DUŠINURGAD —

UUS!

mm 8klaas
mm
200 cm 6klaas

X

LINE
• Fikseeritud dušisein (6 mm või 8 mm klaas) eraldamaks dušiala ja/või kaitsmaks
vannitoa mööblit.
• Standard kõrgusega dušisein: klaasi kõrgus 200 cm (risttugi lisab 2cm kõrgust).

TOODE KOOSNEB:
LINE: 200 cm dušisein, 6 mm või 8 mm karastatud sirge klaas (kirgas/toonitud),
seinaprofiil ja põrandaprofiil (anodeeritud/läikiv/valge/must), kinnitustarvikud.
Lisaks on vajalik tellida ülemine risttugi või kaldtugi.
LINE-X: 200 cm kõrgusega dušisein, erimõõdus laiused, 6 mm või 8 mm karastatud
sirge klaas (kirgas/toonitud), seinaprofiil, põrandaprofiil (anodeeritud/läikiv/valge/
must) ja kinnitustarvikud. Lisaks on vajalik tellida ülemine risttugi, kaldtugi või
laetugi.

KALDTUGI

A

A

PAIGUTUS

RISTTUGI

DUŠISEIN RISTTOEGA

HINNAD JA TEHNILINE INFO:
Kood*

DUŠISEIN KALDTOEGA

LINE
FSS5/70/FTx/PrA
FSS4/70/FTx/PrA
FSS5/80/FTx/PrA
FSS4/80/FTx/PrA
FSS5/90/FTx/PrA
FSS4/90/FTx/PrA
LINE-X
FSS5/X/FTx/PrA
FSS5/X/FTx/PrA
FSS4/X/FTx/PrA
FSS4/X/FTx/PrA

Toote kirjeldus (sein)

Mõõt A

Hind FT1 Hind FT2

70 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (6 mm)
70 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (8 mm)
80 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (6 mm)
80 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (8 mm)
90 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (6 mm)
90 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (8 mm)

70 cm
70 cm
80 cm
80 cm
90 cm
90 cm

150.180.155.190.160.200.-

190.220.195.230.200.240.-

ERIMÕÕT (30-64 cm) fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (6 mm)
ERIMÕÕT (65-100 cm) fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (6 mm)
ERIMÕÕT (30-64 cm) fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (8 mm)
ERIMÕÕT (65-120 cm) fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (8 mm)

X cm
X cm
X cm
X cm

235.245.265.330.-

275.285.305.370.-

LISAVARUSTUS:
Seinaprofiilid
FSS5/X/FTx/Prx
FSS4/X/FTx/Prx
Klaasi toed
KTL100A/V/M
RT
KT
KTM
LT6
LT8

Anodeeritud seinaprofiilide asendamine läikivate(PrG), mustade(PrM), valgete(PrV) profiilidega (6 mm klaas)
Anodeeritud seinaprofiilide asendamine läikivate(PrG), mustade(PrM), valgete(PrV) profiilidega (8 mm klaas)

25.25.-

Universaalne paigaldusel mõõtu lõigatav kald/risttugi pikkusega kuni 100 cm,
viimistlus: anodeeritud(A) / valge(V) / must(M) alumiinium
Teleskoop risttugi 6-8 mm klaasile (toe pikkus 80-100 cm), harjatud roostevaba teras
Seina kaldtugi KT 6-8 mm klaasile, kroom
Seina kaldtugi 6-8 mm klaasile, must
Laetugi LT 6 mm klaasile, harjatud roostevaba teras
Laetugi LT 8 mm klaasile, harjatud roostevaba teras

95.60.40.60.25.25.

* Muutuv parameeter koodis: X - toote laius; Y - toote kõrgus

Lühendid: TOOTE TÜÜP: PSS-Pendel sein sirge; FSS-Fikseeritud sein sirge; PSV-Pendelsein voldik; PNK-Pendel nurk kumer; PSK-Pendel sein kumer. ÜLAKINNITI TÜÜP: KT-Kaldtugi; RT-Risttugi; LT-Laetugi.
PROFIILI TÜÜP: PrA-Anodeeritud (matt) alumiiniumprofiil; PrG-Läikiv alumiiniumprofiil; PrM-Värv: mustl; PrV-Värv: valge. KLAASI TÜÜP: FT1-Kirgas klaas; FT2-Toonitud klaas.
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— DUŠINURGAD

UUS!

X

8klaas
mm

X

EXTRA-LINE
• Praktiline fikseeritud dušisein (6 mm või 8 mm klaas) eraldamaks dušiala
ja/või kaitsmaks mööblit.
• Erimõõdus laiuse- ja kõrgusega dušisein.

TOODE KOOSNEB:
Kõrgusega 190-225 cm ja erimõõdus laiusega 30-120 cm dušisein, 6 mm või 8
mm karastatud sirge klaas (kirgas/toonitud), seinaprofiil ja põrandaprofiil
(anodeeritud/läikiv/valge/must), kinnitustarvikud. Lisaks on vajalik tellida ülemine
risttugi, kaldtugi või laetugi.

KALDTUGI

RISTTUGI

20...30 mm

A

A

A

PAIGUTUS

LAETUGI

DUŠISEIN RISTTOEGA

HINNAD JA TEHNILINE INFO:
Kood*
EXTRA-LINE-X
FSS5/X+Y/FTx/PrA
FSS4/X+Y/FTx/PrA

Toote kirjeldus
(sein)

Mõõt A

Hind FT1 Hind FT2

ERIMÕÕT (laius: 30-90 cm, kõrgus: 190-225 cm), ilma klaasi toeta (6 mm)
ERIMÕÕT (laius: 30-120 cm, kõrgus: 190-250 cm), ilma klaasi toeta (8 mm)

X cm
X cm

285.370.-

325.430.-

LISAVARUSTUS:
Seinaprofiilid
FSS5/X/FTx/Prx
FSS4/X/FTx/Prx
DUŠISEIN KALDTOEGA

Klaasi toed
KTL100A/V/M
RT
KT
KTM
LT6
LT8

Anodeeritud seinaprofiilide asendamine läikivate(PrG), mustade(PrM), valgete(PrV) profiilidega (6 mm klaas)*** 25.Anodeeritud seinaprofiilide asendamine läikivate(PrG), mustade(PrM), valgete(PrV) profiilidega (8 mm klaas)*** 25.-

Universaalne paigaldusel mõõtu lõigatav kald/risttugi pikkusega kuni 100 cm (6-8 mm klaasile),
viimistlus: anodeeritud(A) / valge(V) / must(M) alumiinium
Teleskoop risttugi 6-8 mm klaasile (toe pikkus 80-100 cm), harjatud roostevaba teras
Seina kaldtugi 6-8 mm klaasile, kroom
Seina kaldtugi 6-8 mmklaasile, must
Laetugi LT 6 mm klaasile, harjatud roostevaba teras
Laetugi LT 8 mm klaasile, harjatud roostevaba teras

95.60.40.60.25.25.-

* Muutuv parameeter koodis: X - toote laius; Y - toote kõrgus
** Laekinnitiga klaasi ülalt kinnitamise puhul peab klaasi ülemine serv olema laest 20...30 mm kaugusel.
*** Profiilide PrG; PrV; PrM maksimaalne kõrgus - 225 cm.

Lühendid: TOOTE TÜÜP: PSS-Pendel sein sirge; FSS-Fikseeritud sein sirge; PSV-Pendelsein voldik; PNK-Pendel nurk kumer; PSK-Pendel sein kumer. ÜLAKINNITI TÜÜP: KT-Kaldtugi; RT-Risttugi; LT-Laetugi.
PROFIILI TÜÜP: PrA-Anodeeritud (matt) alumiiniumprofiil; PrG-Läikiv alumiiniumprofiil; PrM-Värv: mustl; PrV-Värv: valge. KLAASI TÜÜP: FT1-Kirgas klaas; FT2-Toonitud klaas.
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