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Wszelkie informacje techniczne i szczegółowe opisy poszczególnych  
modeli znajdą Państwo na stronie www.duka.it
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Chcemy być łącznikiem między architekturą, stylistyką a techniką i wyzwalać nowe impulsy. duka oferuje 
wysokiej jakości kabiny prysznicowe w różnorodnej linii produktów, w ponadczasowej purystycznej for-
mie. Nasz slogan „Prysznic jest przyjemnością” obrazuje kwintesencję strategii naszej firmy: produkcję na 
zamówienie, wysokiej jakości materiały i innowacyjną technologię już od pierwszego etapu produkcji. Z 
entuzjazmem i ponad 35-letnim doświadczeniem rozwijamy produkcję kabin prysznicowych będących po-
łączeniem komfortu i różnorodności, lekkości i wytrzymałości, luksusu i modnych trendów. Prysznic jest 
przyjemnością. Więcej niż slogan.

Zapraszamy 
do świata duka

Kabiny  pryszn icowe
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Jesteśmy przedsiębiorstwem z Południowego Tyrolu, mocno zwią-
zanym z tradycją i sposobem życia tej krainy. Położenie geograficzne 
między północą a południem ukształtowało nasze wartości: nieza-
wodność i dokładność połączone z estetyką i stylem życia. 

W 1979 roku w garażu w małej południowotyrolskiej wiosce Arnold 
Gasser i Johann Krapf rozpoczęli historię sukcesu firmy duka. Dzięki 
wysokiej jakości, łatwości montażu i niepowtarzalności rozwiązań 
duka mogła rozszerzać swoją produkcję, zdobywać nowe rynki, 
zapewniając w tym czasie stabilne miejsce pracy dla ponad 200 
pracowników. Taka jest właśnie duka!

Południowotyrolskie 
Korzenie
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Całość to coś więcej niż suma jej części. W firmie duka od sa-
mego początku myślimy o jakości. Aby nasze produkty spełniały 
wysokie wymagania Klientów w zakresie designu, funkcjonalności 
i trwałości drzwi kabin prysznicowych duka, zaczynamy od zapew-
nienia jakości naszych surowców. Do najważniejszych komponen-
tów należy szlachetne szkło i wysokogatunkowe aluminium. Oba 
materiały nabywamy w najbliższej okolicy: nasze szkła ochronne 
produkujemy w hucie szkła w pobliżu Wenecji — kolebce produk-
cji szkła. Nasze profile aluminiowe ze stopów specjalnych powstają 
dzięki obróbce austriackiego eksperta w tej dziedzinie. I wreszcie 
nasza własna obróbka metali: wszystkie okucia, takie jak zawiasy 
i uchwyty, są wykonywane w naszej fabryce w Brixen z użyciem 
wysoce precyzyjnych maszyn CNC. Tylko w taki sposób możemy 
być pewni, że nasze restrykcyjne wymagania dotyczące procesów 
produkcyjnych w zakresie precyzji, staranności i wyglądu będą pr-
zestrzegane, a powstałe kabiny prysznicowe będą zachwycać i jako 
indywidualny element wystroju harmonijnie dopasują się do łazienki 
Klienta. To właśnie rozumiemy przez jakość i wyrażamy w naszym 
motto: duka — prysznic jest przyjemnością!

Jakość duka



8



9

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

Wymiary specjalne:  
Indywidualność 
prosto z fabryki
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Przez cały czas przykładamy przy tym wagę do rozwoju i tworze-
nia kabin prysznicowych na każdą potrzebę i każdy gust. Ambicja ta 
nie pozostała niezauważona, a produkty firmy duka były wielokrotnie 
nagradzane, otrzymując m.in. wyróżnienia takie jak: nagroda ADI Ce-
ramics Design Award zarezerwowana dla najbardziej innowacyjnych 
produktów włoskiej branży sanitarnej, German Design Award Special 
Mention oraz German Design Award Winner 2018, jedna z najbardziej 
prestiżowych nagród międzynarodowych w dziedzinie designu, czy 
też nagroda German Brand Award 2017, do której przyznania prze-
konaliśmy jury naszą marką „duka”. 

Jakie są Twoje korzyści jako konsumenta? Międzynarodowe wyróż-
nienia są dla firmy duka potwierdzeniem obrania dobrego kierunku i 
zachętą do dalszej pracy. Nasz design charakteryzuje konsekwentne 
prowadzenie linii, harmonia i równowaga w każdym detalu, dzięki któ-
rym doświadczysz w swojej łazience nowoczesnej architektury na-
szych modeli. A to wszystko zgodnie z naszym mottem: „duka 
— prysznic jest przyjemnością”.

Nagrody/ 
wyróżnienia
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Arreda 
Wolnostojące i indywidualne  

rozwiązania przestrzenne

Aura
Modele  

bezprofilowe

Vertica
Modele zaopatrzone  

tylko w profile pionowe

Quadra
Modele profilowe

Spis treści

strona 16 libero 5000
strona 22 libero 4000
strona 40 libero 3000

strona 48 acqua 5000
strona 58 pura 5000
strona 78 vetra 3000

strona 92 pura R 5000
strona 102 princess 4000
strona 112 multi-S 4000
strona 136 gallery 3000
strona 148 vela 2000

strona 162 acqua R 5000
strona 172 natura 4000
strona 198 dukessa 3000
strona 208 stila 2000
strona 218 prima 2000 glass

prima 2000

strona 230 Rozwiązania nawannowe
strona 242 Artykuły
strona 244 Detale techniczne
strona 246 Przegląd szyb i profili
strona 254 Serwis
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libero 5000 libero 4000 libero 3000

Arreda

Prysznic — przestrzeń w przestrzeni dla psychicznego i fizycznego wypoczynku. Przestrzeń dla codzien-
nego rytuału oczyszczenia i relaksu. Tu emocje spotykają się z finezją. Przy minimalnej ilości materiałów 
zapewnia maksymalną swobodę twórczą. Zapomnijcie o kompromisie i spośród wielu opcji wybierzcie to 
rozwiązanie, które odpowiada indywidualnym upodobaniom. W wymiarach standardowych i specjalnych 
oferujemy nadzwyczajną szerokość przestrzeni. Segment Arreda obejmuje następujące serie modeli:

Wolnostojące i indywidualne rozwiązania przestrzenne
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www.duka.it/libero5000 

FQS-F L/R   Ścianka boczna wolnostojąca     150 - 1800 mm 

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.
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FQN L/R   Wyspa natryskowa do wnęki     150 - 1500 mm 
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FQW L/R   Wyspa natryskowa     150 - 1500 mm FQS L/R   Ścianka boczna     150 - 1400 mm
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1

2

Szczegóły produktu libero 5000

1 - Trwałość: Najwyższą stabilność gwarantują 
zintegrowane połączenia śrubowe! Są on również 
przymocowane do szkła z użyciem sprawdzonej 
technologii klejenia duka — optyczna i techniczna 
doskonałość, jakiej nikt nie znał.

2 - Technologia klejenia: Wewnętrzne elementy 
mocujące wykorzystują sprawdzoną technologię 
klejenia duka. Dzięki temu libero 5000 ma po 
stronie zewnętrznej jednolitą szklaną powierzchnię 
— bez wgłębień!
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www.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/R   Wolnostojące, składane drzwi wahadłowe, szkło 6 mm
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PE 6DT L/R   Wolnostojące drzwi obrotowe, szkło 6 mm
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PE 6GFT1   Wyspa natryskowa, szkło 6 mm     550 - 1800 mm 

PE 6WK   Ścianka boczna do kombinacji, szkło 6 mm     700 - 1200 mm 
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PE 6GF   Ścianka boczna wolnostojąca, szkło 6 mm     600 - 1200 mm 



29

PE 6W GFT1   Wyspa natryskowa wolnostojąca, szkło 6 mm     550 - 1800 mm
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PE 6PS-F   Ścianka boczna wolnostojąca z wieszakiem na ręcznik/wspornikiem, szkło 6 mm     500 - 1010 mm

PE 8PS-F   Ścianka boczna wolnostojąca z wieszakiem na ręcznik/wspornikiem, szkło 8 mm     500 - 1400 mm
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PE 6W GF   Wyspa natryskowa wolnostojąca, szkło 6 mmm     300 - 1200 mm 
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PE 6WM   Wyspa natryskowa wolnostojąca, szkło 6 mm     600 - 1400 mm
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PE 6WZ   Ścianka boczna wolnostojąca, szkło 6 mm        700 - 1200 mm 

PE 8WZ   Ścianka boczna wolnostojąca, szkło 8 mm        700 - 1600 mm
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PE 8WZ-V   Ścianka boczna wolnostojąca, bezprofilowa, szkło 8 mm     150 - 1600 mm
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PE 6GFT2   Wyspa natryskowa wolnostojąca, szkło 6 mm     1100 - 2000 mm 
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PE 8WM-F   Wyspa natryskowa wolnostojąca, bezprofilowa, szkło 8 mm     600 - 1600 mm
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1 2

3 4 5

Szczegóły produktu libero 4000

2 - Stabilność: Inteli-
gentny system wspor-
ników z regulowanymi 
śrubami teleskopowymi 
gwarantuje stabilność.

1 - Mechanizm pod-
noszący: Odkryj na 
nowo wolną przestrzeń. 
Element uchylny drzwi 
jest wyposażony w 
mechanizm podnoszący 
— to Ty decydujesz, w 
jakiej pozycji pozostanie 
skrzydło drzwi.

3 / 4 - W każdym 
szczególe: Skromny 
design profilu, ukryte 
możliwości regulacji 
profili i pasujące zaślep-
ki należą do wyposaże-
nia podstawowego.

5 - Technologia  
klejenia: Rygorystycznie 
nadzorowany proces 
produkcji gwarantuje dłu-
gą żywotność i wytrzy-
małość klejenia. Nasza 
innowacyjna metoda UV 
gwarantuje maksimum 
bezpieczeństwa.
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www.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.

GW-F6 L/R   Ścianka boczna wolnostojąca, szkło 6 mm

GW-F8 L/R   Ścianka boczna wolnostojąca, szkło 8 mm
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GW-F6 L/R   Ścianka boczna wolnostojąca, szkło 6 mm

GW-F8 L/R   Ścianka boczna wolnostojąca, szkło 8 mm
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GW-F   Ścianka boczna wolnostojąca
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GW-F   Ścianka boczna wolnostojąca
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1 - Trwałość: Ramię wspornikowe, będące częścią 
prostej i nieinwazyjnej linii, łączy się w sposób 
harmonijny ze szklaną ścianką prysznicową, bez 
wystawania poza kabinę i zajmowania dodatkowej 
przestrzeni łazienkowej (PE 6/8GW L/R).

2 - Design: Sitodruk składa się z 6 lub 8 kwadra-
tów, wyłącznie w kolorze czarnym, na szkle o gru-
bości 6 i 8 mm i zamyka się on w ramach idealnie 
dopasowanych, czarnych profili z aluminium. Profile 
zapewniają stabilność i trwałość na przestrzeni 
czasu oraz spełniają funkcje ochronne sitodruku 
(PE 6/8GW L/R).

Szczegóły produktu libero 3000
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Aura

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

Modele bezprofilowe

acqua 5000 pura 5000 vetra 3000
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www.duka.it/acqua5000www.duka.it/acqua5000

XTN2 L/R   Dwuczęściowe drzwi przesuwne z elementem 

stałym do wnęki     970 - 2200 mm 

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!
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XT4   Czteroczęściowe drzwi przesuwne do wnęki     1500 - 2400 mm
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XT1 L/R   Jednoczęściowe drzwi przesuwne do 

wnęki z przepierzeniem     520 - 1100 mm

XWV2 L/R   Skrócona ścianka boczna     

 150 - 1400 mm
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XTW2 L/R   Dwuczęściowe drzwi przesuwne z 

elementem stałym do kombinacji z art. XW2 L/R       

 970 - 2200 mm 

XW2 L/R   Ścianka boczna do  

kombinacji z art. XTW2 L/R     

 150 - 1400 mm 
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XE 2  / XK 2   Wejście narożne     700 - 1600 mm
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1

42

3

Szczegóły produktu acqua 5000

1 - Design: Ze-
wnętrzny sitodruk na 
szkle zakrywa kleje-
nie łącznika i szynę 
jezdną. Ponadto tylko 
minimalne nacho-
dzenie się elementu 
stałego i elementu 
drzwi dopełnia design 
tej serii modeli.

3 - Uchylne elementy 
przesuwne: Elementy 
przesuwne można uchy-
lić przez naciśnięcie 
haka prowadzącego, 
dzięki czemu czyszcze-
nie powierzchni między 
elementami szklanymi 
nie stanowi już żadnego 
problemu!

2 - Automatic Close 
& Stop: Szklane drzwi 
swobodnie przesuwają 
się automatycznie aż do 
ostatnich centymetrów do 
pozycji „zamknięty” lub 
„otwarty” — dodatkowy 
komfort przy każdej kąpie-
li. Innowacyjną automa-
tykę domykającą można 
zamówić jako opcję dla 
każdego modelu acqua.

4 - Nowa, innowa-
cyjna statyka, która 
dotrzymuje obietnic: 
wejścia narożne o 
dużych wymiarach bez 
wspornika sufitowego! 
Daj się zaskoczyć 
naszemu niezwykłemu 
rozwiązaniu!
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www.duka.it/pura5000

P-PTN L/R   Dwuczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki     600 - 1600 mm 

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.
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P-TN1 L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki     500 - 1000 mm
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P-TN2 L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki z 1 elementem stałym i wspornikiem     600 - 1600 mm
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P-FPTN L/R   Drzwi harmonijkowo- 

wahadłowe do wnęki        

 500 - 1000 mm

P-WV L/R   Ścianka boczna skrócona do kombinacji z 

art. P-TN1 L/R, P-FPTN L/R, P-TN2 L/R    

 150 - 1400 mm
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P-TN1X L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe ze ścianką boczną do wnęki     1000 - 2000 mm
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P-TN3 L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z 1 elementem stałym, 1 ścianką boczną i 2 wspornikami do wnęki     

 1000 - 2100 mm
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P-TN2P L/R   Dwuczęściowe drzwi  

wahadłowe z elementem stałym do wnęki    

 1200 - 2200 mm

P-TN4 L/R   Dwuczęściowe drzwi  

wahadłowe z 2 elementami stałymi do wnęki     

 1200 - 2200 mm
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P-TW1 L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do 

kombinacji z art. P-W L/R     500 - 1000 mm

P-W L/R   Ścianka boczna do kombinacji 

z art. P-TW1 L/R, P-TW2 L/R, P-FPTW L/R       

 150 - 1400 mm
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P-TW2 L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym  

do kombinacji z art. P-W L/R     600 - 1600 mm
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P-FPTW L/R   Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do kombinacji z art. P-W L/R     500 - 1000 mm
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P-PTW L/R SB1   Dwuczęściowe drzwi 

wahadłowe do kombinacji z art. P-WP L/R    

 600 - 1200 mm 

P-WP L/R   Ścianka boczna do kombinacji z 

art. P-PTW L/R     150 - 1400 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 elementami stałymi     

 951 - 1150 mm 
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P-FPT E/K   Kabina kwadratowa z  

2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi       

 500 - 1000 mm

P-R2P   Kabina półokrągła z 2 drzwiami wahadłowymi i  

2 elementami stałym i 2 wspornikami     

 R50 754 - 1200 mm / R55 794 - 1200 mm
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3 4

Szczegóły produktu pura 5000

1 - Design uchwytu/za-
wiasów: Metalowy uchwyt o 
ergonomicznym designie do 
praktycznego i pewnego pod-
parcia, zamontowany po we-
wnętrznej i zewnętrznej stronie 
drzwi bezpośrednio na profilu 
magnetycznym i dostępny w 
4 wersjach: chrom/aluminium 
błyszczący, z wkładką szklaną w 
kolorze białym i czarnym, ideal-
nie dopasowany do zawiasów.

2 - Profil progo-
wy: jest prawie 
niewidoczny z 
zewnątrz, a mimo 
to zapewnia 
najlepszą klasę 
wodoszczelności.

3 - Technologia kleje-
nia: Technologia klejenia 
UV oraz system „Auto-
matic Close” — dwie 
ważne innowacje firmy 
duka w projektowaniu 
kabin prysznicowych, 
gwarantują swobodne 
przesuwanie się szklanych 
drzwi i automatyczne za-
mykanie aż do ostatnich 
centymetrów.

4 - Design: Sitodruk 
w kolorach zawiasów 
i uchwytu zakrywa 
wewnętrzne mocowa-
nie ścienne.
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www.duka.it/vetra3000

VTN1 L/R   Drzwi uchylne do wnęki z wąskim elementem stałym     

 500 - 1100 mm 

vetra 3000
6 mm Grubość szkła | 1950 mm Standardowa wysokość | vetra 
3000 — bezprofilowa technologia ze szkłem hartowanym o dużych 
możliwościach dopasowania i wyjątkowej różnorodności. Innowa-
cyjna technologia zapewniająca wysoką funkcjonalność i najlepszą 
jakość materiałów i wykonania. Konsekwentna w designie, nowo-
czesna i na czasie! 
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VTN4 L/R   Drzwi uchylne do wnęki  

z szerokim elementem stałym   

 600 - 1500 mm 

VWV1 L/R   Ścianka boczna skrócona na wymiar  

do kombinacji z art. VTN1 L/R lub VTN4 L/R    

 150 - 1000 mm 
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VGWV2   Ścianka boczna skrócona z profilem 

ściennym do kombinacji z art. VTN1 L/R lub  

VTN4 L/R        150 - 1200 mm

VTW1 L/R   Drzwi uchylne z wąskim elementem  

stałym do kombinacji z art. VW1 L/R    

 500 - 1100 mm
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VTW4 L/R   Drzwi uchylne z szerokim elementem stałym do kombinacji z art. VGW2     600 - 1500 mm 
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VW1 L/R   Ścianka boczna na wymiar do  

kombinacji z art. VTW1 L/R lub VTW4 L/R   

 150 - 1100 mm 

VGW2   Ścianka boczna z profilem ściennym 

do kombinacji z art. VTW1 L/R lub VTW4 L/R       

 150 - 1200 mm 
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VT1 EK   Kabina kwadratowa z wąskim elementem stałym     500 - 1100 mm
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VT4 EK   Kabina kwadratowa z 2 drzwiami uchylnymi z szerokimi elementami stałymi     600 - 1500 mm 
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VR 1   Kabina półokrągła z 2 drzwiami  

uchylnymi z wąskimi elementami stałymi     

 Rozmiary patrz cennik

VR4P   Kabina półokrągła z 2 drzwiami  

uchylnymi z szerokimi elementami stałymi     

 Rozmiary patrz cennik
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1

Szczegóły produktu vetra 3000

1 - Technologia ukrytych zawiasów: W serii vetra 3000 przykładamy dużą wartość do nowoczesnego 
designu i łatwości czyszczenia: Zawiasy umieszczone są po wewnętrznej stronie w jednej linii ze szkłem. 
Dzięki bezspoinowym metalowym pokrywom zawiasów kabiny prysznicowe są wyjątkowo łatwe w czysz-
czeniu.
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Vertica

Konsekwencja w formie z jasnymi geometrycznymi liniami. Ruchome wsporniki zapewniają niezbędną sta-
bilność. Do segmentu Vertica należą następujące serie: 

Modele zaopatrzone tylko w profile pionowe

pura R 5000
gallery 3000

princess 4000 
vela 2000

multi-S 4000
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www.duka.it/pura-R5000

PR-TN2 L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z elementem stałym do wnęki    

 600 - 1600 mm 

pura R 5000
8 mm Grubość szkła | 2000 mm Standardowa wysokość | Mi-
strzowski produkt wyróżnia lekkość i funkcjonalność. W perfekcyj-
nej kabinie prysznicowej to, co najważniejsze, zawarte jest w de-
talach. Otwieranie i zamykanie — płynne i delikatne jak muśnięcie.
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PR-WV L/R   Ścianka boczna skrócona     150 - 1400 mm
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PR-TN3 L/R   Jednoczęściowe drzwi 

wahadłowe z 2 elementami stałymi do wnęki    

 1000 - 2100 mm

PR-TN4 L/R   Dwuczęściowe drzwi wahadłowe  

z 2 elementami stałymi do wnęki     

 1200 - 2200 mm
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PR-TW2 L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z 

elementem stałym do kombinacji z art. PR-W L/R     

 600 - 1600 mm 

PR-W L/R   Ścianka boczna do kombinacji z  

art. PR-TW2 L/R     150 - 1400 mm 
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PR-T2 E/K   Wejście narożne z 2 drzwiami wahadłowymi, 2 elementami stałymi i 2 podporami     

 600 - 1600 mm
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PR-R2P   Kabina półokrągła z 2 drzwiami wahadłowymi, 2 elementami stałym i 2 podporami     

 815 - 1200 mm
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Szczegóły produktu pura R 5000

1 - Możliwość regula-
cji: profil mocujący do 
ściany z innowacyjnym 
mechanizmem regulacji 
do elementów stałych i 
ścian bocznych.

2 - Możliwość regula-
cji: profil mocujący do 
ściany — minimalistycz-
ny, a jednocześnie z 
zakresem regulacji i bez 
widocznych śrub.

3 - Technologia kle-
jenia: rygorystycznie 
nadzorowany proces 
produkcji gwarantuje 
długą żywotność i 
wytrzymałość klejenia. 
Nasza innowacyjna 
metoda UV gwarantuje 
maksimum bezpieczeń-
stwa.

4 - Profil progowy:  
jest prawie niewidoczny 
z zewnątrz, a mimo to 
zapewnia najlepszą kla-
sę wodoszczelności.
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www.duka.it/princess4000

6PT L/R   Drzwi uchylne do wnęki, szkło 6 mm     500 - 1000 mm

8PT L/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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6PSV L/R   Ścianka boczna skrócona z wieszakiem na ręcznik/wspornikiem, szkło 6 mm     120 - 1000 mm 

8PSV L/R   Ścianka boczna skrócona z wieszakiem na ręcznik/wspornikiem, szkło 8 mm     120 - 1400 mm
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6PTX L/R   Drzwi uchylne ze ścianką boczną do wnęki, szkło 6 mm     620 - 1600 mm

8PTX L/R   Drzwi uchylne ze ścianką boczną do wnęki, szkło 8 mm     620 - 2250 mm
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6PTS L/R   Drzwi uchylne do kombinacji ze ścianką boczną, szkło 6 mm     500 - 1000 mm

8PTS L/R   Drzwi uchylne do kombinacji ze ścianką boczną, szkło 8 mm     500 - 1200 mm
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6PS L/R   Ścianka boczna z wieszakiem na ręcznik/wspornikiem, szkło 6 mm     120 - 1000 mm

8PS L/R   Ścianka boczna z wieszakiem na ręcznik/wspornikiem, szkło 8 mm     120 - 1400 mm
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6PE/K   Wejście narożne z 2 drzwiami uchylnymi, szkło 6 mm     500 - 1000 mm

8PE/K   Wejście narożne z 2 drzwiami uchylnymi, szkło 8 mm     500 - 1200 mm
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6PRST L/R   Kabina półokrągła z drzwiami uchylnymi i ścianką boczną, szkło 6 mm     Rozmiary patrz cennik
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Szczegóły produktu princess 4000

1 - Design: Pod nowoczesną 
formą pokryw zawiasów ukrywa 
się technologia z najwyższej 
półki: możliwości regulacji, me-
chanizm samopodnoszący i zin-
tegrowane 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 estetyczny wieszak 
na ręczniki oraz zawiasy. Są 
one przymocowane do szkła za 
pomocą sprawdzonej techniki 
klejenia UV duka®. Wieszak na 
ręczniki zapewnia odpowiednią 
przestrzeń dla zakresu regulacji 
o 25 mm. Elegancki design pod-
kreślają przekroje profili.
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www.duka.it/multi-S4000www.duka.it/multi-S4000

GFTFN   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z 1 elementem  

stałym i 1 ścianką boczną 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   Dwuczęściowe drzwi wahadłowe do  

wnęki z 2 drzwiami uchylnymi     500 - 1600 mm

GPT1N   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki    

 500 - 1000 mm 
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GFTN   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do wnęki z 1 elementem stałym i drzwiami uchylnymi     500 - 1800 mm
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GFTPN   Dwuczęściowe drzwi  

wahadłowe z 1 elementem stałym do wnęki    

 720 - 2100 mm 

GFT2N   Dwuczęściowe drzwi wahadłowe z 2  

ściankami bocznymi do wnęki     840 - 2200 mm 
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GPT1SN   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe ze ścianką boczną do wnęki     720 - 2100 mm
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GPWV   Ścianka boczna skrócona do kombinacji z art. GPT2N     120 - 1250 mm 
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GFWV   Ścianka boczna skrócona do kombinacji 

z art. GPT1N lub GFTN     120 - 1250 mm

GPT1W   Drzwi uchylne do kombinacji z art. GFW     

 500 - 1000 mm
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GFTW   Drzwi uchylne do kombinacji z art. GPW z 

1 elementem stałym i drzwiami uchylnymi   

 500 - 1800 mm 

GFW   Ścianka boczna do kombinacji z  

art. GFPW L/R lub GFTW    

 120 - 1250 mm 
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GPT2W   Dwuczęściowe drzwi wahadłowe 

do kombinacji z art. GPW    

 500 - 1600 mm

GPW   Ścianka boczna do kombinacji z art. GPT2W   

 120 - 1250 mm
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GFT EK   Kabina kwadratowa z 2 elementami stałymi i 2 drzwiami wahadłowymi        500 - 1800 mm 
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GPT1 EK   Kabina kwadratowa z 2 drzwiami wahadłowymi     500 - 1000 mm
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GFRP4   Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi i 2 drzwiami wahadłowymi     Rozmiary patrz cennik
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GR2   Kabina półokrągła z 2 drzwiami wahadłowymi     Rozmiary patrz cennik
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GF2   Kabina pięciokątna z 2 elementami  

stałymi i 2 drzwiami wahadłowymi     

 Rozmiary patrz cennik

GLX/GRX L/R   Kabina prysznicowa do petite-piccolo 

składająca się z 2 drzwi wahadłowych i 1 elementu 

stałego     Rozmiary patrz cennik
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www.duka.it/multi-S4000www.duka.it/multi-S4000

GFP E/K   Kabina kwadratowa z 2 drzwiami  

harmonijkowo-wahadłowymi     500 - 1500 mm

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

System drzwi harmonijkowo-wahadłowych Najwyższy kom-
fort ze szlachetnym designem, perfekcyjnie opracowany dla niemal 
każdego projektu łazienki. Dzięki systemowi drzwi harmonijkowo-
-wahadłowych segmenty drzwi można składać płasko do ściany, 
na zewnątrz i do środka. Tworzy to szerokie wejście do kabiny o 
maksymalnym komforcie.
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GFPN L/R   Drzwi harmonijkowo-wahadłowe do wnęki     500 - 1500 mm 
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GFPN2   Dwuczęściowe drzwi  

harmonijkowo-wahadłowe do wnęki        

 1000 - 2400 mm

GFWV   Ścianka boczna skrócona do kombinacji z  

art. GFPN L/R     120 - 1250 mm
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GFPW L/R   Drzwi harmonijkowo-wahadłowe 

do kombinacji z art. GFW     500 - 1500 mm 

GFW   Ścianka boczna do kombinacji z  

art. GFPW L/R     120 - 1250 mm 
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GFFP U   Kabina w kształcie litery U z 

elementami stałymi i 2 drzwiami harmonijko-

wo-wahadłowymi     700 - 1000 mm

GFPMR   Kabina półokrągła z 2 drzwiami  

harmonijkowo- wahadłowymi    

 Rozmiary patrz cennik
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Szczegóły produktu multi-S 4000

1 - Design: Wsporniki stabi-
lizujące, lekko przesuwające 
się drzwi z systemem „Auto-
matic Close” i praktycznym 
uchwytem w połączeniu 
z drzwiami wahadłowych 
tworzą produkt funkcjonalny 
i dopasowujący się do każdej 
sytuacji. Każda kabina jest 
unikatowa i wykonana zgod-
nie z życzeniem klienta.

3 - Możliwość  
regulacji: Przy pomocy 
mechanizmu z kółkiem 
regulacyjnym można 
łatwo regulować drzwi 
w granicach przewidzia-
nego zakresu regulacji. 
Dzięki temu nawet po 
kilku latach można 
dokonać zmiany usta-
wienia drzwi.

2 - Ukryte  
zawiasy: Zawiasy 
z wysokiej jakości 
metalu bez widocz-
nych śrub dopełniają 
eleganckich linii 
designu.

4 - Auto Close: 
Niezawodny, usta-
wiany na życzenie 
system podnoszenia 
i opuszczania „Auto 
Close” pozwala na 
zatrzaskiwanie ele-
mentów przesuwnych 
w dowolnym miejscu 
wybranym przez 
klienta.



136

www.duka.it/gallery3000 

GTN2 L/R   Drzwi uchylne z 1 elementem stałym do wnęki     530 - 1500 mm

gallery 3000
6 mm Grubość szkła | 1950 mm Standardowa wysokość | Roz-
winięta technologia z mnogością indywidualnych rozwiązań jest 
cechą charakterystyczną serii gallery 3000. Szlachetne szkło w 
połączeniu z wysokiej jakości zawiasami i profilami ściennym gwa-
rantują długą żywotność i wysoką funkcjonalność. gallery 3000 na-
tychmiast przekonuje do siebie kombinacją formy, jakości i ceny.
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GTNF2 L/R   Drzwi uchylne z 2 elementami stałymi do wnęki     900 - 2100 mm 
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GWV2 L/R   Ścianka boczna skrócona do kombinacji z art. GTN2 L/R     150 - 1200 mm
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GTW2 L/R   Drzwi uchylne z 1 elementem stałym 

do kombinacji z art. GW2     530 - 1500 mm

GW2   Ścianka boczna do kombinacji  

z art. GTW2 L/R     150 - 1200 mm



142



143

GT2 EK   Kabina narożna z 2 drzwiami uchylnymi i 2 elementami stałymi     530 - 1500 mm
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GR2P   Kabina półokrągła z 2 drzwiami uchylnymi i 2 elementami stałym     

 Rozmiary patrz cennik
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GR2M L/R   Kabina półokrągła z drzwiami 

uchylnymi i 2 elementami stałymi     

 Rozmiary patrz cennik

GF2S L/R   Kabina pięciokątna z drzwiami uchylnymi i  

2 elementami stałymi     Rozmiary patrz cennik
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Szczegóły produktu gallery 3000

1 - Technologia 
ukrytych zawiasów: 
Zawiasy umieszczone są 
po wewnętrznej stronie 
w jednej linii ze szkłem. 
Dzięki bezspoinowym 
metalowym pokrywom 
zawiasów kabiny prysz-
nicowe są wyjątkowo 
łatwe w czyszczeniu.

3 - Girofix: Profil ramy 
mocowany jest do profilu 
ściennego za pomocą 
specjalnej śruby „girofix” — 
szybko i łatwo! Wystarczy 
obrócić śrubę “girofix” o 90° 
i profil ramy jest stabilnie 
zamocowany. Śruba „girofix” 
po zewnętrznej stronie profilu 
jest łatwo dostępna i umoż-
liwia regulację w dowolnym 
momencie. 

2 - Stabilność: To co rzu-
ca się w oczy w każdym 
detalu, da się zauważyć 
również w designie nowe-
go wspornika. Wpasowuje 
się on optycznie w linearną 
formę uchwytów i profili i 
nadaje produktowi szcze-
gólnie elegancki charakter.

4 - Mechanizm samo-
podnoszący: Drzwi serii 
gallery 3000 zostały wypo-
sażone w funkcjonalny me-
chanizm podnoszenia oraz 
opuszczania i podczas 
otwierania automatycznie 
podnoszą się o kilka 
milimetrów. W ten sposób 
uszczelka jest chroniona 
przed ścieraniem, a drzwi 
zamykają się samoczynnie 
na ostatnich 10–20 cm.
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www.duka.it/vela2000

V6PT   Dwuczęściowe drzwi wahadłowe     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/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe    

 500 - 1000 mm 

V6TW L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe z 

elementem stałym     500 - 1600 mm 
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V6FST L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe ze ścianką boczną tylko do wnęki     1000 - 2000 mm
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V6PTF L/R   Dwuczęściowe drzwi  

wahadłowe z elementem stałym tylko do wnęki     

 1000 - 2000 mm 

V6SV   Ścianka boczna skrócona  

do kombinacji z art. V6PT, V6ST L/R lub V6TW L/R    

 150 - 1100 mm 
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V6S   Ścianka boczna ze wspornikiem do kombinacji z art. V6PT, V6ST L/R lub V6TW L/R     

 150 - 1100 mm
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V6 E/K   Kabina narożna z 2 elementami stałymi i 2 drzwiami wahadłowymi     500 - 1600 mm
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V6RP   Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi i 2 drzwiami wahadłowymi     Rozmiary patrz cennik
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V6RS L/R   Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi i 1 drzwiami uchylnymi     Rozmiary patrz cennik



157

V6FS L/R   Kabina pięciokątna z 2 elementami stałymi i 1 drzwiami wahadłowymi     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, również przy 
mniejszych brodzikach.

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

3 - Design: Listwa 
uchwytowa z zamknię-
ciem magnetycznym 
i wkładka z wysokiej 
jakości materiałów 
wyróżniają produkt vela 
2000.

4 - Design: Dodatkowo 
mechanizm podno-
szenia i opuszczania 
cechuje także możli-
wość regulacji procesu 
zamykania ruchomych 
elementów, co pozwala 
na swobodny wybór 
punktu zatrzasku.
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Quadra

Linie produktów o najwyższej jakości w każdym detalu. Gładkie powierzchnie szklane i design podkreślający 
profile – idealne rozwiązanie zapewniające komfort i funkcjonalność. Efektem jest bezkompromisowy pro-
dukt o niezmiennej wartości. Do segmentu Quadra należą następujące serie:

Modele profilowe

acqua R 5000

stila 2000

natura 4000 

prima 2000 glass

dukessa 3000

prima 2000
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www.duka.it/acqua-R5000

QTN2 L/R   Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki     970 - 2200 mm 

acqua R 5000
8 mm Grubość szkła | 2000 mm Standardowa wysokość | Drzwi 
przesuwne do szerokich przestrzeni prysznicowych w indywidual-
nie kształtowanych formach wnoszą przede wszystkim elementy 
dobrego samopoczucia i relaksu. Jasne, harmonijne formy, precy-
zyjne detale i wielorakie możliwości. Nowość: montowana opcjo-
nalnie automatyka domykająca „Automatic Close & Stop”. Szklane 
drzwi przesuwają się delikatnie aż do ostatnich centymetrów do 
pozycji „otwarty” lub „zamknięty”. acqua R 5000 –przyjemność ką-
pieli w nowej formie.
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QT3 L/R   Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wnęki     1350 - 2207 mm 
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QT4   Czteroczęściowe drzwi przesuwne     1300 - 2400 mm
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QWV2 L/R   Ścianka boczna skrócona    

 150 - 1400 mm 

QWV4 L/R   Ścianka boczna skrócona do  

kombinacji z art. QT4     150 - 1400 mm 
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QW4 L/R   Ścianka boczna do kombinacji z art. QT4 lub QT3 L/R     150 - 1400 mm
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QTW2 L/R   Dwuczęściowe drzwi przesuwne do  

kombinacji z art. QW2 L/R     970 - 2200 mm 

QW2 L/R   Ścianka boczna do kompletacji z  

art. QTW2 L/R     150 - 1400 mm 
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Q E/K 2   Wejście narożne     700 - 1600 mm
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Szczegóły produktu acqua R 5000

1 - Technologia klejenia: Wewnętrzne elementy mocujące wykorzystują sprawdzoną technologię klejenia duka. 
Dzięki temu acqua R 5000 ma po stronie zewnętrznej jednolitą szklaną powierzchnię.

3 - Wysuwane elementy 
przesuwne: Elementy 
przesuwne można 
uchylić przez naciśnięcie 
haka prowadzącego, 
dzięki czemu czyszczenie 
powierzchni między 
elementami szklanymi 
nie stanowi już żadnego 
problemu!

2 - Stabilność: Nowa, 
innowacyjna statyka, 
która dotrzymuje obietnic: 
wejścia narożne o dużych 
wymiarach bez wspornika 
sufitowego!

4 - Design: Zewnętrzny 
sitodruk na szkle zakrywa 
klejenie łącznika i szynę 
jezdną! Po stronie ściany 
imponuje zakres regulacji 
wynoszący 25 mm, który 
łatwo kompensuje tole-
rancje montażowe!

5 - ACS Automatic 
Close & Stop: Nowa 
automatyka domykająca 
Automatic Close & Stop: 
Szklane drzwi swobodnie 
przesuwają się automa-
tycznie aż do ostatniego 
centymetra do pozycji 
„zamknięty” lub „otwarty”.
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www.duka.it/natura4000

AR-ST2N L/R   Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki z 

dolnym profilem poziomym     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.
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A-ST2N L/R   Dwuczęściowe drzwi przesuwne do wnęki bez dolnego profilu poziomego     870 - 1800 mm 
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AR-ST4   Czteroczęściowe drzwi przesuwne do 

wnęki z dolnym profilem poziomym, do kombinacji z 

art. A-S4, A-SV L/R     1315 - 2000 mm

A-ST4   Czteroczęściowe drzwi przesuwne do wnęki 

bez dolnego profilu poziomego, do kombinacji z art. 

A-S4, A-SV L/R     1315 - 2000 mm
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A-DTN L/R   Drzwi obrotowe do wnęki     600 - 1000 mm 
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A-FPN L/R   Drzwi wahadłowo-harmonijkowe do wnęki     600 - 1200 mm
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AR-DTN L/R   Drzwi obrotowe do wnęki   

 600 - 1000 mm 

AR-PTN L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe 

do wnęki     550 - 1000 mm 
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AR-FPN L/R   Drzwi wahadłowo-harmonijkowe

do wnęki     600 - 1200 mm

AR-PTF L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe ze 

ścianką boczną do wnęki i do kombinacji z art. A-S4, 

A-SV L/R     959 - 1800 mm
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AR-DTW L/R   Drzwi obrotowe do kombinacji z 

art. A-S DT L/R     600 - 1000 mm

A-S DT L/R   Ścianka boczna do kombinacji z 

art. AR-DTW L/R, AR-PTW L/R, AR-FPW L/R    

 178 - 1250 mm
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AR-PTW L/R   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe do kombinacji z art. A-S DT L/R     550 - 1000 mm 
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AR-FPW L/R   Drzwi wahadłowo-harmonijkowe do kombinacji z A-S DT L/R     600 - 1200 mm
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A-SV L/R   Ścianka boczna skrócona     178 - 1250 mm 
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A-S4   Ścianka boczna do kombinacji z art. AR-ST4, A-ST4, ARPTF L/R     178 - 1250 mm
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A-EDT L/R   Narożnik z dwoma drzwiami obrotowymi     600 - 1000 mm
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A-EFP L/R   Kabina kwadratowa z 2 drzwiami harmonijkowo-wahadłowymi     600 - 1200 mm
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A-ST2W L/R   Dwuczęściowe drzwi przesuwne 

bez dolnego profilu poziomego do kombinacji z 

art. A-S ST L/R        870 - 1800 mm

AR-ST2W L/R   Dwuczęściowe drzwi przesuwne 

z dolnym profilem poziomym do kombinacji z 

art. A-S ST L/R     870 - 1800 mm 
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A-S ST L/R L/R   Ścianka boczna do kombinacji z art. AR-ST2W L/R     178 - 1250 mm 
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AR-E2 L/R   Kabina narożna z drzwiami przesuwnymi z dolnym profilem poziomym     550 - 1200 mm 
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A-E2 L/R   Kabina narożna z drzwiami przesuwnymi bez dolnego profilu poziomego     550 - 1200 mm



192



193

A-VRS   Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi i 2 skrzydłami przesuwnymi     765 - 1200 mm
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43

Szczegóły produktu natura 4000 - drzwi przesuwne

2 - Automatic Close & 
Stop (ACS) / Automatic 
Close (AC): Szklane drzwi 
swobodnie przesuwają się aż 
do ostatnich centymetrów do 
pozycji „zamknięty” lub „otwar-
ty” (ACS). Dostępne również 
z systemem Automatic Close 
(AC). Innowacyjną automatykę 
domykającą można zamówić 
jako opcję w wybranym wa-
riancie.

1 - Uchylność: Symbioza 
listwy progowej z nową 
wydajną i łatwą w pielęgnacji 
uszczelką gwarantuje maksy-
malną ochronę wodoszczelną. 
Dolny układ prowadnic skrywa 
typową dla duka innowacyj-
ność: 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 systemów 
przesuwnych 
dostępne są w 
wariancie z profilem 
poziomym lub bez 
niego.

4 - Girofix: Profil 
mocujący do ściany 
jest montowany za 
pomocą wyjątkowo 
szybkiego i łatwego 
w obsłudze syste-
mu girofix.
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Szczegóły produktu natura 4000 –  
drzwi obrotowe, wahadłowe i wahadłowo-harmonijkowe

1 - Zawiasy: 
Inteligentne zawiasy 
drzwi wahadłowo-
-harmonijkowych 
z kątem otwierania 
180° posiadają 
mechanizm AC.

3 - Mocowanie: 
Profil mocujący do 
ściany równoważy 
idealnie tolerancje 
montażowe z 
innowacyjnym, 
teleskopowym 
mechanizmem 
wyrównawczym.

4 - Technologia klejenia: 
Zawiasy są bezpośrednio 
połączone ze szkłem dzięki 
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 elastycznością i 
zdolnością dostosowania do za-
jętych już przestrzeni zewnętrz-
nych (na przykład, obecność 
grzejnika) lub wewnętrznych 
(baterie łazienkowe i armatura 
sanitarna), nie rezygnując przy 
tym z obszerności wejścia i 
przezroczystości powierzchni.
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www.duka.it/dukessa3000

A-CS / A-NS   Ścianka boczna z profilami do kombinacji z 

art. A-CT3 / A-NT3     150 - 1250 / 1070 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 / A-NT3   Trzyczęściowe drzwi przesuwne     

 650 - 1200 / 1357 mm 

A-CSP / A-NSP   Ścianka boczna skrócona z  

profilami do kombinacji z art. A-CT3 / A-NT3     

 150 - 1250 / 1070 mm 
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A-CEK2 / A-NEK2   Dwuczęściowe wejście 

narożne z 2 elementami stałymi i 2 elementami 

przesuwnymi. Ten artykuł jest dostępny również 

jako połowa     550 - 1357 mm

A-CEK3 / A-NEK3   Trzyczęściowe wejście 

narożne z 2 elementami stałymi i 4 elementami 

przesuwnymi. Ten artykuł jest dostępny również 

jako połowa     650 - 1300 mm
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A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B)   Wejście narożne 

z 3 elementami przesuwnymi do kombinacji z 

art. A-CK/E2 (3) albo A-CK/E3 / A-NK/E2 (3) lub 

A-NK/E3     650 - 1000 mm 

A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3)   Dwuczęściowe wejście 

narożne do kombinacji z art. A-CK/E3 / A-NK/E3   

 550 - 1300 mm 
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A-CR / A-NR   Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi i 4 elementami przesuwnymi     Rozmiary patrz cennik
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A-CV   Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi i 2 elementami przesuwnymi     Rozmiary patrz cennik
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Szczegóły produktu dukessa 3000

1 - Śruba teleskopowa: 
Ulepszona technologia 
regulowanych profili 
mocujących do ściany za 
pomocą śruby teleskopo-
wej gwarantuje nie tylko 
bezpieczne wykończenie w 
przypadku ścian skośnych, 
ale także znacząco ułatwia 
sam proces montażu. Do-
datkowo można w ten spo-
sób uniknąć widocznych 
połączeń śrubowych.

3 - Rolki jezdne: Konsekwent-
ne zastosowanie niewymaga-
jącej konserwacji technologii 
łożyska kulkowego i inteligent-
nej techniki jezdnej z wklęsłymi 
kółkami umożliwia wyjątkowy 
komfort obsługi, dzięki swo-
bodnemu i cichobieżnemu 
przesuwaniu się elementów 
przesuwnych. Mogą one być 
dowolnie regulowane, dzięki 
czemu gwarantują precyzyjne 
przesuwanie i zamykanie drzwi.

2 - girofix: Inno-
wacja montażowa: 
mocowanie „girofix“ 
w kabinach naroż-
nych. Technologia 
ta ogranicza nakład 
pracy podczas 
montażu i eliminuje 
śruby widoczne po 
wewnętrznej stronie 
kabiny.

4 - Uchylność: Po-
szczególne elementy 
przesuwne mogą być 
dowolnie regulowane, 
dzięki czemu gwaran-
tują idealne przesuwa-
nie i zamykanie drzwi. 
Można je również 
zawiesić do środka w 
dolnej części w celu ich 
wyczyszczenia.
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www.duka.it/stila2000

CR-ST2   Dwuczęściowe drzwi przesuwne     870 - 1600 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   Dwuczęściowe drzwi wahadłowe 

 600 - 1100 mm 

CR-PT1   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe   

 500 - 1000 mm 
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CR-FT   Drzwi harmonijkowe     600 - 1000 mm
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CR-SV L/R   Ścianka boczna skrócona do kombinacji z art. CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R    

 175 - 1200 mm 
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CR-S   Ścianka boczna do kombinacji z art. CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R     

 175 - 1200 mm



214

CR-E2/D2   Dwuczęściowa kabina narożna z 2 elementami stałymi i 2 elementami przesuwnymi    

 600 - 1200 mm 
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CR-VRS4   Kabina półokrągła z 2 elementami stałymi i 2 elementami przesuwnymi     

 Rozmiary patrz cennik
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Szczegóły produktu stila 2000

1 - Rolki jezdne: 
Kółka jezdne łatwo się 
regulują, aby zapewnić 
idealne działanie, nawet 
po wielu kąpielach.

3 - Mechanizm samo-
podnoszący: Modele 
wahadłowe i wahadło-
wo-harmonijkowe dys-
ponują dowolnie regu-
lowanym mechanizmem 
samopodnoszącym, 
który otwiera i zamyka 
drzwi o 90°.

2 - Design: Rozwiąza-
nia z drzwiami waha-
dłowo-harmonijkowymi 
posiadają również do-
datkowy uchwyt, z któ-
rego można korzystać 
wewnątrz i na zewnątrz 
pomiędzy elementami 
harmonijkowymi.

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

CUPT / MUPT   Dwuczęściowe drzwi wahadłowe     500 - 1100 / 1200 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  

 650 - 1000 / 1100 mm 

CUT   Jednoczęściowe drzwi wahadłowe   

 450 - 900 mm 
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CUFT / MUFT   Drzwi harmonijkowe     

 550 - 900 mm

CUSP / MUSP   Ścianka boczna skrócona do kombi-

nacji z art. CUST / MUST, CUPT / MUPT, CUT, CUFT / 

MUFT    120 - 1100 / 1050 mm
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CUS / MUS   Ścianka boczna do kombinacji z art. CUST / MUST, CUPT / MUPT, CUT, CUFT / MUFT     

 120 - 1100 / 1050 mm
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CUST / MUST   Trzyczęściowe drzwi  

przesuwne z 1 ścianką stałą i 2 elementami 

przesuwnymi     650 - 1400 / 1800 mm 

CUED2 / MUED2   Dwuczęściowe  

wejście narożne     600 - 1000 mm 
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CUED3 / MUED3   Trzyczęściowe wejście narożne     650 - 1000 mm
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CUV / MUV   Kabina półokrągła z 2 elementami 

stałymi i 2 elementami przesuwnymi  

 Rozmiary patrz cennik

CUR / MUR   Kabina półokrągła z 2 elementami 

stałymi i 4 elementami przesuwnymi   

 Rozmiary patrz cennik
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CUFS   Kabina pięciokątna z drzwiami 

wahadłowymi i 2 elementami stałymi     

 Rozmiary patrz cennik

CUFP / MUFP   Kabina pięciokątna z 2 drzwiami 

wahadłowymi i 2 elementami stałymi     

 Rozmiary patrz cennik
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Szczegóły produktu prima 2000 glass | prima 2000

1 - Design: Miękko 
pracujące, regulo-
wane na wysokość 
elementy drzwi 
gwarantują wielo-
letnie, niezawodne 
funkcjonowanie.

3 - Rolki jezdne: W 
przypadku produktu 
oznaczonego taką ikon-
ką elementy przesuwne 
zostały wyposażone w 
rolki jezdne z regulacją 
wysokości. Zapew-
niają one optymalną 
możliwość 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 
cechuje się także możliwo-
ścią regulacji zamykania 
ruchomych elementów po-
przez swobodne wybieranie 
punktu zatrzasku.

4 - Odblokowanie: Kabi-
ny prysznicowe z tą ikon-
ką zostały wyposażone w 
drzwi przesuwne, których 
poszczególne elementy 
można łatwo wyjmować 
z blokady i przesuwać 
niezależnie od siebie. 
Dzięki temu znacząco 
ułatwione jest czyszczenie 
nachodzących na siebie 
elementów drzwi.
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multi-S4000 dukessa3000 dukessa-S3000 multi3000 multi3000glass

GBFPR L/R   Drzwi wahadłowo-harmonijkowe do wanny ze szkłem 

profilowanym     950 - 1170 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-S 3000 / dukessa 3000: 1650 mm Standardowa wysokość
multi 3000 / multi 3000 glass: 1400 mm Standardowa wysokość
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GBP1   Jednoczęściowy harmonijkowy  

parawan nawannowy 

 300 - 1000 mm 

GBFT2   Dwuczęściowy harmonijkowy parawan 

nawannowy z 1 elementem stałym, 1 drzwiami 

wahadłowymi i 1 wspornikiem 

 420 - 1600 mm 
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GBFP L/R   Parawan harmonijkowo-wahadłowy do wanny     500 - 1600 mm
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A-NP3X   Trzyczęściowe drzwi przesuwne do wanny     1000 - 1800 mm
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GFW1   Jednoczęściowy harmonijkowy  

parawan nawannowy 

 300 - 1000 mm 

FW1   Jednoczęściowy harmonijkowy parawan  

nawannowy z tworzywa sztucznego  

 300 - 1000 mm 
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GFW2   Dwuczęściowy harmonijkowy  

parawan nawannowy     

 700 - 1600 mm

FW2   Dwuczęściowy harmonijkowy parawan  

nawannowy z tworzywa sztucznego    

 700 - 1600 mm
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GFW3 / FW3   Trzyczęściowy harmonijkowy 

parawan nawannowy szklany lub z tworzywa 

sztucznego     1396 - 1600 mm 

FX3   Trzyczęściowa harmonijkowy parawan  

nawannowy na narożnik 

 700 - 1650 mm 
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GSF   Ścianka boczna na wannę  

ze wspornikiem, szklana     

 150 - 1100 / 1070 mm

SF   Ścianka boczna na wannę ze  

wspornikiem, z tworzywa sztucznego    

 150 - 1100 / 1070 mm
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Szczegóły produktu

1 - 180°:  Zawias o kącie 
otwierania 180° umożliwia 
rozkładanie ścianki prysz-
nicowej i bezproblemowe 
czyszczenie powierzchni 
wewnętrznych bez ko-
nieczności wchodzenia 
do wanny. Wytrzymałość i 
stabilność, bez widocznych 
połączeń śrubowych — 
precyzja aż po najmniejsze 
detale.

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

2 - Śruba telesko-
powa: Profil mocujący 
do ściany idealnie 
równoważy tolerancje 
montażowe z innowa-
cyjnym, teleskopowym 
mechanizmem wyrów-
nawczym.

4 - Precyzyjny  
mechanizm z kółkiem 
regulacyjnym: Całe 
drzwi można swobodnie 
i bezproblemowo regu-
lować w przewidzianym 
zakresie dzięki precyzyj-
nemu mechanizmowi z 
kółkiem regulacyjnym. 
Dzięki temu nawet po kil-
ku latach można dokonać 
zmiany ustawienia drzwi.
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

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

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

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. Szczegółowe opisy poszczególnych ikonek znajdują się na stronie www.duka.it/ikonki.

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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Szyby ze szkła hartowanego + 
szyby akrylowe

A10 przezroczyste

ST10 szkło satynowane

GQ10 szkło Parsol szare z 
sitodrukiem w kolorze antracytu 
na górnej krawędzi szkła

C10 Cincillà DA4 dekor w kształcie kropel–
akryl

AQ10 przejrzyste z białym 
sitodrukiem na górnej krawędzi 
szkła

STQ10 szkło satynowane z 
białym sitodrukiem  
na górnej krawędzi szkła

TS10 sitodruk satynowany na 
środku szkła

KA1 Fine texture–akryl

AQB10 przejrzyste z sitodrukiem 
w kolorze antracytu na górnej 
krawędzi szkła

AG10 szkło Parsol szare

TQ10 sitodruk satynowany na 
środku i na górnej krawędzi 
szkła
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A10

AQ10 1, 2

AQB10 1, 2

ST10

STQ10 1, 2

AG10

GQ10 1, 2

TS10 2, 3, 4

TQ10 1, 2, 3

C10

DA4

KA1

1  Sitodruk na górnej 
krawędzi szkła: Takie szkło 
posiada przy górnej krawędzi 
naniesiony sitodruk o 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 sitodru-
kowej szkła te mogą wy-
kazywać niewielkie różnice 
kolorystyczne.

3  Maksymalna szerokość 
TS10 i TQ10: Centralny 
sitodruk w przypadku tego 
szkła może mieć szerokość 
nie większą niż 1250 mm.

4  Różnice w wysokości 
sitodruku: W systemach 
zawiasów rurowych/drzwi 
wahadłowych (multi-S 4000 
i libero 4000) ze względu 
na mechanizm samopod-
noszący może wystąpić 
różnica wysokości nadruku 
do 3 mm.
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libero
5000

libero
4000

libero
3000

acqua 
5000

pura 
5000

vetra 
3000

pura R 
5000

princess
4000

multi-S 
4000

gallery
3000

PROTECT

PROCARE

vela 
2000

acqua 
R 5000

natura 
4000

dukessa
3000

multi 
3000

multi 
3000 
glass

stila
2000

prima 
2000

prima 
2000 
glass

PROTECT

PROCARE

ProCare: nasz producent szkła Saint Gobain stworzył innowacyj-
ne szkło o nazwie „timeless”, czyli ponadczasowe. Firma duka na-
tychmiast 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 fa-
brycznie na powierzchnię szkła. Tak zabezpieczone szkło staje się 
bardziej odporne na osady kamieni i zanieczyszczeń na powierzch-
ni, dzięki czemu jego czyszczenie jest o wiele łatwiejsze i nie wyma-
ga użycia agresywnych środków czystości. 

Dostępne w następujących seriach modeli:

Uszlachetnianie 
szkła
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multi-S gallery* vetra natura FP

Warianty uchwytów

pura soft design -  
Zawias i uchwyt z wkładką szklaną w kolorze czarnym

pura soft design -  
Zawias i uchwyt w kolorze chromu

pura cube design -  
Zawias i uchwyt w kolorze chromu

pura soft design -  
Zawias i uchwyt z wkładką szklaną w kolorze białym
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pura

multi-S

gallery

vetra

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.
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Kolory profili

SIL srebrny matowy

SCH czarny WEI biały

SHL srebrny błyszczący /  
CSH chrom/aluminium  
błyszczący

INO inox
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Kolory profili

* niedostępny dla systemów drzwi harmonijkowo-wahadłowych 
** w przypadku koloru chrom/aluminium błyszczący (CSH) profile aluminiowe w kolorze srebrnym błyszczącym,    

pokrywy zawiasów i uchwyty są w kolorze chromu

SIL

SHL

CSH **

WEI

SCH

INO

SIL

SHL

CSH **

INO

SCH

WEI
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Każda kabina prysznicowa duka jest ozdobą łazienki i będzie spra-
wiać radość przez długi czas. W przypadku pytań dotyczących 
kabiny prysznicowej pomocą służy kod QR, który znajduje 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 odczytać samodzielnie i pr-
zekazać go sprzedawcy w miejscu zakupu kabiny. Więcej informacji 
na ten temat znajduje się na stronie www.duka.it.

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

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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2018
Ze względu na warunki techniczne druku odcienie kolorów w katalogu mogą różnić się od odcieni rzeczywis-
tych. Firma duka zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w produktach bez obowiązku wcześniejszego 
powiadamiania. duka AG Erlenweg 19, I-39042 Brixen (BZ), Tel. +39 0472 273 100
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2018
Wszelkie informacje techniczne i szcze-
gółowe opisy poszczególnych modeli zna-
jdziecie znajdują się na stronie www.duka.it.

info@duka.it

5 LAT  
GWARANCJI

10 LAT
GWARANCJI DO-

STĘPNOŚCI CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH
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www.duka.it
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