SPRCHY
2015
ŠEDÝ

Povrchové úpravy
B
Bp

Biela prášková farba

Čierna

Leštená mosadz

Ge

Leštený eloxovaný hliník

C

Strieborná prášková farba

L

Neupravený hliník

E

Strieborný eloxovaný hliník

M

Brúsený antikor

Ef

Imitácia nerezu

Ek

Imitácia nerezu s lakom

Gc

Leštený chróm

Mc

Matný chróm

N

Leštená nerez

Sp

Strieborná

NIVELLO

4

FLAMEA +

18

PILLANGO

6

FLUTERE

20

FARFALLA

8

FILEO

22

PONTERE

10

MARINE

24

VIVERE II

12

BUTTERFLY

26

FLINTER

14

BX-01

28

FLAMEA

16

BX-02

30

NIVELLO / NIVELLO +
Gc
Mc
Ef
NIVELLO

s plným protikusom
(žiadne viditeľné skrutky)

NIVELLO+

so zapustenými skutkami

4

Základné informácie
 zdvíhacia a spúšťacia funkcionalita - zdvih cca 6 mm až po 54°
 samozatváracie do 54°
 zvýšená tesnosť pri uzavretej sprche kvôli väčšiemu tlaku dverí vyvinutému na tesnenie
 prevedenie: DIN-ľavý a DIN-pravý do vnútra alebo do vonka
 uchytenie na stenu je voliteľné z vonka aj z vnútra
 hrúbka skla: 6 - 8 - 10 mm
 so zapustenými skutkami alebo s krytkou (žiadne viditeľné skrutky)

Detaily

Varianty

 Výklenkové sprchy

 Rohové sprchy

 Kruhové sprchy

 5-uholníkové sprchy

 U-sprchy

 Riešenia pre vaňu

5

PILLANGO
Gc
Mc
Ef
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Základné informácie
 aplikácia pre výklenkové, rohové, 5-uholníkové , kruhové, U-sprchy, vane a špeciálne
riešenia
 nová pružinová technológia - 2 pružiny pre ľahké dvere, 4 pružiny pre stredne-tažké a
veľmi-ťažké dvere
 ekonomické opracovanie skla (len diery, žiadne výrezy skla)
 ľahká montáž, aj keď steny nie sú pravouhlé
 priebežny tesniaci profil pozdĺž celej hrany skla zaručuje vysokú tesnosť
 inteligentný otvor s vrchnou krytkou skracuje čas montáže
 2 úrovne sily zatvárania
 nosnosť 2 pántov: 40 kg, čo reprezentuje krídlo dverí 1000 x 2000 mm o hrúbke skla 8
mm
 pánty sú vhodné pre sklo o hrúbke 6 - 8 -10 mm
 rôzne povrchové úpravy pántov sú dostupné skladom: leštený chróm, matný chróm,
PVD-vrstva Iné povrchy na požiadanie.
 flexibilné vďaka neobmedzenému nastaveniu nulového bodu
 príslušenstvo: tesniaci profil, madielka a madlá dverí, stabilizačná tyč a držiaky na uteráky
 kovania nevyžadujú žiadnu údržbu

Detaily

Varianty

 Výklenkové sprchy

 Rohové sprchy

 Kruhové sprchy

 5-uholníkové sprchy

 U-sprchy

 Riešenia pre vaňu
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FARFALLA
Gc
Mc
Ef
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Základné informácie
 aplikácia pre výklenkové sprchy, rohové sprchy, 5-uholníkové sprchy, kruhové sprchy,
U-sprchy,
 vane a špeciálne riešenia
 multifunkčné kovanie pre viac ako 50 konštrukčných situácii
 priebežny tesniaci profil pozdĺž celej hrany skla zaručuje vysokú tesnosť
 dvere zostávajú zatvorené vďaka magnetickému tesniacemu profilu
 inteligentný otvor skracuje čas montáže
 pánty sú vhodné pre hrúbku skla 6 - 8 - 10 mm
 maximálna šírka dverí je do 1400 mm (na výšku 1600 mm) v prípade riešenia pre vaňu
 všetky na stenu montované časti sú dostupné s krycími platničkami, skrutky sú neviditeľné
 multifunkčnosť týchto pántov umožňuje taktiež stavbu okrúhlych spŕch
 dostupné povrchové úpravy: leštený chróm, matný chróm, efekt brúsený antikor s PVDvrstvou ďalšie prevedenia len na požiadanie
 príslušenstvo: tesniaci profil, madielka sprchových dverí, stabilizačná tyč, držiaky na
uteráky
 kovania nevyžadujú žiadnu údržbu

Detaily

Varianty

 Výklenkové sprchy

 Rohové sprchy

 Kruhové sprchy

 5-uholníkové sprchy

 U-sprchy

 Riešenia pre vaňu
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PONTERE
Gc
Mc
Ef
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Základné informácie
 aplikácie pre výklenkové sprchy, rohové sprchy, 5-uholníkové sprchy, kruhové sprchy,
U-sprchy, vane alebo špeciálne riešenia
 pevný čáp otáčania, umožňuje použitie ako kývne dvere
 multifunkčné kovania pre viac ako 50 konštrukčných situácii
 inteligentný otvor s vrchnou krytkou skracuje čas montáže
 nastaviteľné zatváranie umožňuje jednoduchšiu montáž pántov - najmä, ak steny nie sú
pravouhlé. Tak je možné zvládnuť aj špecialne dizajny.
 flexibilné vďaka neobmedzenému nastaveniu nulového bodu
 nosnosť 2 pántov: 50 kg, čo korešponduje so skleneným krídlom 1000 x 2500 mm a
hrúbke skla 8 mm
 pánty sú vhodné pre sklo o hrúbke 8 a 10 mm
 nulový bod môže byť nastavovaný tak často ako je potrebné
 príslušenstvo: tesniaci profil, madielka sprchových dverí, stabilizačná tyč, držiaky na
uteráky
 kovania nevyžadujú žiadnu údržbu

Detaily

Varianty

 Výklenkové sprchy

 Rohové sprchy

 Kruhové sprchy

 5-uholníkové sprchy

 U-sprchy

 Riešenia pre vaňu
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VIVERE II
Gc
Mc
Ef
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Základné informácie
 rohové spoje sú nastaviteľné v troch smeroch
 možnosť dodatočného nastavenia dorazu pre tlmené zatváranie dverí - len pre verziu s
jednou vodiacou koľajnicou
 pekne tvarovaný a vyvážený dizajn
 excentrické nastavenie sklenených dverí s dokonalým zapadnutím
 na požiadanie, možnosť kovaní so zapustenými dierami
 zaručené ľahké čistenie - možnosť jednoduchého zloženia posuvných dverí
 na požiadanie zákazníka je možná realizácia individuálnych dizajnov a špeciálnych riešení
Bezbariérové kúpeľne sa stávajú čoraz viac populárne.
Niet divu, keď poskytujú skutočne praktické výhody a zlepšujú kvalitu života.
Práve Vivere II je takýmto riešením a naviac aj veľmi atraktívnym.

Detaily

Varianty

 Rohové sprchy

 Výklenkové sprchy

 U-sprchy

 Rohové sprchy

  Špeciálne konštrukcie
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FLINTER
Gc
Mc
Ef
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Základné informácie
 Uzatvára do posledného centimetra
 Tesniaci profil prechádza bez prerušenia po celej hrane skla
 Pevná aretácia pri 0°
 Veľmi tenký protikus.
 Oválne diery pre lepšie nadstavenie pri montáži na stenu
 Hrúbka skla: 6, 8 a 10mm.
 Maximálny rozmer skla: 900mm x 2000mm pri 8mm skle = nosnosť (2 Pánty): 36kg
 Pri použití ako skladacia zástena vane – pánt sklo sklo 180°otvárave von a pánt sklo stena von
otváravý 90°

Detaily

Varianty

 Výklenkové sprchy

 Rohové sprchy

 Kruhové sprchy

 5-uholníkové sprchy

 U-sprchy

 Riešenia pre vaňu
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FLAMEA
Gc
Mc
Ef
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Základné informácie
 Obojstranne ováravý pánt sklo-stena 90°, sklo sklo 180°
 nadstaviteľný nulový bod a doviera do posledného centimetra
 tesniaci profil prerušený v oblasti pántu
 optimalizovaný na pouťitie bez tesniaceho profilu
 hrúbky skla 6, 8 a 10mm.
 Maximálne rozmery skla : 900mm x 2000mm pri 8mm = nosnosť (2 Pánty): 36kg
 Oblé diery na montážnej platni pre lepšie nadstavenie pri montáži

Detaily

Varianty

 Výklenkové sprchy

 Rohové sprchy

 Kruhové sprchy

 5-uholníkové sprchy

 U-sprchy

 Riešenia pre vaňu
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FLAMEA+
Gc
Mc
Ef
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Základné informácie
 zvýšená nosnosť na 45kg pre dverné krídlo
 žiadne viditeľné skrutky
 neobmedzene nastaviteľný nulový bod
 obojstranne otváranie 90°
 optimalizované pre montáž bez tesniaceho profilu
 montáž vyžaduje výrez do skla
 špeciálne verzie pántov na WC kabíny (dvojité pánty s kotvením na fixný diel a pod)

Detaily

Varianty

 Výklenkové sprchy

 Rohové sprchy

 Kruhové sprchy

 5-uholníkové sprchy

 U-sprchy

 Riešenia pre vaňu
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FLUTURE
Gc
Mc
Ef
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Základné informácie
 Nadstavenie nulovej polohy +/- 6° ( pevne pred-nadstavené na 0°) a uzatvára do posledného
centimetra
 Výhodné opracovanie skla: Bočný diel má jedno vŕtanie pre každý pánt, Dverné krídlo nemá žiadne
výrezy ani vŕtania
 Rôzne montážne situácie (Nika-, Rohová-, Oblúková- a U-čko)
 V prípade použitia tesniaceho profilu je priebežný
 Uhol otvorenia do 180°
 Hrúbka skla 6 a 8 mm. Aj kombinácia možná.
 Napríklad: Dverné krídlo = 6mm ESG v kombinácií s Fixným dielom = 8mm ESG
 Presah skiel je možné ľubovoľne určiť
 Dverné krídlo je iba zovreté a preto je jeho pozíciu možné ľubovoľne určiť.
 Preto je montáž veľmi jednoduchá a systém má veľké rozmerové tolerancie

Detaily

Varianty

 Výklenkové sprchy

 Rohové sprchy

 Kruhové sprchy

 5-uholníkové sprchy

 U-sprchy

 Riešenia pre vaňu
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FILEO
Gc
Mc
Ef
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Základné informácie
 Základná dĺžka je 2220 mm, ktorú je možné skrátit a uzavrieť vrchnou a spodnou záslepkou
 Pre 6, alebo 8 mm kalené bezpečnostné sklo
 Vyžaduje 4 výrezy do skla
 Maximálna šírka dverí 800 mm
 Maximálna hmotnosť dverného krídla 30 kg
 Dodávané s tesnením na spodnú hranu dverného krídla.
 Nadstaviteľná nulová poloha po 22.5 stupňových skokoch.

Detaily

Varianty

 Výklenkové sprchy

 Rohové sprchy

 Kruhové sprchy

 5-uholníkové sprchy

 U-sprchy

 Riešenia pre vaňu
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MARINE
Gc
Mc
Ef
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Základné informácie
 Maximálna hmotnosť dverného krídla 40 kg
 Pre 8 alebo 10mm kalené bezpečnostné sklo
 Vyžaduje výrez do skla
 Obojstranne otváravé pánty +-90 stupňov

Detaily

Varianty

 Výklenkové sprchy

 Rohové sprchy

 Kruhové sprchy

 5-uholníkové sprchy

 U-sprchy

 Riešenia pre vaňu
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BUTTERFLY
Gc
Mc
Ef

26

Základné informácie
 Maximálna hmotnosť dverného krídla 40 kg
 Pre 8 mm kalené bezpečnostné sklo
 Vyžaduje vŕtanie do skla
 Otváranie do 90°

Detaily

Varianty

 Výklenkové sprchy

 Rohové sprchy

 Kruhové sprchy

 5-uholníkové sprchy

 U-sprchy

 Riešenia pre vaňu
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BX-01
N
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Základné informácie
 Posuvný systém pre sprchy sprchovacie kúty.
 Je dodávaný ako set pre 4 možné montážne situácie:
• Nika s jedným fixným dielom s posuvým dielom v jedej rovine
• Rohová sprcha v tvare L s dvoma pevnými dielmi a jedným posuvným krídlom
• Rohová sprcha v tvare L s dvoma pevnými dielmi a dvoma posuvnými krídlami
• Rohová sprcha v tvare U s troma pevnými dielmi a jedným posuvným krídlom
 Materiál: trubka z leštenej nerezovej ocele.

Detaily

Varianty

 Rohové sprchy

 Výklenkové sprchy

 U-sprchy

 Rohové sprchy

 Text

 Text
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BX-02
N
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Základné informácie
 Posuvný systém pre sprchy sprchovacie kúty.
 Je dodávaný ako set pre 4 možné montážne situácie:
• Nika s jedným fixným dielom s posuvým dielom v jedej rovine
• Rohová sprcha v tvare L s dvoma pevnými dielmi a jedným posuvným krídlom
• Rohová sprcha v tvare L s dvoma pevnými dielmi a dvoma posuvnými krídlami
• Rohová sprcha v tvare U s troma pevnými dielmi a jedným posuvným krídlom
 Materiál: štvorhran z leštenej nerezovej ocele.

Detaily

Varianty

 Rohové sprchy

 Výklenkové sprchy

 U-sprchy

 Rohové sprchy
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GLASS TRADING s.r.o.

SPOLOČNOSŤ KOVÁČ s.r.o.

Stará Vajnorská 17/12336
832 53 Bratislava

Mladých budovateľov 4025/20
01841 Dubnica nad Váhom

Telefón: +421 2 442 53 878
Fax:
+421 2 442 53 878
e-mail: bajza@glasstrading.sk

Tel. recepcia:
+421 42 445 5017
Tel. izolačné sklá:
+421 42 445 5025
Tel. opracovanie skla: +421 42 445 5029
Fax: 			
+421 42 445 5016
e-mail: spolkovac@spolkovac.sk
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