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D u k a v e r s u m
a universe of possibilities

Czerwiec 2022



Postrzegamy siebie jako łącznik pomiędzy architekturą, de-
signem i technologią oraz wyznaczamy nowe impulsy. Duka 
oferuje ekskluzywne kabiny prysznicowe w ponadczasowo 
eleganckim stylu. Nasze hasło „Kabina prysznicowa” stanowi 
rdzeń naszej postawy korporacyjnej: każda Duka jest jedyna w 
swoim rodzaju i specjalnie dostosowana do Państwa życzeń i 
wymagań. Wysokiej jakości surowce w połączeniu z innowacyj-
ną technologią i wyjątkowym wzornictwem to cechy charaktery-
styczne naszych produktów. Z wielkim entuzjazmem projektu-
jemy kabiny prysznicowe, które stanowią połączenie komfortu, 
wszechstronności, lekkości, odporności, luksusu i stylu życia. 
Właśnie dlatego nie dostaniesz u nas zwykłego przedmiotu co-
dziennego użytku, lecz po prostu dobrą kabinę prysznicową.

Wejdź do świata Duka
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Spis treści

Wszelkie informacje techniczne i szczegółowe opisy poszczególnych  
modeli znajdą Państwo na stronie duka.it

5000

4000

3000

2000

Walk In

Informacje & 
Technika

strona 16 acqua 5000

strona 36 pura 5000   

strona 70 princess 4000

strona 80 multi-S 4000

strona 106 natura 4000   

strona 134 gallery 3000

strona 168 dukessa 3000

strona 180 vela 2000

strona 192 stila 2000

strona 212 prima 2000

strona 226 libero 5000

strona 244 libero 4000

strona 262 libero 3000

strona 270 Rozwiązania nawannowe

strona 284 Różnorodne artykuły

strona 286 Detale techniczne

strona 290 Przegląd szyb i profili

strona 298 Serwis
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Południowotyrolskie 
korzenie
Jesteśmy firmą z Południowego Tyrolu, silnie związaną z tradycją 
i stylem życia tej ziemi. Położenie geograficzne między północą a 
południem ukształtowało nasze wartości: Niezawodność, świado-
mość jakości i gotowość do działania w połączeniu z kreatywnością, 
elastycznością i zrównoważonym rozwojem. 

W 1979 roku rozpoczęliśmy działalność jako jednoosobowa firma w 
garażu w Południowym Tyrolu. Dziś jesteśmy firmą rodzinną zatrud-
niającą ponad 300 pracowników. Dzięki jakości, łatwości montażu i 
indywidualnym rozwiązaniom udało nam się systematycznie zwięks-
zać produkcję i zdobywać nowe rynki. 

Myślimy o jutrze
Dla firmy Duka zrównoważona produkcja i poszanowanie środowis-
ka idą w parze. Stawiamy na jakość, jak również na zrównoważone 
metody ekonomiczne i metody pracy w całym łańcuchu wartości. 
Dlatego też pozyskujemy nasze materiały z bliskiej okolicy, produku-
jemy w Południowym Tyrolu i dbamy o odpowiedzialne korzystanie 
z naszych zasobów.

Duka - firma o profilu.
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2015

Od zawsze kładliśmy duży nacisk na rozwój i realizację kabin prysz-
nicowych odpowiadających wszelkim potrzebom i gustom. Ambicja 
ta nie pozostała niezauważona. Dzięki temu nasze produkty zdobyły 
wiele nagród w dziedzinie innowacji i wzornictwa.
Nagrody takie jak ADI Ceramics Design Award, zarezerwowana dla 
najbardziej innowacyjnych produktów we włoskim sektorze sanitar-
nym, German Design Award Special Mention oraz German Design 
Award Winner 2018, jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodo-
wych nagród w dziedzinie wzornictwa, są dowodem naszych kompe-
tencji i standardów jakości.

A co Ty jako klient będziesz z tego miał? Dla Duka międzynarodo-
we nagrody są zarówno potwierdzeniem, jak i zachętą do codziennej 
pracy. Dlatego wciąż dokładamy wszelkich starań, aby projektować i 
produkować wyjątkowe klejnoty do Twojej łazienki, aby nowoczesny 
język architektoniczny naszych modeli stał się namacalny.

Duka - liczy się każdy szczegół!

Projektowanie Duka
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Jakość to zobowiązanie - w stosunku do nas samych, naszych pro-
duktów i partnerów. Nasze wysokie standardy jakościowe znajdują 
również odzwierciedlenie w doborze surowców. Zarówno szlachet-
ne szkło, jak i wysokiej jakości aluminium pozyskujemy z bliskiej 
okolicy. Bezpieczne szkło hartowane produkowane jest w naszej 
własnej hucie szkła w pobliżu Wenecji, kolebki europejskiej produk-
cji szkła. Nasze profile aluminiowe ze stopów specjalnych pochodzą 
od austriackiego eksperta w tej dziedzinie. W naszym własnym dzia-
le obróbki metalu wszystkie okucia, zawiasy i uchwyty są produko-
wane na precyzyjnych maszynach CNC.

Duka - z każdym dniem coraz lepiej!

Jakość Duka



12



13

Jako specjalista od rozmiarów specjalnych jesteśmy w stanie speł-
nić prawie każde życzenie. Nasze wieloletnie doświadczenie jest 
podstawą do tworzenia indywidualnych rozwiązań bez uszczerbku 
dla estetyki i praktyczności. Ściany frontowe, skosy dachowe, wy-
cięcia, pochyłe ściany lub spadki podłogi - Duka produkuje kabiny 
prysznicowe dopasowane do Twojej łazienki. Dzięki temu nawet 
większe tolerancje na budowie mogą być szybko, profesjonalnie i 
bezproblemowo wyrównane. Nie trzeba dodawać, że nasze produk-
ty na zamówienie dostarczamy w możliwie najkrótszym czasie, za 
co otrzymaliśmy już nagrody.

Duka - Twój specjalista od wymiarów specjalnych!

Specjalista od
rozmiarów specjalnych
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acqua 5000
pura 5000
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duka.it/acqua5000

acqua 5000
8 mm Grubość szkła | 2000 mm Standardowa wysokość | „Prze-
suwanie bez ram” dzięki acqua 500 wreszcie stało się możliwe. 
Szlachetne aluminium spotyka się z wysokiej jakości szkłem. Z peł-
ną pasji formą i indywidualnym wykończeniem stworzysz niepowta-
rzalną atmosferę w swojej łazience. Jako rozwiązanie narożne lub 
wnękowe acqua 5000 jest dostępna w wielu różnych wymiarach!

Q0-SE2 L + R & Q0-WV2
Rozwiązanie specjalne - Wersja bezprofilowa 

 700 - 1600 mm 

Wersja z profilami  
ściennymi

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

 970 - 2200 mm
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QR-ST2N L + QR-WV2 R
Dwuczęściowe drzwi przesuwne do kombinacji z skrócony element boczny - Wersja z profilami ściennymi 

 970 - 2200 mm 



20

QR-ST3 L
Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wnęki - Wersja z profilami ściennymi 

 1350 - 2200 mm 
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QR-ST4
Czteroczęściowe drzwi przesuwne do wnęki - Wersja z profilami ściennymi 

 1445 - 2400 mm 
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QR-ST2W L + QR-W2 R
Dwuczęściowe drzwi przesuwne z element boczny - Wersja z profilami ściennymi 

 980 - 2200 mm
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QR-ST3 L + QR-W4 R
Trzyczęściowe drzwi przesuwne w połączenia z element boczny - Wersja z profilami ściennymi 

 1350 - 2200 mm



25

QR-ST4 + QR-W4 R
Czteroczęściowe drzwi przesuwne jako rozwiązanie U - Wersja z profilami ściennymi 

 1445 - 2400 mm 
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QR-SE2 L
Dwuczęściowe wejście skośne - Wersja bezprofilowa 

 700 - 1600 mm 
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Q0-ST2N L
Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki - Wersja bezprofilowa 

 970 - 2200 mm 
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Q0-ST2N L + Q0-WV2 R
Dwuczęściowe drzwi przesuwne do kombinacji z skrócony element boczny - Wersja bezprofilowa 

 970 - 2200 mm 



30

Q0-ST1N L
Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki - Wersja bezprofilowa 

 520 - 1100 mm 
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Q0-ST2W L + Q0-W2 R
Dwuczęściowe drzwi przesuwne z element boczny - Wersja bezprofilowa 

 970 - 2200 mm
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Q0-SE2 L + R
Dwuczęściowe wejście skośne - Wersja bezprofilowa 

 700 - 1600 mm
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1

2

Szczegóły produktu acqua 5000

2 - Śruba teleskopowa: 
Ulepszona technologia re-
gulowanych profili mocują-
cych do ściany za pomocą 
śruby teleskopowej gwa-
rantuje nie tylko bezpiecz-
ne wykończenie w przy-
padku ścian skośnych, 
ale także znacząco ułatwia 
sam proces montażu. 
Dodatkowo można w ten 
sposób uniknąć widocz-
nych połączeń śrubowych.

1 - Technologia
klejenia: 
Zawiasy i elementy mo-
cujące są przyklejone do 
szkła za pomocą spraw-
dzonej technologii kleje-
nia Duka® UV.
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Szczegóły produktu acqua 5000

4 - Uchylne elementy prze-
suwne:
Elementy przesuwne można 
uchylić przez naciśnięcie haka 
prowadzącego, dzięki czemu 
czyszczenie powierzchni między 
elementami szklanymi nie stano-
wi już żadnego problemu!

3 - Automatic Close & Stop:
Szklane drzwi swobodnie prze-
suwają się automatycznie aż do 
ostatnich centymetrów do pozy-
cji „zamknięty” lub „otwarty” — 
dodatkowy komfort przy każdej 
kąpieli. Innowacyjną automatykę 
domykającą można zamówić 
jako opcję dla każdego modelu 
acqua.

5 - Nowa, innowacyjna staty-
ka, która dotrzymuje obietnic: 
wejścia narożne o dużych wymia-
rach bez wspornika sufitowego! 
Daj się zaskoczyć naszemu nie-
zwykłemu rozwiązaniu!
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duka.it/pura5000

pura 5000
8 mm Grubość szkła | 2000 mm Standardowa wysokość | Czy 
najwyższa precyzja, przemyślna technologia i wyszukana estetyka 
ułatwiają życie? Czy harmonia detali, połączenie szlachetnych ma-
teriałów i nienaganna płynność ruchu poprawiają samopoczucie? 
Oczywiście! Prawdziwa technologia widoczna jest w eleganckich, 
czystych i doskonałych formach.

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L
Rozwiązanie specjalne 

 600 - 1600 mm 

Wersja z profilami  
ściennymi

Wersja  
bezprofilowa
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PR-TN2 R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnęki 

 600 - 1600 mm 
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PR-TN2 R + PR-WV L
Jednodílné výkyvné dveře s pevným prvkem do kombinacji z skrócony element boczny 

 600 - 1600 mm
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PR-TN3 R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z
2 elementami stałymi do wnęki 

 1000 - 2100 mm

PR-TN4
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z
2 elementami stałymi do wnęki 

 1200 - 2200 mm
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PR-TW2 L + PR-W R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym w połączenia z element boczny 

 600 - 1600 mm 
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PR-T2 E + K
Diagonální vstup s 2 výkyvnými dveřmi a 2 pevnými prvky 

 600 - 1600 mm



45

PR-R2P
Kruhová kabina s 2 výkyvnými prvky a 2 pevnými prvky 

 764 - 1200 mm
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P-TN1 R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki 

 500 - 1000 mm
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P-TN2 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnęki 

 600 - 1600 mm
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P-FPTN L
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki 

 500 - 1000 mm

P-TN1 L + P-WV R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do kombinacji
z skrócony element boczny 

 500 - 1000 mm
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P-TN1X R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element boczny w jednej linii do wnęki 

 1000 - 2000 mm
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P-TN3 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym i element boczny w jednej linii do wnęki 

 1000 - 2100 mm
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P-TN2P L
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z
elementem stałym do wnęki 

 1200 - 2200 mm

P-TN4
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z 2 elementami
stałymi do wnęki 

 1200 - 2200 mm
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P-TW1 R + P-W L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny 

 500 - 1000 mm
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P-TW2 R + P-W L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym w połączenia z element boczny 

 600 - 1600 mm



57

P-FPTW R + P-W L
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe w połączenia z element boczny 

 500 - 1000 mm
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P-PTW R + P-WP L
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny 

 600 - 1200 mm 
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P-T1 E + K
Kabina kwadratowa z 2 drzwiami wahadłowymi 

 500 - 1000 mm 
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P-T2 E + K
Kabina kwadratowa z 2 drzwiami wahadłowymi z elementem stałym do wnęki 

 600 - 1600 mm 



61

P-FPT E + K
Kabina kwadratowa Z 2 drzwiami
harmonijkowo-wahadłowymi

 500 - 1000 mm

P-R2P
Kruhová kabina s 2 výkyvnými prvky a 2 pevnými prvky 

 754 - 1200 mm
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Szczegóły produktu pura 5000

2 - Profil progowy: 
m jest prawie niewi-
doczny z zewnątrz, 
a mimo to zapewnia 
najlepszą klasę wo-
doszczelności.

1 - Technologia klejenia: 
rygorystycznie nadzorowany 
proces produkcji gwaran-
tuje długą żywotność i wy-
trzymałość klejenia. Nasza 
innowacyjna metoda UV 
gwarantuje maksimumm 
bezpieczeństwa.
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Szczegóły produktu pura 5000 Wersja z profilami ściennymi

2 - Możliwość regulacji:
profil mocujący do ściany — minimalistyczny, a jed-
nocześnie z zakresem regulacji i bez widocznych 
śrub.

1 - Możliwość regulacji:
profil mocujący do ściany z innowacyjnym mechani-
zmem regulacji do elementow stałych i ścian bocz-
nych.
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1 2

2 - Design uchwytu:
Metalowy uchwyt o ergonomicznym designie do prak-
tycznego i pewnego podparcia, zamontowany po we-
wnętrznej i zewnętrznej stronie drzwi bezpośrednio na 
profilu.

1 - Design:
Sitodruk w kolorach zawiasow i uchwytu zakrywa 
wewnętrzne mocowanie ścienne.

Szczegóły produktu pura 5000 Wersja bezprofilowa
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ColourArt

Dzięki nowej linii ColourArt, duka 
wprowadza do łazienki kolory, 
nadając zawiasom i uchwytom pura 
5000 jeszcze bardziej współczesny 
wygląd. Różne wykończenia zawi-
asów i uchwytów pura 5000 ColourArt 
–  metal szczotkowany mosiądz (pow-
łoka PVD, Physical Vapor Deposition, 
zapewniająca odporność na ściera-
nie, zadrapania i korozję),  metal mat 
czarny i metal mat biały  (malowane 
aluminium) – pozwalają na tworzenie 
różnych i oryginalnych zestawów 
zapewniających całkowicie indywidu-
alne doznania pod prysznicem.

Profil przyścienny jest wykonany z po-
lerowanego srebra, natomiast w mo-
delach bez profilu szkło boczne jest 
ozdobione sitodrukiem w kolorze zawi-
asów i uchwytów.
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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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princess 4000
multi-S 4000
natura 4000



70

duka.it/princess4000

8PT R
Drzwi uchylne do wnęki, szkło 8 mm 

 500 - 1200 mm 

princess 4000
6 mm / 8 mm Grubość szkła | 1950 mm Standardowa wysokość | 
Fascynacja ekskluzywnością. Rozwiązanie z większym komfortem, 
designem i funkcjonalnością. Kabinę tą wyróżniają wysokiej jakości 
zawiasy, elegancka forma i szerokie wejście.
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8PT L + 8PSV R
Drzwi uchylne, szkło 8 mm 

 500 - 1200 mm



73

8PTX L
Drzwi uchylne z element boczny w jednej linii do wnęki, szkło 8 mm 

 700 - 2250 mm
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8PTS R + 8PS L
Drzwi uchylne w połączenia z element boczny, szkło 8 mm 

 500 - 1200 mm
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8P E + K
Wejście skośne 2 drzwiami uchylnymi, szkło 8 mm 

 500 - 1200 mm
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6PRST R
Kabina okrągła ze drzwi uchylne i ścianką boczną, szkło 6 mm 

 Rozmiary patrz cennik
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1

2 3

Szczegóły produktu princess 4000

1 - Design:
Pod nowoczesną formą pokryw 
zawiasów ukrywa się technolo-
gia z najwyższej półki: możliwości 
regulacji, mechanizm samopod-
noszący i zintegrowane elementy 
zawiasów.

3 - Możliwość regulacji:
Zarówno przy grubości szkła 6 
mm, jak i 8 mm: pokrywa skrywa 
możliwość regulacji o 25 mm.

2 - Stabilność:
Dużą stabilność gwarantuje es-
tetyczny wieszak na ręczniki oraz 
zawiasy. Są one przymocowane 
do szkła za pomocą sprawdzonej 
techniki klejenia UV Duka®. Wie-
szak na ręczniki zapewnia odpo-
wiednią przestrzeń dla zakresu re-
gulacji o 25 mm. Elegancki design 
podkreślają przekroje profili.
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duka.it/multi-S4000duka.it/multi-S4000

GFTFN
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnęki

i element boczny w jednej linii do wnęki 
 840 - 2100 mm

multi-S 4000
6 mm Grubość szkła | 1950 mm Standardowa wysokość

System drzwi wahadłowych Techniczny design i dopracowana 
finezja: Z multi-S 4000 stworzysz szeroką przestrzeń projektowa-
nia. Nieograniczony dostęp dzięki łatwemu uchylaniu szklanych 
elementów. Zawias rurowy można otworzyć pod kątem 90° na ze-
wnątrz i do wewnątrz. 
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GPT2N
Dvoudílné výkyvné dveře pro výklenek

 500 - 1600 mm

GPT2N + GPWV
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe

 500 - 1600 mm
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GPT1 E + GFT K
Rozwiązanie specjalne 

 Rozmiary patrz cennik
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GPT1N
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki 

 500 - 1000 mm 

GFTN
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z
elementem stałym do wnęki

 650 - 1800 mm
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GFTN + GFWV
Jednodílné výkyvné dveře s pevným prvkem do kombinacji z skrócony element boczny 

 650 - 1800 mm
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GFPNL
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki 

 530 - 1500 mm 
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GFPNL + GFWV
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do kombinacji z skrócony element boczny 

 530 - 1500 mm
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GPT1SN
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element boczny do wnęki 

 720 - 2100 mm
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GFTPN
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z elementem
stałym do wnęki 

 720 - 2100 mm 

GFT2N
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z 2 elementami 
stałymi do wnęki

 840 - 2200 mm 



91

GFPN2
Dwuczęściowe drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki 

 1000 - 2400 mm
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GPT2W + GPW
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny 

 500 - 1600 mm
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GPT1W + GFW
Drzwi uchylne w połączenia z element boczny 

 500 - 1000 mm

GFTW + GFW
Drzwi uchylne z elementem stałym do kombinacji
ze ścianką boczną 

 650 - 1800 mm 
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GFPWL + GFW
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe w połączenia z element boczny 

 530 - 1500 mm 
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GPT1 E
Kabina kwadratowa z 2 drzwiami wahadłowymi 

 500 - 1000 mm

GFT E
Kabina kwadratowa z 2 drzwiami wahadłowymi z
elementem stałym do wnęki

 650 - 1800 mm 
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GFP E
Wejście skośne Z 2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi

 500 - 1500 mm
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GF1S L
Kabina pięciokątna z 2 drzwiami wahadłowymi i 2 elementami stałymi 

 Rozmiary patrz cennik
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GF2
Kabina pięciokątna z 2 drzwiami wahadłowymi z 
elementem stałym do wnęki 

 Rozmiary patrz cennik

GRX L / GLX L
Kabina kwadratowa z 2 drzwiami wahadłowymi i ele-
mentem stałym do wnęki

 Rozmiary patrz cennik
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GFRP4
Kabina okrągła z 2 drzwiami wahadłowymi i 2 elementami stałymi 

 Rozmiary patrz cennik
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GFPMR
Kabina okrągła Z 2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi

 Rozmiary patrz cennik

GR2
Kabina okrągła z 2 drzwiami wahadłowymi 

 Rozmiary patrz cennik
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GFFP U
Konstrukcje „U” Z 2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi i elementami stałymi 

 700 - 1000 mm
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Szczegóły produktu multi-S 4000

1 - Design:
Wsporniki stabilizujące, lek-
ko przesuwające się drzwi z 
systemem „Automatic Clo-
se” i praktycznym uchwytem 
w połączeniu z drzwiami wa-
hadłowych tworzą produkt 
funkcjonalny i dopasowu-
jący się do każdej sytuacji. 
Każda kabina jest unikatowa 
i wykonana zgodnie z życze-
niem klienta.

3 - Możliwość regulacji:
Przy pomocy mechanizmu 
z kółkiem regulacyjnym 
można łatwo regulować 
drzwi w granicach prze-
widzianego zakresu regu-
lacji. Dzięki temu nawet 
po kilku latach można do-
konać zmiany ustawienia 
drzwi.

2 - Ukryte zawiasy:
Zawiasy z wysokiej 
jakości metalu bez 
widocznych śrub do-
pełniają eleganckich 
linii designu.

4 - Auto Close:
Niezawodny, ustawia-
ny na życzenie system 
podnoszenia i opusz-
czania „Auto Close” 
pozwala na zatrza-
skiwanie elementów 
przesuwnych w do-
wolnym miejscu wy-
branym przez klienta.
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duka.it/natura4000

AR-ST2N L
Dwuczęściowe drzwi przesuwne z dolnym profilem poziomym do wnęki 

 870 - 1800 mm 

natura 4000
6 mm Grubość szkła | 2000 mm Standardowa wysokość | Nowa 
seria kabin prysznicowych natura 4000 stanowi estetyczną ewo-
lucję naszych „klasyków” — kabin prysznicowych „dukessa-S” 
i „natura”. natura 4000 to innowacyjny technologicznie produkt o 
harmonijnych proporcjach i jasnej geometrii, który reprezentuje mi-
nimalistyczny liniowy design. Wprowadzając na rynek serię natura 
4000, Duka potwierdza swoje kompetencje w projektowaniu dla 
klientów produktów komfortowych i niezawodnych. natura 4000 in-
terpretuje ducha czasu w typowy dla marki Duka sposób i uzupełnia 
segment premium o fascynujący produkt, który pozwala klientowi 
codziennie zanurzać się w przyjemności kąpieli pod prysznicem.



107



108

AR-ST2N L
Dwuczęściowe drzwi przesuwne bez poziomego profilu na dole do wnęki 

 870 - 1800 mm 
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AR-ST4
Czteroczęściowe drzwi przesuwne z dolnym
profilem poziomym do wnęki

 1315 - 2000 mm

A-ST4
Czteroczęściowe drzwi przesuwne bez poziomego
profilu na dole 

 1315 - 2000 mm
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A-DTN L
Drzwi obrotowe do wnęki 

 600 - 1000 mm 
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A-FPN R
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki 

 600 - 1200 mm
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AR-DTN L
Drzwi obrotowe do wnęki 

 600 - 1000 mm 

AR-PTN L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki 

 550 - 1000 mm 
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AR-FPN L
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki 

 600 - 1200 mm

AR-PTF L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element boczny
w jednej linii do wnęki

 959 - 1800 mm
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AR-DTW R + A-S DT L
Drzwi obrotowe w połączenia z element boczny 

 600 - 1000 mm
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AR-PTW R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny 

 550 - 1000 mm 
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AR-FPW R
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe w połączenia z element boczny 

 600 - 1200 mm
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AR-PTF L + A-SV R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element boczny w jednej linii do kombinacji z skrócony element boczny 

 959 - 1800 mm 
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AR-ST4 + A-S4
Czteroczęściowe drzwi przesuwne z dolnym profilem poziomym w połączenia z element boczny 

 1315 - 2000 mm
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A-EDT L+R
Wejście skośne z 2 drzwi obrotowe 

 600 - 1000 mm
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A-EFP L+R
Wejście skośne Z 2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi

 600 - 1200 mm
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AR-ST2W L + A-S ST R
Dwuczęściowe drzwi przesuwne z dolnym profilem poziomym w połączenia z element boczny 

 870 - 1800 mm 
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AR-E2 L+R
Kabina kwadratowa z drzwi przesuwne z dolnym profilem poziomym 

 550 - 1200 mm 
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A-E2 L+R
Kabina kwadratowa z drzwi przesuwne z dolnym profilem poziomym bez poziomego profilu na dole 

 550 - 1200 mm
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A-VRS
Kabina okrągła z 2 elementami przesuwnymi i 2 elementami stałymi 

 765 - 1200 mm
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Szczegóły produktu natura 4000 - drzwi przesuwne

2 - Automatic Close & Stop 
(ACS) / Automatic Close (AC):
Szklane drzwi swobodnie prze-
suwają się aż do ostatnich cen-
tymetrów do pozycji „zamknięty” 
lub „otwarty” (ACS). Dostępne 
również z systemem Automatic 
Close (AC). Innowacyjną auto-
matykę domykającą można za-
mówić jako opcję w wybranym 
wariancie.

1 - Uchylność: 
Symbioza listwy progowej 
z nową wydajną i łatwą w 
pielęgnacji uszczelką gwa-
rantuje maksymalną ochronę 
wodoszczelną. Dolny układ 
prowadnic skrywa typową 
dla Duka innowacyjność: 
wspierane magnetycznie 
drzwi stabilnie i cicho prze-
suwają się na haku jezdnym, 
który można wyjąć z blokady 
w celu wyczyszczenia drzwi.

3 - Drzwi prze-
suwne: 
Elementy stałe sys-
temów przesuw-
nych dostępne są w 
wariancie z profilem 
poziomym lub bez 
niego.

4 - Girofix:
Profil mocujący do 
ściany jest monto-
wany za pomocą 
wyjątkowo szyb-
kiego i łatwego w 
obsłudze systemu 
girofix.
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Szczegóły produktu natura 4000 –  
drzwi obrotowe, wahadłowe i wahadłowo-harmonijkowe

1 - Zawiasy:
Inteligentne za-
wiasy drzwi wa-
hadłowo-harmo-
nijkowych z kątem 
otwierania 180° 
posiadają mecha-
nizm AC.

3 - Mocowanie:
Profil mocujący 
do ściany rów-
noważy ideal-
nie tolerancje 
montażowe z 
innowacy jnym, 
t e l e s ko p o w y m 
m e c h a n i z m e m 
wyrównawczym.

4 - Technologia klejenia:
Zawiasy są bezpośrednio 
połączone ze szkłem dzię-
ki niezawodnej technologii 
klejenia UV firmy Duka. Re-
zultat: doskonale gładkie 
powierzchnie wewnętrzne 
szkła dla urzekającej optyki 
i łatwiejszego czyszczenia.

2 - Design:
projekt zawiasu z przesuniętym 
sworzniem sprawia, że modele te 
cechują się szczególną elastyczno-
ścią i zdolnością dostosowania do 
zajętych już przestrzeni zewnętrz-
nych (na przykład, obecność grzej-
nika) lub wewnętrznych (baterie 
łazienkowe i armatura sanitarna), 
nie rezygnując przy tym z obszer-
ności wejścia i przezroczystości 
powierzchni.
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duka.it/gallery3000 

GR-TN2 L
Jednodílné výkyvné dveře s pevným prvkem pro

výklenek - Wersja z profilami ściennymi 
 600 - 1600 mm

gallery 3000

6 mm Grubość szkła | 2000 mm Standardowa wysokość | Nowa, 
inteligentna i innowacyjna. Trzy sposoby instalacji podkreślają elas-
tyczność nowej gallery 3000. Oprócz tradycyjnej wersji z profilami 
ściennymi, dostępna jest również seria w wersji z zawiasami ścien-
nymi oraz najnowsza wersja z profilami wpuszczanymi.

Wersja z  
profilami  
ściennymi

Wersja  
bezprofilowa

Wersja z  
profilami  
wpuszczanymi
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GR-TN2 L + GR-WV2 R
Jednodílné výkyvné dveře s pevným prvkem do kombinacji z skrócony element boczny - Wersja z profilami ściennymi

 600 - 1600 mm
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GR-TN3 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym i element boczny w jednej linii do
wnęki - Wersja z profilami ściennymi 

 1000 - 2100 mm
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GR-TW2 R + GR-W2 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym w połączenia z element boczny - Wersja z profilami ściennymi 

 600 - 1600 mm
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GR-TE2 L+R
Diagonální vstup s 2 výkyvnými dveřmi a 2 pevnými prvky - Wersja z profilami ściennymi 

 600 - 1600 mm
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GR-R2P
Kruhová kabina s 2 výkyvnými prvky a 2 pevnými prvky - Wersja z profilami ściennymi 

 780 - 1200 mm
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G0-TN1 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki - Wersja bezprofilowa 

 400 - 1020 mm
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G0-TN2 L + G0-WV2 R
Jednodílné výkyvné dveře s pevným prvkem do kombinacji z skrócony element boczny - Wersja bezprofilowa 

 600 - 1600 mm
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G0-PTN
Dvoudílné výkyvné dveře pro výklenek - Wersja bezprofilowa 

 600 - 1220 mm
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G0-TN1X L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element boczny w jednej linii do wnęki - Wersja bezprofilowa 

 800 - 1800 mm
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G0-TN3 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym i element boczny w jednej linii do wnęki - Wersja bezprofilowa 

 1000 - 2100 mm
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G0-TW1 R + G0-W2 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny - Wersja bezprofilowa 

 400 - 1020 mm
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G0-TW2 R + G0-W2 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnęki w połączenia z element boczny - Wersja bezprofilowa 

 600 - 1600 mm
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G0-PTW L + G0-WP R
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny - Wersja bezprofilowa 

 600 - 1220 mm
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G0-TE1 L+R
Diagonální vstup s 2 výkyvnými dveřmi - Wersja bezprofilowa 

 400 - 1020 mm
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G0-TE2 L+R
Diagonální vstup s 2 výkyvnými dveřmi a 2 pevnými prvky - Wersja bezprofilowa 

 600 - 1600 mm
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G0-R2P
Kruhová kabina s 2 výkyvnými prvky a 2 pevnými prvky - Wersja bezprofilowa 

 780 - 1200 mm
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GU-TN2 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnęki - Wersja z profilami wpuszczanymi 

 600 - 1600 mm



155



156

GU-TN1X R
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element boczny w jednej linii do wnęki - Wersja z profilami wpuszczanymi 

 800 - 1800 mm
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GU-TN3 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym i element boczny w jednej linii do
wnęki - Wersja z profilami wpuszczanymi 

 1000 - 2100 mm
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GU-TW2 R + GU-W2 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym w połączenia z element boczny - Wersja z profilami wpuszczanymi 

 600 - 1600 mm
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G0-PTW L + GU-WP R
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny - Wersja z profilami wpuszczanymi 

 600 - 1220 mm
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GU-TE2 L+R
Diagonální vstup s 2 výkyvnými dveřmi a 2 pevnými prvky - Wersja z profilami wpuszczanymi 

 600 - 1600 mm
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GU-R2P
Kruhová kabina s 2 výkyvnými prvky a 2 pevnými prvky - Wersja z profilami wpuszczanymi 

 780 - 1200 mm
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Szczegóły produktu gallery 3000

1 - Technika klejenia
UV – znakomita: 
Zawiasy naklejane są na 
szkło sprawdzoną techniką 
klejenia Duka z wykorzysta-
niem promieniowania UV. 
Dzięki temu wewnętrzne 
powierzchnie szkła pozo-
stają nietknięte, gładkie, 
zapewniając tym samym ła-
twe czyszczenie i doskonałą 
przejrzystość.

3 - Zawias 180°: 
Otwieranie na 90° do środka i 
na zewnątrz zapewnia, nawet 
w niewielkich łazienkach, wy-
godną przestrzeń wejściową 
pod prysznic. / Regulowa-
ne automatic close: Dzięki 
sprawdzonemu już Automatic 
Close System, drzwi zamykają 
się automatycznie w ostatnich 
centymetrach i delikatnie usta-
wiają się w pozycji zamkniętej. 

2 - Wspornik poziomy: 
Pozioma belka wsporcza rów-
nież zgrywa się z liniowym 
wyglądem uchwytu i profili, 
nadając kabinie elegancji. Po-
nadto minimalna szerokość 
11 mm zapewnia maksymalną 
stabilność, przy minimalnym 
widocznym obrysie. Nawet 
śruby belki znajdują się w jed-
nej płaszczyźnie. Dodatkowo 
pozycja wspornika zapewnia 
maksymalną elastyczność 
montażu głowicy natryskowej. 

4 - Aluminiowy profil 
magnetyczny:
Na krawędzi pionowej 
szyby montowany jest 
cienki aluminiowy profil 
z listwą magnetyczną. 
Aluminiowy profil jest tak 
skalibrowany, że przyle-
ga do szyby bez klejenia 
i uniemożliwia ruszanie 
się magnesu podczas 
poruszania drzwiami lub 
w czasie czyszczenia ka-
biny.
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Szczegóły produktu gallery 3000

5 - Uchwyt:
Uchwyt jest wynikiem połączenia 
funkcjonalności, ergonomii i designu. 
Został zaprojektowany z myślą o spo-
sobie użytkowania i zgodnie z este-
tyką kabiny. Kształt współgra z regu-
larną geometrią kabiny. Kauczukowy 
element umieszczony w uchwycie od 
wewnętrznej strony drzwi, zapewnia 
jego funkcjonalność, szczególnie przy 
kontakcie z wodą. W drzwiach bez 
pola stałego, na zewnętrznej stronie 
uchwytu znajduje się odbojnik, który 
chroni drzwi, ścianę i meble w razie 
kontaktu.

7 - System anty-kapaniowy, 4  :
W nowej gallery 3000 został również 
wdrożony system antykapaniowy, aby 
jeszcze bardziej ułatwić czyszcze-
nie. Czwarta generacja tego systemu 
umieszczona jest w dolnej krawędzi 
szyby, w formie niewielkiego aluminio-
wego profilu połączonego z wewnętrz-
ną uszczelką z PVC. Nachylenie do we-
wnątrz, tak jak miękkie wargi uszczelki, 
zapewniają zatrzymywanie wody w 
strefie prysznica. W razie konieczności 
uszczelkę można łatwo wyjąć w celu 
czyszczenia lub wymiany.

6 - Uchwyt na ręcznik:
estetyczny uchwyt na 
ręcznik idealnie dopaso-
wuje się do eleganckie-
go designu. 
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duka.it/dukessa3000

A-CT3 + A-CS
Trzyczęściowe drzwi przesuwne w połączenia z element boczny 

 650 - 1900 mm 

dukessa 3000
3 mm Grubość szkła | 1900 mm Standardowa wysokość | Nasza 
linia produktów dukessa 3000 wykonanych z prawdziwego szkła 
lub akrylu odzwierciedla jakość Duka. Efektem jest bezkompromi-
sowy produkt o niezmiennej wartości dla codziennej przyjemności 
kąpieli pod prysznicem. 
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A-CT3
Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wnęki 

 650 - 1900 mm 

A-CT3 + A-CSP
Trzyczęściowe drzwi przesuwne do kombinacji
z skrócony element boczny 

 650 - 1900 mm 



171

A-CEK2
Dwuczęściowe wejście skośne z 2 elementami 
przesuwnymi

 550 - 1250 mm

A-CEK3
Trzyczęściowe wejście skośne z 2 elementami
przesuwnymi

 650 - 1250 mm
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A-CE3 (B) + A-CK2 (3)
Dwuczęściowe i trzyczęściowe wejście skośne 

 Rozmiary patrz cennik
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A-CR
Kabina okrągła z 4 elementami przesuwnymi i 2 elementami stałymi 

 Rozmiary patrz cennik
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A-CV
Kabina okrągła z 2 elementami przesuwnymi i 2 elementami stałymi 

 Rozmiary patrz cennik
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Szczegóły produktu dukessa 3000

1 - Śruba teleskopowa: 
Ulepszona technologia re-
gulowanych profili mocują-
cych do ściany za pomocą 
śruby teleskopowej gwa-
rantuje nie tylko bezpieczne 
wykończenie w przypadku 
ścian skośnych, ale także 
znacząco ułatwia sam pro-
ces montażu. Dodatkowo 
można w ten sposób unik-
nąć widocznych połączeń 
śrubowych.

3 - Rolki jezdne:
Konsekwentne zastosowanie 
niewymagającej konserwacji 
technologii łożyska kulkowego 
i inteligentnej techniki jezdnej 
z wklęsłymi kółkami umożliwia 
wyjątkowy komfort obsługi, 
dzięki swobodnemu i cichobież-
nemu przesuwaniu się elemen-
tów przesuwnych. Mogą one 
być dowolnie regulowane, dzię-
ki czemu gwarantują precyzyjne 
przesuwanie i zamykanie drzwi.

2 - girofix:
Innowacja monta-
żowa: mocowanie 
„girofix“ w kabinach 
narożnych. Techno-
logia ta ogranicza na-
kład pracy podczas 
montażu i eliminuje 
śruby widoczne po 
wewnętrznej stronie 
kabiny.

4 - Uchylność:
Poszczególne elementy 
przesuwne mogą być 
dowolnie regulowane, 
dzięki czemu gwarantu-
ją idealne przesuwanie i 
zamykanie drzwi. Moż-
na je również zawiesić 
do środka w dolnej 
części w celu ich wy-
czyszczenia.
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vela 2000
stila 2000

prima 2000
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duka.it/vela2000

V6PT
Dvoudílné výkyvné dveře pro výklenek 

 500 - 1400 mm

vela 2000
6 mm Grubość szkła | 1950 mm Standardowa wysokość | Per-
fekcja od samego montażu aż do codziennej przyjemności kąpie-
li pod prysznicem. Konsekwentna stylistyka, ponadczasowość i 
funkcjonalność. Łatwy i bardzo szybki montaż. vela 2000, produkt 
wysokiej jakości z bezpiecznego szkła hartowanego ESG 6 mm 
gwarantuje długą żywotność i wysoką funkcjonalność.
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V6ST L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki 

 500 - 1000 mm 

V6TW L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem
stałym do wnęki 

 500 - 1400 mm 
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V6FST L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z element boczny w jednej linii do wnęki 

 1000 - 2000 mm



184

V6PTF L
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z elementem
stałym do wnęki 

 1000 - 2000 mm 

V6TW L + V6SV
Jednodílné výkyvné dveře s pevným prvkem do 
kombinacji z skrócony element boczny

 500 - 1400 mm 
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V6TW L + V6S
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem 
stałym w połączenia z element boczny 

 500 - 1400 mm

V6PT + V6S
Dwuczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z 
element boczny 

 500 - 1400 mm
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V6 E+K
Kabina pięciokątna z 2 drzwiami wahadłowymi z elementem stałym do wnęki 

 500 - 1600 mm
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V6RP
Kruhová kabina s 2 výkyvnými prvky a 2 pevnými prvky 

 Rozmiary patrz cennik
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V6RS L
Kabina okrągła z drzwi uchylne i 2 elementami stałymi 

 Rozmiary patrz cennik
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V6FS L
Kabina pięciokątna z drzwi wahadłowe i 2 elementami stałymi 

 Rozmiary patrz cennik
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Szczegóły produktu vela 2000

1 - Design: 
Drzwi otwierają się do 
środka i na zewnątrz 
i oferują maksymalną 
szerokość wejścia, rów-
nież przy mniejszych 
brodzikach.

2 - Wsporniki: 
Regulowane wsporniki 
do elementów stałych 
czy ścianek bocznych 
są stabilne i łatwe w 
montażu.

3 - Design: 
Listwa uchwytowa z za-
mknięciem magnetycz-
nym i wkładka z wyso-
kiej jakości materiałów 
wyróżniają produkt vela 
2000.

4 - Design:
Dodatkowo mechanizm 
podnoszenia i opusz-
czania cechuje także 
możliwość regulacji 
procesu zamykania ru-
chomych elementów, co 
pozwala na swobodny 
wybór punktu zatrzasku.
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duka.it/stila2000

C6-FPW L + C6-S
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe w połączenia z element boczny 

 600 - 1200 mm 

stila 2000
6 mm Grubość szkła | 1950 mm Standardowa wysokość | Design 
nowej stila 2000 zachwyca swoją klarownością, prostotą i aktual-
nością. Konsekwentne prowadzenie linii, harmoniczne i wyważone 
do najmniejszego detalu, pozwala 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.
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CR-PT2
Dvoudílné výkyvné dveře pro výklenek 

 600 - 1100 mm 

CR-PT1 L
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki 

 500 - 1000 mm 
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CR-FT L
Drzwi harmonijkowe do wnęki 

 600 - 1000 mm
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C6-FPN R
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki 

 600 - 1200 mm 
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C6-FPW L + C6-SV R
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do kombinacji z skrócony element boczny 

 600 - 12000 mm 
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CR-ST2 L
Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki 

 870 - 1600 mm 
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C6-ST2N L
Dwuczęściowe drzwi przesuwne bez poziomego profilu na dole do wnęki 

 870 - 1600 mm 
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CR-ST2 R + CR-SV L
Dwuczęściowe drzwi przesuwne do kombinacji z skrócony element boczny 

 870 - 1600 mm 
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CR-ST3 L
Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wnęki 

 725 - 1200 mm 
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CR-PT1 L + CR-S
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny 

 500 - 1000 mm
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C6-ST2W L + C6-S ST R
Dwuczęściowe drzwi przesuwne bez poziomego profilu na dole w połączenia z element boczny bez
poziomego profilu na dole 

 870 - 1600 mm
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C6-FPE L/R
Wejście skośne Z 2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi

 600 - 1200 mm 
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CR-E2 + D2
Dwuczęściowe drzwi przesuwne bez poziomego profilu na dole w połączenia z element boczny bez
poziomego profilu na dole 

 600 - 1200 mm 



207

C6-E2 + D2
Dwuczęściowe wejście skośne z 2 elementami przesuwnymi bez poziomego profilu na dole 

 670 - 1200 mm 
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CR-VRS4
Kabina okrągła z 2 elementami przesuwnymi i 2 elementami stałymi 

 Rozmiary patrz cennik
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3 4 5

1 2

Szczegóły produktu stila 2000

2 - Rolki jezdne:
Kółka jezdne łatwo się 
regulują, aby zapew-
nić idealne działanie, 
nawet po wielu kąpie-
lach.

1 - Bez ramy: nowa wersja modeli stila 2000 bez poziomej ramy na dole uzupełnia portfolio produktów i spełnia wszyst-
kie wymagania architektoniczne nowoczesnej łazienki. Aktualizacja projektu oznacza także rozszerzenie funkcjonalności 
tej kabiny prysznicowej, która posiada teraz uproszczone wejście, ułatwione czyszczenie i ulepszony mechanizm zwal-
niania elementów przesuwnych.

4 - Mechanizm samopodnoszący:
Modele wahadłowe i wahadłowo-har-
monijkowe dysponują dowolnie regu-
lowanym mechanizmem samopodno-
szącym, który otwiera i zamyka drzwi 
o 90°.

3 - Design:
Rozwiązania z drzwia-
mi wahadłowo-harmo-
nijkowymi posiadają 
również dodatkowy 
uchwyt, z którego moż-
na korzystać wewnątrz 
i na zewnątrz pomiędzy 
elementami harmonij-
kowymi.

5 - Uchylność:
Dzięki swojej prostej 
konstrukcji mechanizm 
prowadzący można 
otworzyć od zewnątrz, 
co umożliwia uchyle-
nie drzwi. Rezultatem 
jest znacznie łatwiejsze 
czyszczenie.
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duka.it/prima2000glass duka.it/prima2000 

CUPT / MUPT
Dvoudílné výkyvné dveře pro výklenek 

 500 - 1100 mm 

prima 2000 glass
prima 2000
3 mm Grubość szkła | 1900 mm Standardowa wysokość | Idealne 
rozwiązanie dla przyjemności kąpieli pod prysznicem. Nowocze-
sny, jednolity design całej palety produktów, wysokość 1900 jako 
wymiar standardowy i inteligentna technologia wyróżniają modele 
prima 2000 | glass. Dostępne w eleganckim bezpiecznym szkle 
hartowanym ESG lub w akrylu.
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CUST / MUST
Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wnęki 

 650 - 1100 mm 

CUT
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki 

 450 - 900 mm 
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CUFT / MUFT
Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki 

 550 - 900 mm

CUT + CUSP
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia
z element boczny

 450 - 900 mm
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CUT + CUS
Jednoczęściowe drzwi wahadłowe w połączenia z element boczny 

 450 - 900 mm
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CUST L / MUST L + CUS / MUS
Trzyczęściowe drzwi przesuwne w połączenia
z element boczny

 860 - 1400 mm 

CUED2 / MUED2
Dwuczęściowe wejście skośne 

 600 - 1000 mm 
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CUED3 / MUED3
Trzyczęściowe wejście skośne 

 600 - 1000 mm
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CUV / MUV
Kabina okrągła z 2 elementami przesuwnymi i 2 
elementami stałymi 

 Rozmiary patrz cennik

CUR / MUR
Kabina okrągła z 4 elementami przesuwnymi 
i 2 elementami stałymi 

 Rozmiary patrz cennik
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CUFS
Kabina pięciokątna z drzwi wahadłowe i 2 
elementami stałymi 

 Rozmiary patrz cennik

CUFP / MUFP
Kabina pięciokątna z 2 drzwiami wahadłowymi 
z elementem stałym do wnęki 

 Rozmiary patrz cennik
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3 4

1 2

Szczegóły produktu prima 2000 glass | prima 2000

1 - Design:
Miękko pracujące, 
regulowane na wy-
sokość elementy 
drzwi gwarantują 
wieloletnie, nieza-
wodne funkcjono-
wanie.

3 - Rolki jezdne:
W przypadku produktu 
oznaczonego taką ikon-
ką elementy przesuwne 
zostały wyposażone w 
rolki jezdne z regulacją 
wysokości. Zapewniają 
one optymalną możli-
wość regulacji w celu 
precyzyjnego prze-
suwania i zamykania 
drzwi.

2 - Możliwość regulacji: 
Drzwi wahadłowe i har-
monijkowe otwierają się 
na zewnątrz i do środka. 
Dodatkowo mechanizm 
podnoszenia i obniżania ce-
chuje się także możliwością 
regulacji zamykania rucho-
mych elementów poprzez 
swobodne wybieranie punk-
tu zatrzasku.

4 - Odblokowanie:
Kabiny prysznicowe z tą 
ikonką zostały wyposa-
żone w drzwi przesuwne, 
których poszczególne ele-
menty można łatwo wyj-
mować z blokady i przesu-
wać niezależnie od siebie. 
Dzięki temu znacząco uła-
twione jest czyszczenie 
nachodzących na siebie 
elementów drzwi.
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libero 5000
libero 4000
libero 3000
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duka.it/libero5000 

libero 5000

8 mm Grubość szkła | 2000 mm Standardowa wysokość | Prze-
strzenne kabiny prysznicowe zostały zaprojektowane przede 
wszystkim z myślą o wypoczynku i komforcie rytuału, któremu mają 
służyć. Piękno tego widzialnego przeżycia wysuwa się na pierwszy 
plan dzięki harmonii nowej formy i rytualnego charakteru żywiołu 
wody. Czyste, harmonijne kształty, precyzja w każdym detalu i sze-
reg możliwości — tym jest Arreda.

Wersja z  
profilami  
ściennymi

Wersja  
bezprofilowa

Wersja z  
profilami  
wpuszczanymi

FR-G2 R
Dwuczęściowe, wolnostojące drzwi przesuwne

INLAB – werzja Wersja z profilem ściennym 
 900 - 2000 mm 
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FR-WF L
Ścianka boczna wolnostojąca - Wersja z profilami ściennymi 

 150 - 1800 mm 
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FR-WW R + FR-WK L
Wyspa natryskowa w połączenia z element boczny - Wersja z profilami ściennymi 

 150 - 1500 mm



230

FR-WN R
Wyspa natryskowa do wnęki - Wersja z profilami ściennymi 

 150 - 1500 mm 
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F-G2 R
Dwuczęściowe, wolnostojące drzwi przesuwne INLAB – werzja bez ramy 

 900 - 2000 mm
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F-WF L
Ścianka boczna wolnostojąca - Wersja bezprofilowa 

 150 - 1800 mm
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F-WW R + F-WK R
Wyspa natryskowa w połączenia z element boczny - Wersja bezprofilowa 

 150 - 1500 mm 
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F-WN R
Wyspa natryskowa do wnęki - Wersja bezprofilowa 

 150 - 1500 mm 
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FU-G2 L
Dwuczęściowe, wolnostojące drzwi przesuwne INLAB – werzja z profilem podtynkowym 

 900 - 2000 mm
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FU-WF L
Ścianka boczna wolnostojąca - Wersja z profilami wpuszczanymi 

 150 - 1800 mm
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3

Szczegóły produktu libero 5000 Inlab

1 - Automatic Close & Stop: 
Szklane drzwi swobodnie pr-
zesuwają się automatycznie aż 
do ostatnich centymetrów do 
pozycji „zamknięty” lub „otwar-
ty” — dodatkowy komfort przy 
każdej kąpieli.

3 - 5-gwiazdkowy system
odprowadzania wody: 
Dyskretny profil aluminiowy przykle-
ja się dokładnie do spodniej strony 
szkła bez żadnego naddatku, zm-
niejszając w ten sposób tworzenie 
się ewentualnych osadów brudu do 
minimum. Włożona uszczelka PCV 
(również bez naddatku) posiada 
wodoodporną listwę wysuniętą do 
wewnątrz i miękkie skrzydełka PCV 
skierowane w dół.

2 - Uchylne elementy
przesuwne:
Elementy przesuwne można 
uchylić przez naciśnięcie haka 
prowadzącego, dzięki czemu czy-
szczenie powierzchni między ele-
mentami szklanymi nie stanowi już 
żadnego problemu!
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Szczegóły produktu libero 5000

1 - Uchwyt na ręcznik:
estetyczny uchwyt na 
ręcznik idealnie dopaso-
wuje się do eleganckiego 
designu. 

3 - Wariant 
bezramowy:
rozwiązanie wykona-
ne w całości ze szkła z 
okuciami ściennymi.

2 - Wariant z
profilem ściennym:
tradycyjne rozwiązanie 
z pionowymi profilami 
ściennymi i zintegrowa-
nym zakresem przesta-
wiania. 

4 - Wariant z profilem 
podtynkowym:
nowe rozwiązanie mon-
tażowe, przy którym 
kabina prysznicowa jest 
umocowana do profi-
lu poddtynkowego w 
ścianie.
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duka.it/libero4000 

libero 4000
6 mm / 8 mm Grubość szkła | 2000 mm Standardowa wysokość 
| Dzięki szerokiej gamie artykułów libero 4000 oferuje maksimum 
swobody twórczej. Zapomnijcie o kompromisach i wybierzcie sze-
roką gamę rozwiązań. W wymiarach standardowych lub specjal-
nych libero 4000 dzięki doskonałej technologii oferuje nadzwyczaj-
ną szerokość przestrzeni.

PE 6FPG L
Wolnostojące drzwi składane/skrzydłowe z osłoną

przeciwrozbryzgową, szkło 6 mm 
 750 - 1000 mm
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PE 6FP L
Wolnostojące drzwi składane/skrzydłowe, szkło 6 mm 

 750 - 1200 mm
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PE 6DT R
Wolnostojące drzwi obrotowe, szkło 6 mm 

 600 - 1000 mm
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PE 6GFT1 + PE 6WK
Wyspa natryskowa w połączenia z element boczny 

 1000 - 1800 mm 
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PE 6GF
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm 

 600 - 1200 mm 
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PE 6W GFT1
Wyspa natryskowa - szkło 6 mm 

 1000 - 1800 mm



252

PE 6PSF R
Ścianka boczna wolnostojąca - Wersja z profilami ściennymi 

 500 - 1000 mm

PE 8PSF L
Ścianka boczna wolnostojąca - Wersja z profilami ściennymi 

 500 - 1400 mm
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PE 6W GF
Wolnostojąca wyspa natryskowa, szkło 6 mm 

 600 - 1200 mm 
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PE 6WM
Wolnostojąca wyspa natryskowa, szkło 6 mm

 600 - 1400 mm
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PU 6WZ
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm 

 200 - 1200 mm 

PU 8WZ
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm 

 200 - 1400 mm

PE 6WZ
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm 

 200 - 1200 mm 

PE 8WZ
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm 

 200 - 1400 mm
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PE 8WZ-V
Wolnostojąca ścianka boczna, szkło 8 mm 

 200 - 1400 mm
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PE 6GFT2
Wolnostojąca wyspa natryskowa, szkło 6 mm 

 1400 - 2200 mm 
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PE 8WM-F
Wolnostojąca wyspa natryskowa, szkło 8 mm 

 600 - 1600 mm
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Szczegóły produktu libero 4000

2 - Stabilność:
Inteligentny system 
wsporników z regulo-
wanymi śrubami tele-
skopowymi gwarantu-
je stabilność.

1 - Mechanizm
podnoszący: 
Odkryj na nowo wol-
ną przestrzeń. Ele-
ment uchylny drzwi 
jest wyposażony w 
mechanizm podno-
szący — to Ty de-
cydujesz, w jakiej 
pozycji pozostanie 
skrzydło drzwi.

3 / 4 - W każdym 
szczególe:
Skromny design profilu, 
ukryte możliwości regu-
lacji profili i pasujące za-
ślepki należą do wyposa-
żenia podstawowego.

5 - Technologia  
klejenia:
Rygorystycznie nadzorowany 
proces produkcji gwarantuje 
długą żywotność i wytrzyma-
łość klejenia. Nasza innowa-
cyjna metoda UV gwarantuje 
maksimum bezpieczeństwa.
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duka.it/libero3000 

libero 3000
6 mm / 8 mm Grubość szkła | 2000 mm Standardowa wysokość 
| Jest to nowa linia, która dopełnia ofertę w segmentach cenowych 
Duka. Rozwiązania indywidualne, które wykorzystują walory este-
tyczne sitodruku geometrycznego w kolorze czarnym, dotrzymując 
kroku nowym tendencjom, zarówno pod względem kolorystycz-
nym, jak i w wymiarze cech tak zwanego „stylu przemysłowego”. 
Gwarantowana jest zatem maksymalna elastyczność w tworzeniu 
przestrzeni prysznicowej typu walk-in, dzięki zastosowaniu produk-
tów wysokiej jakości, bezpiecznych i niezawodnych.

6GW2RF R
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm 

 300 - 1200 mm 

8GW2RF R
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm 

 300 - 1400 mm 
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6GW2F R
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm 

 600 - 1200 mm 

8GW2F R
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm 

 600 - 1600 mm 
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6GW2F L
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm 

 200 - 1200 mm 

8GW2F L
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm 

 200 - 1400 mm 
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6GW2F R
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 6 mm 

 200 - 1200 mm 

8GW2F R
Ścianka boczna wolnostojąca - szkło 8 mm 

 200 - 1400 mm 
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1 - Trwałość: 
Ramię wspornikowe, będące częścią prostej i nie-
inwazyjnej linii, łączy się w sposób harmonijny ze 
szklaną ścianką prysznicową, bez wystawania poza 
kabinę i zajmowania dodatkowej przestrzeni łazien-
kowej (6/8GW2F L/R).

2 - Design:
Sitodruk składa się z 6 lub 8 kwadratów, wyłącznie 
w kolorze czarnym, na szkle o grubości 6 i 8 mm 
i zamyka się on w ramach idealnie dopasowanych, 
czarnych profili z aluminium. Profile zapewniają sta-
bilność i trwałość na przestrzeni czasu oraz spełniają 
funkcje ochronne sitodruku (6/8GW2F L/R).

Szczegóły produktu libero 3000
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Rozwiązania 
nawannowe
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multi-S4000 dukessa3000 multi3000 multi3000glass

GBFPR R
Drzwi składane/skrzydłowe do wanny z zakrzywionym szkłem 

 500 - 970 mm 

Rozwiazanie  
nawannowe

Prysznic i wanna w jednym. Jedno-, dwu- lub wieloczęściowy para-
wan harmonijkowy w jednej chwili zamienia wannę w prysznic. Do 
wyboru pomiędzy szkłem hartowanym ESG i akrylem.

3 mm / 6 mm Grubość szkła
multi-S 4000: 1500 mm Standardowa wysokość
dukessa 3000: 1650 mm Standardowa wysokość
multi 3000 / multi 3000 glass: 1400 mm Standardowa wysokość
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GBP1
Jednoczęściowy, składany parawan nawannowy 

 300 - 1000 mm 

GBFT2
Dwuczęściowy parawan nawannowy składany z drzwiami 
skrzydłowymi i częścią stałą 

 420 - 1600 mm 
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GBFP L
Drzwi składane/skrzydłowe do wanny 

 500 - 1600 mm
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A-CP3X
Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wanny 

 1000 - 1800 mm
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GFW1
Jednoczęściowy, składany parawan nawannowy 

 300 - 1000 mm 

FW1
Jednoczęściowy, składany parawan nawannowy ze szkła z 
tworzywa sztucznego 

 300 - 1000 mm 
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GFW2
Dwuczęściowy, składany parawan nawannowy 

 700 - 1600 mm

FW2
Dwuczęściowy, składany parawan nawannowy ze
szkła z tworzywa sztucznego 

 700 - 1600 mm
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GFW3 / FW3
Trzyczęściowy, składany parawan nawannowy

 700 - 1600 mm 

FX3
Trzyczęściowy, składany parawan nawannowy nad
narożnikiem 

 700 - 1650 mm 
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GFW3 + GSF
Trzyczęściowy, składany parawan nawannowy 
w połączeniu ze ścianką boczną z bezpiecznego 
szkła hartowanego 

 700 - 1600 mm

FW3 + SF
Trzyczęściowy, składany parawan nawannowy w 
połączeniu ze ścianką boczną ze szkła z tworzywa 
sztucznego 

 700 - 1600 mm
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2 3 4

Szczegóły produktu

1 - 180°:  
Zawias o kącie otwierania 
180° umożliwia rozkłada-
nie ścianki prysznicowej i 
bezproblemowe czyszcze-
nie powierzchni wewnętrz-
nych bez konieczności 
wchodzenia do wanny. 
Wytrzymałość i stabilność, 
bez widocznych połączeń 
śrubowych — precyzja aż 
po najmniejsze detale.

3 - System girofix:
Innowacja podczas mon-
tażu – mocowanie kabin 
narożnych za pomocą 
systemu „girofix”. Techno-
logia ta znacząco ułatwia 
sam proces montażu i 
eliminuje widoczne połą-
czenia śrubowe po stronie 
wewnętrznej.

2 - Śruba teleskopowa:
Profil mocujący do ściany 
idealnie równoważy tole-
rancje montażowe z inno-
wacyjnym, teleskopowym 
mechanizmem wyrów-
nawczym.

4 - Precyzyjny  
mechanizm z kółkiem 
regulacyjnym:
Całe drzwi można swo-
bodnie i bezproblemowo 
regulować w przewidzia-
nym zakresie dzięki pre-
cyzyjnemu mechanizmowi 
z kółkiem regulacyjnym. 
Dzięki temu nawet po kil-
ku latach można dokonać 
zmiany ustawienia drzwi.
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Informacje & 
Technika
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Artykuły
Rozwiązania wnękowe

Rozwiązania narożne
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Kabiny półokrągłe
Rozwiązania  
pięciokątneWyspy natryskowe

Rozwiązania U-kształtne Rozwiązania nawannowe

Konstrukcje U-kształtne są dostępne na zapytanie we wszystkich seriach modeli.
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Automatic Close & Stop Szklane 
drzwi swobodnie przesuwają się 
automatycznie aż do ostatnich 
centymetrów do pozycji „zamknięty” 
lub „otwarty”.

Technologia klejenia Zawiasy i 
elementy mocujące są przyklejone 
do szkła za pomocą sprawdzonej 
technologii klejenia Duka® UV.

Zawias 180° Zawias o kącie otwie-
rania 180° gwarantuje maksymalny 
komfort i swobodę ruchów: umoż-
liwia całkowite otwieranie kabiny na 
zewnątrz i do wewnątrz.

Mechanizm samopodnoszący z 
regulacją Oprócz zwykłych zalet 
mechanizmu samopodnoszącego 
istnieje dodatkowo możliwość regu-
lacji procesu zamykania ruchomych 
elementów, co pozwala na swobod-
ny wybór punktu zatrzasku. 

Detale techniczne

Automatic Close W przypadku 
artykułów oznaczonych tą ikonką 
automatyka domykająca AC jest 
dostarczana tylko dla pozycji „za-
mknięty”.

Technologia ukrytych zawiasów 
wewnętrznej W produktach ozna-
czonych tym symbolem zawiasy są 
przykręcane śrubami do szkła, co 
jednak nie powoduje żadnych wypu-
kłości po wewnętrznej stronie szkła.

Mechanizm samopodnoszący 
Drzwi z mechanizmem samopod-
noszącym podczas otwierania 
automatycznie podnoszą się o kilka 
milimetrów.

Technologia klejenia „Brilliant” W 
przypadku artykułów oznaczonych 
tą ikonką zawiasy są przyklejone do 
szkła przy użyciu nowej „technologii 
klejenia UV Duka Brilliant”.

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 automatycznego domykania 
„Automatic Close”.
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Magnetyczne uchylne elementy 
przesuwne W przypadku artykułów 
oznaczonych tą ikonką elementy 
przesuwne są wyposażone w  
„supermagnesy”, dzięki czemu  
można je również uchylać.

Rolki jezdne Artykuły opatrzone 
tą ikonką posiadają elementy 
przesuwne wyposażone w rolki 
jezdne. Zapewniają one optymalne 
możliwości regulacji oraz perfekcyjne 
przesuwanie i zamykanie drzwi.

Wyrównanie do ściany przy 
pomocy śrub teleskopowych Całe 
drzwi można w określonym zakresie 
precyzyjnie i łatwo wyregulować przy 
pomocy śruby teleskopowej.

Rolki jezdne łożyskowane  
Ta ikonka oznacza artykuł, w którym 
elementy przesuwne są zaopatrzone 
w regulowane poziomo rolki łożysko-
wane. Gwarantuje to perfekcyjne i 
ciche przesuwanie drzwi.

Wyrównanie do ściany przy pomocy 
regulowanego szkła hartowanego 
ESG Regulacja przyścienna w zakresie 
25 mm przy ściankach bocznych i 
elementach stałych jest gwarantowana 
przez „szkło hartowane ES z dowolną 
regulacją w profilu ściennym”.

Odblokowanie elementów 
przesuwnych Kabiny z tą ikonką 
dysponują drzwiami przesuwnymi, 
których pojedyncze elementy mogą 
być odblokowywane i przesuwane 
niezależnie od siebie.

Nasze symbole, ikonki Duka, oznaczają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa naszych kabin, któ-
re mogą zostać utrzymane dzięki regularnym kontrolom. Jako graficzny znak jakości pełnią rolę drogowska-
zu w ofercie Duka. Poszczególne symbole uosabiają różnorodne rozwiązania techniczne wyróżniające nasze 
kabiny.

Uchylne elementy przesuwne 
Tym symbolem oznaczone są kabiny 
prysznicowe z uchylnymi elementami 
przesuwnymi. Ich zaletą jest łatwe 
czyszczenie, także pomiędzy ele-
mentami szklanymi.

Drzwi z bezstopniowym kółkiem 
regulacyjnym Przy pomocy mecha-
nizmu z kółkiem regulacyjnym całe 
drzwi można lekko i bezproblemowo 
wyregulować w przewidzianym 
zakresie. 

Mocowanie profilu ramowego 
„girofix” Obrót śruby girofix o 90° 
wystarczy do zamocowania profilu 
ramowego.
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Na dolnej krawędzi szyby znajduje się bardzo dyskretna, minimalistyczna uszczelka z PCV. Dzię-
ki wodoodpornej listwie wysuniętej do wewnątrz i miękkim skrzydełkom skierowanym w dół, woda 
zostaje odprowadzona w pożądanym kierunku. Proste i szybkie ściąganie uszczelki umożliwia łatwe 
czyszczenie lub wymianę!

Maksimum innowacji i korzyści w codziennym użytkowaniu! Dyskretny profil aluminiowy przykleja się 
dokładnie do spodniej strony szkła bez żadnego naddatku, zmniejszając w ten sposób tworzenie się 
ewentualnych osadów brudu do minimum. Włożona uszczelka PCV (również bez naddatku) posiada 
wodoodporną listwę wysuniętą do wewnątrz i miękkie skrzydełka PCV skierowane w dół. Ledwie wi-
doczne i wiecznie piękne spełniają swoje zadanie i są łatwe do ściągnięcia dla każdego użytkownika 
w celu czyszczenia lub wymiany!

Na dolnej krawędzi szyby zamontowany jest bardzo dyskretny profil aluminiowy połączony z wkładaną 
uszczelką PCV – ledwo widoczną i bardzo wydajną. Wodoodporna listwa wysunięta do wewnątrz i 
miękkie skrzydełka utrzymują wodę w ryzach. Uszczelkę można bardzo łatwo i szybko ściągnąć do 
czyszczenia lub wymienić!

3-gwiazdkowy

4-gwiazdkowy

5-gwiazdkowy

System odprowadzania wody
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Uwaga! Ta uszczelka może zostać użyta zamiast dostarczonej standardowej uszczelki. Należy pamiętać, że kabiny 
prysznicowe ze standardową uszczelką i wbudowaną osłoną przeciwbryzgową zostały przetestowane zgodnie z normą 
EN 14428. Zmiany w tej konfiguracji prowadzą do zmniejszenia ochrony przed rozpryskującą wodą!

Standardowe uszczelki

Specjalne uszczelki
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Szyby ze szkła hartowanego

A10 przezroczyste

ST10 szkło satynowane C10 Cincillà

AQ10 przejrzyste z białym 
sitodrukiem na górnej krawędzi 
szkła

TS10 Privé - sitodruk satynowa-
ny na środku szkła

AQB10 przejrzyste z sitodrukiem 
w kolorze antracytu na górnej 
krawędzi szkła

AG10 szkło Parsol szare

TG10 szkło Parsol szare PrivéCSG10 szkło chromowane z  
efektem lustrzanym
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VM10 Nebula VB10 Nubes

Szyby akrylowe

DA4 dekor w kształcie kropel–
akryl

KA1 Fine texture–akryl
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A10 

AQ10 2

AQB10 2

ST10 1

AG10 1

C10

CSG10

TS10 1, 2, 3, 4

TG10 1, 2

VM10 2, 3, 4

VB10 1, 2, 3, 4

DA4

KA1

1  Sitodruk na górnej kra-
wędzi szkła: Takie szkło 
posiada przy górnej krawędzi 
naniesiony sitodruk o wyso-
kości ok. 55 mm. Maskuje on 
w dużej części szyny jezdne i 
klejenia łączników.

2  Odchylenia w kolorze 
sitodruku: W zależności od 
satynowej farby sitodruko-
wej szkła te mogą wykazy-
wać niewielkie różnice kolo-
rystyczne.

3  Należy zwrócić uwagę 
na maksymalną szero-
kość TS10, TQ10, VM10, 
VQ100: centralny sitodruk 
może być wykonany tylko 
na tych szkłach o szeroko-
ści do 1400 mm. Wysokość 
sitodruku na środku szyby 
wynosi przy TS10 / TQ10 
760 mm i VM10 / VQ10 
1045 mm.

4  Należy zwrócić uwagę, 
że w przypadku modeli z kil-
koma szkłami różnice wyso-
kości mogą wynosić 3 mm 
ze względu na skompliko-
wane sitodruki ceramiczne 
w produkcji indywidualnej.

Szkło wg serii modeli
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PROTECT

PROCARE

ProCare: nasz producent szkła Saint Gobain stworzył innowacyjne szkło o nazwie „timeless”, czyli ponad-
czasowe. Firma Duka natychmiast postanowiła wykorzystać je w swoim programie, nadając mu nazwę 
„ProCare”. Woda spływa szybko i obficie po powierzchni szkła, ograniczając osadzanie się na nim kropli. W 
konsekwencji szyba pozostaje przejrzysta na dłużej. 

Protect: folia powierzchniowa, która odpycha wodę, nakładana fabrycznie na powierzchnię szkła. Tak zabe-
zpieczone szkło staje się bardziej odporne na osady kamieni i zanieczyszczeń na powierzchni, dzięki czemu 
jego czyszczenie jest o wiele łatwiejsze i nie wymaga użycia agresywnych środków czystości. 

Dostępne w następujących seriach modeli:

Uszlachetnianie szkła
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Kolory profili

SIL silber matt SHL silber hochglanz /  
CSH chrom/alu hochglanz

INO inox

SCH schwarz

WEI weiß

SIL srebrny matowy SHL srebrny błyszczący /  
CSH chrom/aluminium  
błyszczący

INO inox WEI biały

SCH czarny

INO inoxSWZ czarny
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*  

(A-CV)

SIL

SHL

CSH

SCH

INO

WEI

SWZ
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multi-S gallery*

pura 5000 ColourArt BBL

pura 5000 ColourArt INO

pura 5000 ColourArt MBLpura 5000 ColourArt BCU

pura 5000 ColourArt MWH

pura 5000 ColourArt BBR

pura 5000 ColourArt CSH

Warianty uchwytów

uchwyt łukowy natura (1) uchwyt muszlowy natura (2)



297

pura 
5000

multi-S 
4000

natura 
4000

gallery
3000

pura

multi-S

gallery

natura

natura FP

 
 = uchwyt standardowy,   = uchwyt specjalny

* Uchwyt gallery może być montowany na drzwiach, wejściach narożnych i kabinach pięciokątnych 
pionowo lub poziomo. W przypadku kabin półokrągłych jest on montowany pionowo.

Warianty 
uchwytów

Modele

Uchwyty na ręczniki

Uchwyty na ręczniki PHT-G
Dostępne w libero 4000
i princess 4000

Uchwyty na ręczniki Bares
Dostępne w acqua 5000,
libero 5000 i gallery 3000

Uchwyty na ręczniki Tubes
Dostępne w multi-S 4000
i libero 4000
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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 zna-
jduje się po zewnętrznej stronie kabiny przy jej dolnej krawędzi. 
Zawiera on 8-cyfrowy ciąg cyfr, przy pomocy którego możemy 
jednoznacznie zidentyfikować produkt. Kod ten można odczy-
tać samodzielnie i przekazać go sprzedawcy w miejscu zakupu 
kabiny. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 
duka.it.

Poza tym „dowód osobisty” kabiny prysznicowej Duka, czyli nu-
mer ID, znajduje się także na odwrocie karty gwarancyjnej dost-
arczonej razem z produktem lub na etykiecie na opakowaniu 
kabiny Duka.

Kod QR
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Kabina prysznicowa Duka jest objęta kompleksową gwarancją, 
zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w karcie gwa-
rancyjnej dołączonej do produktu. Na odwrocie karty znajduje się 
numer identyfikacyjny (ID), który potwierdza autentyczność wyrobu 
duka i umożliwia firmie śledzenie kabiny prysznicowej od zamówie-
nia 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 stronie internetowej www.duka.it

Gwarancja Duka

5 LAT GWARANCJI
10 LAT GWARANCJI NA CZĘŚCI ZAMIENNE
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info@duka.it

Ze względu na warunki techniczne druku odcienie kolorów w katalo-
gu mogą różnić się od odcieni rzeczywistych. Firma Duka zastrzega 
sobie prawo wprowadzania zmian w produktach bez obowiązku 
wcześniejszego powiadamiania.

Duka AG
Duka-Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100

Wszelkie informacje techniczne i szczegółowe opisy poszczegól-
nych modeli znajdziecie znajdują się na stronie duka.it

5 LAT  
GWARANCJI

10 LAT
GWARANCJI DO-

STĘPNOŚCI CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH
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www.duka.it
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