Wygląd stali szlachetnej32



P-TN2 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnęki

Wersja bezprofilowa
Wygląd stali szlachetnej
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QR-ST4 + QR-W4 L + QR-W4 R
Czteroczęściowe drzwi przesuwne jako rozwiązanie U

Wygląd stali szlachetnej
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Kolory profili

SIL srebrny matowy

COP copper pearl BRP brass pearl

SHL srebrny błyszczący /  
CSH chrom/aluminium błyszczący

WEI biały SWZ czarny

SCH czarny

BLP black pearl

INO look inox
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Dostępność i informacja na temat cen

Zakres modeli Dostępne od Cena

pura 5000 ColourArt Czerwiec 2022 r. Zobacz aktualny cennik

stila 2000 SWZ Czerwiec 2022 r. Jako SHL

libero 4000 BRP Październik 2022 r. + około 25% SHL

libero 4000 COP Październik 2022 r. + około 25% SHL

libero 4000 BLP Październik 2022 r. + około 25% SHL

natura 4000 BRP Październik 2022 r. + około 25% SHL

natura 4000 COP Październik 2022 r. + około 25% SHL

natura 4000 BLP Październik 2022 r. + około 25% SHL

SIL srebrny matowy

SHL / CSH srebrny błyszczący /  
chrom/aluminium błyszczący

SCH / SWZ czarny

WEI biały

INO look inox

ColourArt

metal brushed copper
metal brushed brass
metal brushed black
metal matt black
metal matt white

COP copper pearl

BRP brass pearl

BLP black pearl

(Drzwi 
wolnostojące)

(Drzwi 
wolnostojące)

(Drzwi 
wolnostojące)

*z wyjątkiem CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4
**z wyjątkiem A-VRS

Krótkie czas dostawy - nasz standard nawet dla kolorów
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Ambitne wyzwanie i jasny cel.

Dla Duki odpowiedzialne działanie i zrównoważone myślenie idą w parze. Począwszy od za-
kupu materiałów, aż do montażu, wprowadziliśmy i zastosowaliśmy środki, które promują i 
pozwalają na prowadzenie ekologicznej firmy zorientowanej na przyszłość. Jako firma rodzin-
na z Południowego Tyrolu bardzo poważnie traktujemy naszą społeczną odpowiedzialność 
– polegamy na regionalnych dostawcach i lokalnych rzemieślnikach, tworzymy nasze pro-
dukty wyłącznie w naszej fabryce w Bressanone. Szczególną uwagę przykładamy do jakości 
używanych materiałów i starannie wybieramy naszych partnerów. Nasze motto: myślimy o jutrze. 
Właśnie dlatego wzajemne oddziaływanie między odpowiedzialnością społeczną, ekologiczną 
i ekonomiczną w ramach filozofii naszej firmy to zarówno ambitne wyzwanie, jak i jasny cel. Z 
tego powodu Duka otrzymała „Wyróżnienie za zrównoważony rozwój 2021”.

Myślimy o

JUTRZE...
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 ...i DBAMY
o nie już dzisiaj

Surowce
wysokiej jakości

Transport na
krótkie odległości

Produkcja
przyjazna środowisku

Surowce
wtórne

Środowiskowa
deklaracja
produktu

(EDP)

Chłodzenie
wodą z rzeki

Ogrzewanie
ciepłem odpadowym

System fotowoltaiczny

Odpowiedzialne
wykorzystanie zasobów

Rodzinna firma zarządzana
w zrównoważony sposób
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