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Kolekce
Sprchové kouty
Elegantní polorámový design a pohledové
zakončení skla u dveří poskytují sprchovým
koutům Synergy charakteristický sofistikovaný
design. Tyto kouty vám však mohou nabídnout
mnohem víc než jen zajímavý vzhled. Každý
model byl navržen podle náročných norem a je
vyroben z tvrzeného bezpečnostního skla tloušťky
8 mm. A co víc – každá stěna je testována na
vodotěsnost a je dodávána již včetně povrchové
úpravy IdealClean.

Wetroom
Sprchové stěny wetroom mohou být použity k
instalaci přímo k podlaze nebo s použitím klasické
sprchové vaničky. Obě tyto verze představují
typický model minimalistického a elegantního
sprchového koutu. Řada wetroom stěn vám nabízí
možnost kompletního přizpůsobení vašemu
prostoru pro sprchování – od jednoduché
samostatné čelní stěny až po sprchový prostor
s vlastním vstupem nebo se zakončovacím
panelem či s bočním panelem – to vše vám dává
možnost vytvořit prostor, o kterém jste vždy snili.

Vanové zástěny

Stylové

sprchování

Sprchové kouty Synergy jsme navrhli pro celou řadu moderních a stylových prostor pro sprchování
a budou fungovat dokonale bez ohledu na to, jaká je vaše koupelna nebo prostor k dispozici.

Vytvoření moderního prostoru pro sprchování je
jednoduché a snadné, pokud použijete jednu
z elegantních vanových zástěn Synergy. Tyto
výjimečné vanové zástěny v dokonalém provedení
z tvrzeného bezpečnostního skla tloušťky 6 mm
jsou dodávány ve třech elegantních designech
včetně modelu s držákem na ručníky a vytvářejí
tak perfektní sprchovací prostor ve vaší vaně.
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především

Kolekce

Inovace

Wetroom – charakteristika
Minimalistický design vyžaduje vysoký požadavek
na detail a inovativní technická řešení pro

To, co dělá ze sprchových koutů Synergy mimořádné výrobky je kvalitní návrh, důraz na detail

zachování čistých linií a elegantního provedení.

a inovativní prvky, kterými jsou například skryté upevnění a plynulý chod dveří. Praktické vlastnosti jako

Inovativní nastavitelné fixační profily nejen že

je povrchová úprava výplní IdealClean, funkce Click and Clean u pojezdů a snadná montáž dělají

usnadňují instalaci, ale zakrývají rovněž

z výrobků Synergy perfektní kombinaci stylu a provedení.

důmyslným způsobem použitý silikon – a tím
poskytují čistý design, který je tak důležitý pro
vzhled sprchových stěn pro volnoprostorové
sprchování. Upevňovací rameno a rohové spojky

Sprchové kouty –
charakteristika

napomáhají skrýt upevňovací prvky a hliníkové
podlahové těsnění zajišťuje vodotěsnost stěn
k podlaze nebo sprchové vaničce.

Styl a kvalita jsou u koutů Synergy na předním
místě. Nevynechali jsme žádný detail, abychom
se ujistili, že každý sprchový kout vyhovuje těm
nejvyšším standardům. Snadné používání,
elegantní a pevné madlo a bezpečné otevírání
a zavírání posuvných dveří umocňuje pocit kvality.
Pohledové zakončení skla u dveří bez těsnicích
prvků dodává skutečný nádech současného
moderního stylu, zatímco praktičnost celé řady
výrobků je vyjádřena funkcí Click and Clean.

Klíčové vlastnosti sprchových koutů Synergy
Tyto symboly jsou uváděny v celé brožuře a poskytují rychlý přehled o charakteristikách jednotlivých
sprchových koutů:
Tloušťka tvrzeného bezpečnostního skla.

Horizontální nastavení. Profil může být horizontálně
nastaven tak, že umožňuje dorovnání nerovných stěn.

Povrchová úprava skleněných výplní IdealClean. Umožňuje
snadnější čištění a údržbu skla a zachovává dokonalý lesk.

Testování na vodotěsnost. Sprchové kouty jsou testovány
silným proudem masážní sprchy tak, aby byla zajištěna
jejich vodotěsnost.

Click and Clean. Dolní pojezdy panelu lze uvolnit, takže
pak mohou být důkladně vyčištěny. Panel se následně
zaklapne zpět do své původní pozice a tím je zajištěna
dokonalá vodotěsnost.

Horizontální a vertikální nastavení. Profil je možné
přizpůsobit horizontálně i vertikálně tak, aby byla možná
jeho instalace do spár mezi obklady.

Hladce pojízdná kolečka. Plynulý a snadný pohyb dveří
eliminuje jejich chvění.
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Sprchové kouty

Prostorný

luxus

Polorámové stěny sprchových koutů
Synergy jsou designově čisté a stylové.
Jsou navrženy pro maximalizaci
sprchového prostoru – a to i v menších
koupelnách – s cílem poskytnout vám
nejlepší požitek ze sprchování. Za vším
tímto stylem se však skrývá celá řada
výrobků, které jsou navrženy
s ohledem na odolnost a kvalitu.
Ideal Standard poskytuje na kouty
Synergy desetiletou záruku
a s tvrzeným bezpečnostním sklem
tloušťky 8 mm a úpravou IdealClean
již v základním provedení jsou tyto
sprchové kouty velmi praktické,
kvalitní a samozřejmě i dobře vypadají.
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Sprchové kouty
Synergy 120 cm pivotové dveře do niky
Kompaktní pivotové dveře – s jedním pevným panelem a otočnými
dveřmi. Nový kuličkový aretační mechanismus umožňuje hladké
otevírání dveří a tím umocňuje pocit kvality.

Synergy čtvrtkruh

K dispozici v rozměrech: 120 cm.

Čtvrtkruhové sprchové kouty ve stylovém designu.
Jsou všestranně použitelné a dodávané v různých

Synergy pivotové dveře

rozměrech. Tyto kouty jsou vhodné do většiny
koupelen a zvyšují pocit pro dokonalý styl a luxus.
K dispozici v rozměrech: 80, 90 a 100 cm.
Sprchový kout čtvrtkruh včetně sprchového panelu Moments
Classic.

Všestranná řada stylových dveří, které mohou být použity v každé koupelně,
Click and Clean
Funkce Click and Clean usnadňuje čištění, které je velmi
jednoduché a snadné. Stačí stisknout spodní krytky
koleček k uvolnění dolní části dveří sprchového koutu.

design

dokonce i v obtížně přístupných místech. Pohledové zakončení skla u dveří a rám
s povrchovou úpravou bright silver (leskle stříbrná) přispívají k modernímu vzhledu
těchto koutů. Pivotové dveře je možné použít do niky nebo přidáním boční stěny
vytvořit klasický sprchový kout pro získání více prostoru pro sprchování.
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Sprchové kouty

Synergy čtyřúhelníkový sprchový
kout s pivotovými dveřmi
Pohledové zakončení skla u dveří spolu s polorámovým designem
vytváří nenápadný avšak elegantní a stylový prvek každé koupelny.
Skryté upevnění a integrované těsnění přispívají nejen k modernímu
vzhledu – ale také instalace a nastavení profilu už nemůže být
jednodušší.
K dispozici v rozměrech: 80, 90 a 100 cm.
Doplňte boční stěnu dle vašeho výběru 70, 80, 90 nebo 100 cm.

design
Elegantní a spolehlivý
Ergonomický design a elegantní styl jsou perfektně spojeny v tomto moderním
a robustním madle, které poskytuje uklidňující pocit kvality.

Synergy 120 cm obdélníkový sprchový kout – pivotové dveře
Použitím těchto tradičních pivotových dveří lze vytvořit prostorný sprchový kout.
Vhodně zvolená boční stěna poskytne větší flexibilitu – co do velikosti a designu.
Pro vytvoření prostorného výklenku použijte pouze dveře bez boční stěny.
K dispozici v rozměrech: 120 cm.
Doplňte boční stěnu dle vašeho výběru.
Zobrazeno včetně termostatické podomítkové armatury Attitude.
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Je vytvořen pro váš požitek a představuje sprchový

Sprchové kouty

Synergy čtyřúhelníkový
sprchový kout s posuvnými
dveřmi
kout s maximálním potěšením ze sprchování.
Plynulé otevírání posuvných dveří poskytuje
uklidňující pocit kvality – a přináší praktickou
výhodu snadného vstupu.
K dispozici v rozměrech: 100, 120 a 140 cm.
Doplňte boční stěnu dle vašeho výběru: 70, 80, 90, 100 cm
Moments Classic sprchový panel s termostatickou armaturou, je
vybaven: 60 hydromasážních bočních trysek, hlavová a ruční
sprcha.

kvalita
Detail, který se počítá
Nový mechanismus – vyvinutý pro snadné otevírání
a zavírání sprchových dveří – potvrzuje vynikající kvalitu
a funkčnost sprchových koutů Synergy.
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Rohové vstupní dveře umožňují snadný vstup do tohoto
prostorného sprchového koutu. Rámové profily po celé délce s

Sprchové kouty

Synergy čtvercové sprchové kouty –
rohový vstup
povrchovou úpravou bright silver (leskle stříbrná) diskrétně skrývají
upevňovací prvky a integrované těsnění poskytuje čistý a svěží
vzhled. Mechanismus Click and Clean společně s povrchovou
úpravou IdealClean usnadňují údržbu tohoto sprchového koutu.
K dispozici v rozměrech: 80, 90 a 100 cm.
Moments Classic sprchový panel s hydromasáží.

Synergy posuvné dveře
do niky
Povrchová úprava rámu v provedení bright silver

Sofistikovaný vzhled
Rám skla dveří přispívá k sofistikovanému vzhledu, zatímco
vodotěsnosti je dosaženo důmyslným skrytým těsněním dveří
uvnitř rámu.

design

(leskle stříbrná) dodává těmto koutům moderní
styl. Jednoduché a čisté linie poskytují
sofistikovaný vzhled a příjemný pocit při
sprchování. Jsou vhodné pro jakýkoliv styl vaší
koupelny s univerzálním použitím pro každý i
obtížně přístupný prostor.
K dispozici v rozměrech: 100, 120 a 140 cm.
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posun dveří se třemi kolečky, který umožňuje hladké

Synergy skládací dveře do niky
Skládací dveře instalované do niky
přinášejí nový rozměr koutů Synergy.
Mechanismus plynulého otevírání a
zavírání je velmi diskrétní a spolu se
stylovým rámem dává tomuto sprchovému
koutu nádech moderního designu.

a snadné otevírání a zavírání dveří.

K dispozici v rozměrech: 70, 80, 90 a 100 cm.

Skládací dveře jsou ideální volbou pro koupelny s
limitovaným prostorem. Ideal Standard vyvinul nový

Sprchové kouty

Synergy skládací dveře

Synergy čtvercové sprchové kouty – skládací dveře
Univerzální sprchový kout, který může být sestaven z čelních
dveří a boční stěny v různých rozměrech, vyhovuje každému
vašemu výběru a uspořádání vaší koupelny. Pohledové zakončení
skla u dveří spolu s polorámovým designem jsou velmi elegantní,
stejně tak i nastavitelné profily a integrované těsnění, které jsou
navíc i praktické.
K dispozici v rozměrech: 70, 80, 90 a 100 cm.
Doplňte boční stěnu dle vašeho výběru: 70, 80, 90, 100 cm.
Moments Classic sprchový panel s hydromasáží.
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Wetroom

Minimalistický
styl

Vstup z obou stran
Tento typ je navržen tak, aby
vám poskytnul opravdový pocit
senzace a nádech luxusu a
vytvořil výraz opravdového stylu.
Je vyroben podle náročných
norem s úpravou výplní
IdealClean, které jsou nenáročné
na údržbu, ale vysoce postavené
z pohledu stylu a designu.

To nejlepší v designu moderních
koupelen. Minimalistické a
elegantní řešení wetroom – jsou
k dispozici v 7 rozměrech a
poskytnou vám úplnou volnost
výběru při vytvoření perfektní
instalace volnoprostorového
sprchování. Synergy wetroom
stěny jsou vyráběny z tvrzeného
bezpečnostního skla tloušťky
8 mm a s úpravou IdealClean.

Synergy wetroom 160 x 100 – vstup
z obou stran
Nejvyšší zážitek ze sprchování a výraz
nejvyššího stylu. Je dostatečně prostorný a
poskytuje absolutní komfort i pro
sprchování dvou osob. Tato sprchová
stěna je špičkou elegance a poskytuje vám
možnost vytvořit perfektní minimalistický
design sprchového prostoru.
Kompletní nabídka viz str. 33.
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Wetroom

Synergy wetroom 120 x 100 – vstup
z obou stran
Dostatek prostoru a stylu. Sprchová stěna s možností vstupu z obou
stran, ke které je možné doplnit i zakončovací panely, vám umožní
maximálně uspokojit vaše smysly a poskytne vám opravdu luxusní
zážitek.
Kompletní nabídka viz str. 33.
Zobrazen se sprchovým panelem Moments.

spolehlivost
Flexibilní a pevné
Rohové spojky umožňují snadné a rychlé připojení
zakončovacího panelu. Tyto spojky jsou velmi pevné a
přitom malé, udrží panel na místě a poskytují odolnou
a robustní instalaci panelu.

22
23

Wetroom
Synergy wetroom 100 x 80
rohové provedení
Minimalistický design v minimálním prostoru. Pro
instalaci těchto sprchových koutů nemusíte mít
velkou koupelnu. Tato jednoduchá a elegantní
stěna umožňuje flexibilitu při instalaci i v menších
koupelnách.
Kompletní nabídka viz str. 33.

Rychle a snadno
Nový design stěnového profilu dělá z instalace rychlou
a snadnou záležitost. Stěnové upevňovací prvky mohou být
snadno nastaveny tak, že je možné upevnění přímo do spáry
mezi obklady – a tím ponechává nedotčený obklad.

inovace

Synergy wetroom
100 x 80 s čelní stěnou
100 cm
Poskytuje extra styl a eleganci. Snadná
instalace do zdi – díky nastavitelnému profilu
Ideal Standard. Stěna může být součástí
sprchovém koutu nebo wetroom instalace s
nebo bez použití zakončovacího penelu 30cm.

Ideální sprchový kout se sprchovou
vaničkou Ultra Flat
Získejte všechny výhody minimalistického designu
Synergy sprchového koutu s bočním panelem
i bez instalace přímo do podlahy – stačí použít
sprchovou vaničkou Ultra Flat v rozměrech, které
vám vyhovují.

V obou případech získáte ve vaší koupelně
pocit opravdového luxusu.
Kompletní nabídka viz str. 33.
Moments Classic sprchový panel s hydromasáží.
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Wetroom

Synergy wetroom 160 x 90 rohové
provedení
Myslíte si, že vzhledem k omezenému místu ve vaší koupelně nemůžete
použít tyto sprchové stěny? Pak byste měli změnit názor! Tým zkušených
designérů Ideal Standard pečlivě vyvíjel tyto výrobky (wetroom) tak, aby
se přizpůsobily stejnému prostoru jako zaujímá klasická vana. Ke stěně
wetroom můžete tedy přidat i stylové boční panely a nahradit vaši vanu
a zažít tak potěšení ze sprchování. Tyto sprchové kouty wetroom jsou
vhodné pro kombinaci se sprchovou vaničkou nebo pro instalaci bez
vaničky ve stejné úrovni s podlahou. A s inovativním designem stěnových
profilů již nemůže být montáž jednodušší.
Kompletní nabídka viz str. 33.
Magnum 210 sprchový hydromasáží panel s instalací k podlaze.

design
Flexibilní instalace
Postranní boční panel je připojen pomocí upevňovacího
ramene, který je instalován pod úhlem.
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Vanové zástěny

Vanové zástěny
Pokud požadujete všechny výhody ze sprchování, ale bohužel nemáte ve své koupelně prostor pro
sprchový kout, pak vanová zástěna je vaše ideální volba. Vanové zástěny Synergy jsou dodávány
v rozměru 1500 x 850 mm, aby jste získali dostatek místa pro sprchování. Jsou nabízeny ve
3 elegantních tvarech včetně jednoho modelu s praktickým držákem na ručníky, který je vhodný
do každé designové koupelny.
Všechny vanové zástěny jsou vyrobeny z 6 mm tvrzeného bezpečnostního skla a zajišťují dokonalou
vodotěsnost. Profil zástěny (20 mm) je uzpůsobený pro jednoduchou instalaci.

Bow vanová zástěna

Bow vanová zástěna s držákem na ručníky

Sail vanová zástěna

Angle vanová zástěna
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Synergy sprchové kouty

(strana 6-19)

Čtvrtkruhové sprchové kouty

Čtyřúhelníkové sprchové kouty –
pivotové dveře

L6380EO R 80x80cm Čtvrtkruh
L6383EO R 90x90cm Čtvrtkruh
L6386EO R 100x100cm Čtvrtkruh

Čtvrtkruhové
sprchové
kouty
80x80cm
90x90cm
100x100cm

Rozměr A
šířka
(mm)
770 - 795
870 - 895
970 - 995

Rozměr B
vstupní otvor
(mm)
415
535
535

L6361EO
L6362EO
L6363EO
L6398EO
L6400EO
L6401EO
L6402EO
Rozměr C
šířka
(mm)
770 - 795
870 - 895
970 - 995

Sprchové
kouty
pivotové dveře
80cm
90cm
100cm

Čtyřúhelníkové sprchové kouty –
posuvné dveře
L6389EO
L6392EO
L6395EO
L6398EO
L6400EO
L6401EO
L6402EO

Rozměr B
vstupní otvor
(mm)
387
445
545

Boční
stěna
70cm
80cm
90cm
100cm

Rozměr C
šířka (mm)
670 - 720
770 - 820
870 - 920
970 - 1020

Pivotové
dveře
80cm
90cm
100cm

100cm
120cm
140cm

L6371EO A80cm Čtverec
Skládá se z: L6372EO A80cm – levá stěna
L6373EO A80cm – pravá stěna
L6374EO A90cm Čtverec
Skládá se z: L6375EO A90cm – levá stěna
L6376EO A90cm – pravá stěna
L6377EO A100cm Čtverec
Skládá se z: L6378EO A100cm – levá stěna
L6379EO A100cm – pravá stěna

Boční
stěna
70cm
80cm
90cm
100cm

Rozměr C
šířka (mm)
670 - 720
770 - 820
870 - 920
970 - 1020

Rozměr A
šířka
(mm)
770 - 820
870 - 920
970 - 1020

Rozměr B
vstupní otvor
(mm)
535
615
695

Boční
stěna
70cm
80cm
90cm
100cm

Rozměr C
šířka (mm)
670 - 720
770 - 820
870 - 920
920 - 1020

Rozměr D
dosah
(mm)
500
580
660

L6364EO PV120cm Pivotové dveře s
in-line panelem
L6398EO L70cm Boční stěna
L6400EO L80cm Boční stěna
L6401EO L90cm Boční stěna
L6402EO L100cm Boční stěna

Rozměr B
vstupní otvor
(mm)
387
445
545

Čtvercové sprchové kouty –
rohový vstup

Rozměr D
dosah
(mm)
500
580
660

Obdélníkové sprchové kouty –
pivotové dveře 120 cm

L6389EO PSC 100cm Posuvné dveře
L6392EO PSC 120cm Posuvné dveře
L6395EO PSC 140cm Posuvné dveře

Rozměr A
šířka
(mm)
970 - 1020
1170 - 1220
1370 - 1420

Rozměr B
vstupní otvor
(mm)
535
615
695

L6361EO PV80cm Pivotové dveře
L6362EO PV90cm Pivotové dveře
L6363EO PV100cm Pivotové dveře

Posuvné dveře do niky

Posuvné
dveře

Rozměr A
šířka
(mm)
770 - 820
870 - 920
970 - 1020

Pivotové dveře do niky

PSC 100cm Posuvné dveře
PSC 120cm Posuvné dveře
PSC 140cm Posuvné dveře
L70cm Boční stěna
L80cm Boční stěna
L90cm Boční stěna
L100cm Boční stěna

Sprchové
Rozměr A
kouty
šířka
posuvné dveře
(mm)
100cm
970 - 1020
120cm
1170 - 1220
140cm
1370 - 1420

PV80cm Pivotové dveře
PV90cm Pivotové dveře
PV100cm Pivotové dveře
L70cm Boční stěna
L80cm Boční stěna
L90cm Boční stěna
L100cm Boční stěna

Sprchové
Rozměr A
kouty 120
šířka
pivotové dveře
(mm)
120cm
1170 - 1220

Sprchové
kouty
rohový vstup
80x80cm
90x90cm
100x100cm

Rozměr A
šířka
(mm)
770 - 820
870 - 920
970 - 1020

Rozměr B
vstupní otvor
(mm)
397
455
455

Rozměr C
šířka
(mm)
770 - 820
870 - 920
970 - 1020

Rozměr B
vstupní otvor
(mm)
615

Rozměr D
dosah
(mm)
580

Pivotové dveře do niky 120 cm
L6364EO PV120cm Pivotové dveře s
in-line panelem

120
Pivotové
dveře
120cm

Rozměr A
šířka
(mm)
1170 - 1220

Rozměr B
vstupní otvor
(mm)
615

Rozměr D
dosah
(mm)
580
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Čtvercové sprchové kouty –
skládací dveře
L6367EO
L6368EO
L6369EO
L6370EO
L6398EO
L6400EO
L6401EO
L6402EO

Možnosti instalace

Sprchové stěny wetroom a upevňovací ramena jsou prodávány samostatně, což
zajišťuje maximální flexibilitu výběru. Každá stěna i boční panel musí být vyztužen
pomocí upevňovacího ramene. Wetroom sprchové kouty mohou být instalovány
jako přední sprchová stěna nebo s použitím bočního uzavíracího panelu nebo také
jako wetroom stěna se vstupem z obou stran. Všechny tyto stěny a panely jsou
dodávány s profilem pro upevnění do zdi; pokud je sprchová stěna použita jako
instalace se vstupem z obou stran, pak se tento profil při instalaci jednoduše
nepoužije. Veškeré wetroom sprchové kouty jsou rovněž vhodné pro montáž
se sprchovou vaničkou.

PS70cm Skládací dveře
PS80cm Skládací dveře
PS90cm Skládací dveře
PS100cm Skládací dveře
L70cm Boční stěna
L80cm Boční stěna
L90cm Boční stěna
L100cm Boční stěna

- Všechny sprchové stěny a panely wetroom jsou
dodávány s profilem pro upevnění do zdi a
hliníkovým těsnicím páskem pro instalaci k podlaze
nebo ke sprchové vaničce
- Zakončovací panely jsou dodávány s rohovým
těsněním a dvěma rohovými spojkami
- Upevňovací ramena jsou dodávána v délce 1 m
a mohou být nařezána na požadovanou délku,
součástí jsou rovněž upevňovací prvky do stěny
a krytky.

Čelní stěna
rohové provedení
Sprchové
kouty
skládací dveře
70cm
80cm
90cm
100cm

Rozměr A
šířka
(mm)
670 - 720
770 - 820
870 - 920
970 - 1020

Rozměr B
vstupní otvor
(mm)
375
475
575
630

Boční
stěna
70cm
80cm
90cm
100cm

Rozměr C
šířka (mm)
670 - 720
770 - 820
870 - 920
970 - 1020

a – velikost stěny dle vašeho výběru
b – upevňovací rameno – rovné

Čelní stěna se zakončovacím panelem
rohové provedení
Skládací dveře do niky
L6367EO
L6368EO
L6369EO
L6370EO

PS70cm Skládací dveře
PS80cm Skládací dveře
PS90cm Skládací dveře
PS100cm Skládací dveře

a – velikost stěny dle vašeho výběru
b – upevňovací rameno – rovné
c – zakončovací panel – 30 cm

Čelní stěna a boční stěna
rohové provedení

Skládací
dveře
70cm
80cm
90cm
100cm

Rozměr A
šířka
(mm)
670 - 720
770 - 820
870 - 920
970 - 1020

Rozměr B
vstupní otvor
(mm)
375
475
575
630

a – velikost stěny dle vašeho výběru
b – upevňovací rameno – rovné
c – velikost boční stěny dle vašeho výběru
d – upevňovací rameno – pod úhlem

Čelní stěna se zakončovacím panelem
a boční stěnou – rohové provedení
a – velikost stěny dle vašeho výběru
b – upevňovací rameno – rovné
c – velikost boční stěny dle vašeho výběru
d – upevňovací rameno – pod úhlem
e – zakončovací panel – 30 cm
Vstup z obou stran
a – velikost stěny dle vašeho výběru
b – 2 x upevňovací rameno – rovné

Vstup z obou stran se zakončovacím panelem
a – velikost stěny dle vašeho výběru
b – 2 x upevňovací rameno – rovné
c – zakončovací panel – 30 cm
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Wetroom vstup z obou stran
L6220EO
L6222EO
L6223EO
L6224EO

Stěna
70cm
80cm
90cm
100cm
120cm
140cm
160cm

70cm Wetroom stěna
80cm Wetroom stěna
90cm Wetroom stěna
100cm Wetroom stěna

Rozměr B
(mm)
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994

L6225EO
L6226EO
L6227EO
L6229EO

120cm Wetroom stěna
140cm Wetroom stěna
160cm Wetroom stěna
Upevňovací rameno – rovné

Rozměr C
(mm)
638
738
838
938
1138
1338
1538

Wetroom rohové provedení
se zakončovacím panelem
L6220EO
L6222EO
L6223EO
L6224EO
L6225EO

Stěna
70cm
80cm
90cm
100cm
120cm
140cm
160cm

70cm Wetroom stěna
80cm Wetroom stěna
90cm Wetroom stěna
100cm Wetroom stěna
120cm Wetroom stěna

Rozměr A
(mm)
654 - 677
754 - 777
854 - 877
954 - 977
1154 - 1177
1354 - 1377
1554 - 1577

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm

Wetroom vstup z obou stran
se zakončovacím panelem

Wetroom rohové provedení
s boční stěnou

Stěna
70cm
80cm
90cm
100cm
120cm
140cm
160cm

70cm Wetroom stěna
80cm Wetroom stěna
90cm Wetroom stěna
100cm Wetroom stěna
120cm Wetroom stěna

Rozměr B
(mm)
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994

L6226EO
L6227EO
L6228EO
L6229EO

140cm Wetroom stěna
160cm Wetroom stěna
30cm Zakončovací panel
Upevňovací rameno – rovné

Rozměr C
(mm)
638
738
838
938
1138
1338
1538

L6220EO
L6222EO
L6223EO
L6224EO
L6225EO

Stěna
70cm
80cm
90cm
100cm
120cm
140cm
160cm

70cm Wetroom stěna
80cm Wetroom stěna
90cm Wetroom stěna
100cm Wetroom stěna
120cm Wetroom stěna

Rozměr A
(mm)
654 - 677
754 - 777
854 - 877
954 - 977
1154 - 1177
1354 - 1377
1554 - 1577

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm

Wetroom rohové provedení

Wetroom rohové provedení
se zakončovacím panelem
a s boční stěnou

Stěna
70cm
80cm
90cm
100cm
120cm
140cm
160cm

70cm Wetroom stěna
80cm Wetroom stěna
90cm Wetroom stěna
100cm Wetroom stěna

Rozměr A
(mm)
654 - 677
754 - 777
854 - 877
954 - 977
1154 - 1177
1354 - 1377
1554 - 1577

Rozměr B
(mm)
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm

L6225EO
L6226EO
L6227EO
L6229EO

120cm Wetroom stěna
140cm Wetroom stěna
160cm Wetroom stěna
Upevňovací rameno – rovné

L6220EO
L6222EO
L6223EO
L6224EO
L6225EO

Stěna
70cm
80cm
90cm
100cm
120cm
140cm
160cm

70cm Wetroom stěna
80cm Wetroom stěna
90cm Wetroom stěna
100cm Wetroom stěna
120cm Wetroom stěna
Rozměr A
(mm)
654 - 677
754 - 777
854 - 877
954 - 977
1154 - 1177
1354 - 1377
1554 - 1577

L6226EO
L6227EO
L6229EO
L6230EO

140cm Wetroom stěna
160cm Wetroom stěna
Upevňovací rameno – rovné
Upevňovací rameno – pod
úhlem

L6226EO
L6227EO
L6228EO
L6229EO
L6230EO

140cm Wetroom stěna
160cm Wetroom stěna
30cm Zakončovací panel
Upevňovací rameno – rovné
Upevňovací rameno – pod
úhlem

Rozměr B
(mm)
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm

L6220EO
L6222EO
L6223EO
L6224EO

140cm Wetroom stěna
160cm Wetroom stěna
30cm Zakončovací panel
Upevňovací rameno – rovné

Rozměr B
(mm)
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm

L6220EO
L6222EO
L6223EO
L6224EO
L6225EO

L6226EO
L6227EO
L6228EO
L6229EO

Rozměr B
(mm)
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994
650 - 994

Doporučený otvor pro vstup min. 50 cm
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Poznámky

Bow vanová zástěna
L6211AA Bow zástěna

Bow vanová zástěna
s držákem na ručníky
L6212AA Bow zástěna s držákem na
ručníky

Sail vanová zástěna
L6213AA Sail zástěna

Angle vanová zástěna
L6210AA Angle zástěna
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