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inspirat de oameni,
           pentru oameni ...

Simplitatea poate fi atât de naturală uneori, încât frapează. 
Frapează atunci când inspiră până și cele mai complicate tehnologii 
existente. Însă, doar dacă ne uităm cu lupa peste simplitatea 
naturii, descoperim cele mai complexe procese de transformare 
și de manifestare, surse constante pentru tehnologiile umane.

Nisipul, un element cât se poate de natural, constituit în cea mai 
mare parte din dioxid de siliciu, SiO2, este unul dintre aceste 
surse. A fost preluat din natură și transformat într-o tehnologie 
utilă omului, după ce acesta a observat transformarea lui într-un 
total alt element, sub acțiunea apei și a temperaturii înalte - sticla.

Apa stă astfel încă o dată la baza a multor definiții ale umanității. 
De aceea OPTIMA, prin tehnologiile și produsele oferite pe piața 
românească, oferă soluții în ceea ce privește consumul redus a 
resurselor de apă, dovedind încă o dată o responsabilitate naturală 
față de tot ceea ce ne înconjoară.

CABINE DE DUȘ IMPERIALE

Măiestria simplității
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Dacă preferați aspectul fără sfârșit, detaliile 
frumoase și simple în esență, materialele fine, 
naturale, sticla lucioasă, penele mătăsoase, 
oțelul inoxidabil, duritatea crescută în piesele 
centrale și vă doriți accesorii de calitate și la 
modă, atunci OPTIMA IMPERIAL este alegerea 
ideală pentru cabina de duș.

Noblețea lebedei a făcut-o să fie mult iubită 
și apreciată în societățile imperiale de-a lungul 
istoriei. Lebedele sunt adesea un simbol al 
iubirii și fidelității datorită relațiilor lor de lungă 
durată, aparent monogame.

Imperialitatea între timp a evoluat, a ajuns la 
forme mai simple, mai transparente, păstrând 
doar calitatea înaltă în componențe și păstrând 
încă o legătură indestructibilă cu imaginea 
lebedei.
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PROFILE
aluminiu negru sau cromat
Profilul din aluminiu cromat sau aluminiu negru permite un 
reglaj fin de până la 15mm față de perete

15 mm

Se poate monta chiar dacă pereții 
sunt inegali

INEGALITĂȚILE PEREȚILOR NU MAI REPREZINTĂ O PROBLEMĂ
profilul cabinelor de duș IMPERIAL egalizează inegalitățile pereților.

De câte ori nu ați ales o soluție neagreată deoarece 
tehnologia nu vă permitea să aveți aspectul dorit? La 
cabinele de duș OPTIMA IMPERIAL, aceste tehnologii 
sunt actualizate, astfel încât denivelarea pereților nu mai 
reprezintă o problemă. Profilele din aluminiu cromat sau 
negru se reglează pe verticală astfel încât să anuleze 
micile imperfecțiuni ale pereților.

Reglajul fin al profilelor se poate face până la 15 mm 
abatere a peretelui, cu ajutorul instrucțiunilor de montaj 
găsite în ambalajul cabinelor. Astfel, peretele inegal nu 
va mai reprezenta o problemă în instalarea unei cabine 
IMPERIAL cu sticlă securizată.

OPȚIUNI ȘI TEHNOLOGII

profil de aluminiu cromat sau oțel inoxidabil ce permite o abatere a peretelui de 15mm
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Montajul cabinelor se poate face pe cădiță mică, sau 
direct pe podeaua camerei de baie. Aspectul cabinelor de 
duș direct pe podea au convins tot mai mult cumpărătorii 
din România, astfel această opțiune este de nelipsit la 
aceste cabine de duș.

Pentru cei care încă sunt convenționali, ramâne opțiunea 
de a monta pe cădița de duș, pe diferite mărimi, beneficiind 
de aceleași tehnologii. Ușile de nișă care au nevoie de 
rame pot și ele să fie montate direct pe podea.

OPȚIUNI DIVERSE, ACELAȘI REZULTAT

Profil aluminiu negru

Profil și ramă din oțel inoxidabil

Profil aluminiu cromat

MONTAJ DIRECT PE PODEA SAU PE CĂDIȚĂ

Ultimele modele în materie de cabine de duș din sticlă 
securizată au în componența lor profile din aluminiu 
negru, fiind foarte apreciate și pe piața românească. 
Insă indiferent dacă profilul este din aluminiu cromat sau 
negru, sau rame din oțel inoxidabil argintiu sau negru, 
reglajul profilului se face la fel. 

Montaj pe cădiță Montaj pe podea
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sticlă securizată

Sticlă securizată de 8 mm sau 6 mm
Modelele OPTIMA IMPERIAL de lux sunt protejate cu sticlă 
securizată de 8 mm, iar cele economice cu sticlă securizată de 6 
mm, ambele oferind protecția necesară și respectând standardele 
internaționale de producție.

DIVERSITATE ÎN ACCESORII PENTRU TOATE 
BUZUNARELE

Mânere pătrate 
aliaj metal cromat

Mânere rotunde 
aliaj metal cromat

Mânere bară rotunjită 
oțel inoxidabil

Mânere bară pătrată 
aliaj metal cromat

Manere bară pătrată 
oțel inoxidabil negru

Manere bară pătrată 
oțel inoxidabil 

Mânere pătrățoase 
aliaj metal cromat

Mânere rotunde 
oțel inoxidabil

Bară stabilizatoare cu mărime ajustabilă din oțel inoxidabil
Balama rotunjită 
alamă cromată

Role 
alamă cromată

Balama rotunjită 
alamă cromată

Balama pătrățoasă 
alamă cromată

Balama pătrățoasă 
alamă cromată

Bară stabilizatoare cu mărime ajustabilă din oțel inoxidabil negru

Bară stabilizatoare pe colțuri din metal cromat sau alamă cromată

Bară stabilizatoare pe lungime din metal cromat sau alamă cromată

MÂNERE BALAMALE

Balama pătrățoasă 
alamă cromată
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sisteme pe bază de

NANO EASY CLEAN 
un strat invizibil ochiului uman, dar plin de avantaje

În tot ceea ce asamblăm și oferim pieței, ne gândim în primul 
rând la APĂ. Consumul optim de apă este de multe ori 
prioritatea noastră. Astfel, produsele OPTIMA sunt sisteme 
bazate pe H2O. Tehnologia Nano Easy Clean se încadrează 
în acest model, de accea face parte din conceptul cabinelor 
de duș OPTIMA IMPERIAL. Este o tehnologie cunoscută, 
comercial, și sub numele de “auto-clean glass”, deoarece 
are puterea de a se curăța în timp ce dumneavoastră faceți 
duș. În plus, nu necesită utilizarea substanțelor chimice 
dăunătoare mediului pentru curățare și igiena adecvată.

sticlă tratată cu Nano Easy Clean

Scopul acestui tip de tratare a sticlei are și un efect hidrofob 
puternic, similar cu efectul natural al penajului hidrofob al lebedei. 
Picăturile de apă vor aluneca în mod natural de pe sticlă, fără a 
permite substanțelor chimice să adere la suprafața tratată a sticlei. 

Mai mult, apa va colecta firele fine de praf care se depun în timp. 
Pe termen lung, acest tratament, prin toate avantajele sale, duce 
la o viață mai lungă a cabinei de duș, și un aspect curat, de nou, 
timp îndelungat.

NANO EASY CLEAN înseamnă că peste 
suprafață poroasă a sticlei se aplică un strat 
NANO pentru a proteja și netezi suprafața. 
Această suprafață face ca muradăria, 
calcarul sau praful să nu se lipească de 
sticlă. Suprafața sticlei devine foarte ușor 
de curățat, cu doar un jet de apă. De aici 
consumul scăzut al apei și timp mai puțin 
acordat murdăriei.

CUM FUNCȚIONEAZĂ 

TEHNOLOGIA?

cu NANO EASY CLEAN fără NANO EASY CLEAN

FOARTE USOR DE CURĂȚAT

Strălucirea sticlei cu NANO EASY CLEAN
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stratul Nano Easy Clean

porii microscopici ai sticlei

sticlă convențională
ȘTIAȚI 

CĂ?
La microscop se poate observa că suprafața sticlei este 
poroasă. Porii de sticlă absorb din moleculele de apă, iar 
în timp, aceasta va lărgi și eroda porii, ducând astfel la 
degradarea sticlei. Tehnologia NANO vine cu un strat de 
substanțe ca tratament, care netezește suprafața și închide 
accesul apei la porii sticlei, protejând-o în acest fel. 

Substanțele hidrofobe se întâlnesc adesea la 
păsările de apă. Lebăda este una dintre aceste 
specii. Apa este elementul natural în care 
trăiește, însă a dezvoltat în timp și modalități 
prin care se apară de forța de absorbție și 
eroziune a acesteia. La fel ca sticla, penajul 
lebedei conține pori hidrofili, astfel că, în 
timp, a dezvoltat un sistem de protecție, prin 
secreția de substanțe uleioase de către glanda 
suprarenală, pe care lebăda o aplică ingenios 
de-a lungul penajului pentru a nu se uda când 
înoată.

NATURA
o constantă sursă de inspirație 
pentru tehnologii inovatoare

Lebăda are în arsenalul ei peste 
25.000 de pene. Cele de la 

bază, care au contactul cu apa, 
beneficiază de tratamentul special 
cu uleiul urogenal, devenind astfel 

HIDROFOBE. 

La fel și sticla, oricât de bine finisată 
este, conține zeci de mii de pori 

vizibili doar microscopic, care permit 
coroziunea. De aceea, pentru 

protecție hidrofobă are nevoie de 
substanțe chimice specializate.

ȘTIAȚI 
CĂ ?

Stratul de tratament aplicat este foarte subțire, de 
aceea este invizibil ochiului uman.
Un nanometru este de un milion de ori mai mic decât 
un milimetru. Unghia umană de adult are o grosime 
de aproximativ un milimetru. Ea este formată dintr-un 
milion de straturi nanometrice.

DENUMIREA NANO ÎN TEHNOLOGIE
natura ne învață să fim mai buni
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NOBLESS PURE 
ex-101-P

Noblețea nu are uși și secrete

JUST WALK-IN
Structural, Nobless este construită dintr-un perete de sticlă cu rol de paravan. Nu are ușă, deci oferă un confort 
sporit în acțiunile necesare unui duș. Peretele din sticlă este transparent accesorizat cu un model special creat 
pentru a-i spori atractivitatea.
Profilul din aluminiu cu aspect de oglinda accentuează inocența acestui paravan. Stabilitatea nu este afectată, 
deoarece din punct de vedere ingineresc bara din oțel inoxidabil fixează peretele de sticlă  la o distanță de până 
la 1200mm față de perete.
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Bara de susținere din oțel inoxidabil, ajustabilă
800 mm -1200 mm
Paravanul de 8mm este susținut, pentru mai multă stabilitate, de un 
telescop din oțel inoxidabil.  Aceasta se prinde de perete și de paravanul 
de sticlă, oferind și un aspect elegant.
Datorită funcției reglabile se poate monta între 800 și 1200mm față de 
perete.

PROFILE
aluminiu cromat

Profilul din aluminiu cromat 
permite un reglaj fin de până 

la 15mm față de perete

NANO EASY CLEAN
Tratarea sticlei transparente se face cu  
un strat de substanțe care netezește și 
acoperă porii sticlei, astfel încât să fie 
mai rezistentă și mai ușor de curățat.

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent imprimat
Noblețea se potrivește doar 
cu transparența, iar modelul 

imprimat aduce un iz aristocrat.

8MM
sticlă securizată

Am alocat o rezistență și 
stabilitate sporită acestui model, 
pentru cei care doresc calitate.

Modelul ascunde vag anumite părți ale corpului, devenind astfel foarte senzual. Schița aleasă pentru decorul paravanului 
reprezintă un carusel asemănător grădinilor caselor nobililor din perioada Franței imperiale. De asemenea, felul fin în care 
acesta este gravat pe sticlă, lasă impresia unei dezordini studiate, aranjate, un trend modern și mult apreciat în societatea 
actuală. Modalitatea de personalizare nu afectează stratul de protecție NANO EASY CLEAN al sticlei.

Montaj pe cădiță

Montaj pe pardoseală

Profil din aluminiu cromat ce permite o abatere a peretelui de 15mm

Bară stabilizatoare din oțel inoxidabil, telescopică, cu reglarea mărimii între 
800mm - 1200mm
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NOBLESS SILVER WALK-IN 
ex-101-S

Argintiul reprezintă bogăţia. Cel mai scump obiect de artă, creat până în prezent, are culoarea 
argintie. Este vorba despre opera lui Damien Hirst ce reprezintă un craniu uman încrustat cu 
diamante ce a fost vândută cu 99 de milioane de dolari. 

În practică, argintiul este asociat cu înalta tehnologie. Semnificaţiile culorii argintii sunt: glamour, 
industrie, intuiţie, visuri, comunicare, modernitate. Pentru a crea un look high-tech, culoarea 
argintie trebuie folosită împreună cu alte culori. Argintiul arată bine atunci când este combinat 
cu alb. 

Din punct de vedere tehnic, argintiul nu este o culoare “pură”, deoarece nu se poate crea din 
paleta de culori. Argintiul are luciu metalic care se obţine prin prelucrarea suplimentară a culorii 
gri, căreia i se adaugă strălucire.

ȘTIAȚI 
CĂ ?

12
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NOBLESS BLACK WALK-IN 
ex-101-B

“Poți purta negru oricând. Îl poți purta la orice 
vârstă. Îl poți purta aproape la orice ocazie.” 
                                                            – Christian Dior
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Montaj pe cădiță Nobless Silver

Montaj pe pardosea Nobless Silver

NANO EASY CLEAN
√

PROFILE
aluminiu cromat

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent clar

8MM
sticlă securizată

PROFILE
aluminiu negru

15 mm

Paravanul Nobless se poate monta atât pe cădiță, cât și fără, direct pe podea. Modelele de cădițe 
potrivite se pot găsi la sfârșitul catalogului. Profilele din aluminiu cromat și aluminiu negru compensează 
până la 15mm din inegalitățile pereților. Bara, cu rol de a oferi stabilitatea paravanului, din oțel inoxidabil 
argintiu și respectiv negru, este reglabilă între dimensiunile de 800 - 1200mm.

Montaj pe cădiță Nobless Black

Montaj pe pardosea Nobless Black

Profil de aluminiu cromat ce 
permite o abatere a peretelui 
de 15mm

Bară stabilizatoare din oțel inoxidabil, telescopică, cu reglarea 
mărimii între 800mm - 1200mm

Profil de aluminiu negru ce 
permite o abatere a peretelui 
de 15mm

Bară stabilizatoare din oțel inoxidabil negru, telescopică, cu 
reglarea mărimii între 800mm - 1200mm
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NOBLESS
Nume Cod Lungime/Lățime 

mm
Înălțime

mm
Imprimare Preț (TVA inlcus)

NOBLESS PURE ex-101-P10 1000 / - 2000 √ 1745 lei

NOBLESS PURE ex-101-P12 1200 / - 2000 √ 1930 lei

NOBLESS BLACK ex-101-B10 1000 / - 2000 - 1340 lei

NOBLESS BLACK ex-101-B12 1200 / - 2000 - 1430 lei

NOBLESS SILVER ex-101-S9  900 / - 2000 - 1080 lei

NOBLESS SILVER ex-101-S10 1000 / - 2000 - 1165 lei

NOBLESS SILVER ex-101-S12 1200 / - 2000 - 1255 lei

NOBLESS SILVER ex-101-S14 1400 / - 2000 - 1430 lei

Prețul este calculat pentru un set 
perete de sticlă echipat cu profil și bară 
stabilizatoare. Nu include cădița.

ex-101-P10 ex-101-P12

ex-101-B10 ex-101-B12

ex-101-S9 ex-101-S12

ex-101-S10 ex-101-S14
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ROYAL
ex-412

8 mm de sticlă securizată
profile din aluminiu cromat la nivel imperial

3 pereți în stil Royal

ȘI MERGI PE COVORUL ROȘU LA DUȘ
Cabina Royal este o cabină de duș formată structural din 2 pereți și 2 uși. Doi pereți sunt montați perpendicular 
pe peretele băii, cu o lățime de 800mm, și ușile duble formând un perete de 1200mm. Profilele, balamalele, cele 
3 bare de susținere, bara de suport prosop și mânerele cu care este înzestrată sunt dispuse simetric, astfel încât 
să nu degradeze simplitatea ei. 
Accesoriile ei sunt pătrățoase, cu colțuri puțin rotunjite, atât la balamale cât și la mânere. Balamalele se deschid în 
ambele sensuri și sunt inserate pe sticla securizată, transparentă, de 8mm. Ușile se deschid și se închid la mijloc 
cu benzi magnetice suprapuse oblic, o modalitate ce asigură o etanșeitate sporită.

Sistemul de închidere a ușilor prin benzile magnetice suprapuse 
oblic este ușor de utilizat și asigură confortul.

Ambele uși se deschid spre exterior și interior.

DESCHIDERE
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PROFILE
aluminiu cromat

Profilul din aluminiu cromat 
permite un reglaj fin de până la 

15mm față de perete

NANO EASY CLEAN
tratarea sticlei transparente se 

face cu un strat de substanțe care 

netezesc și acoperă porii sticlei, 

astfel încât să fie mai rezistentă și 

mai ușor de curățat

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent clar

doar transparența se potrivește 

stilului royal, chiar dacă este după 

uși închise

8MM
sticlă securizată

calitatea acordată acestui 

model este sporită pentru a 

fi demnă de un mediu royal

ACCESORII
alamă cromată

cromarea asigură confortul la 

atingere și aspectul royal

Bară din oțel inoxidabil stabilizatoare și suport prosop
Spațiul generos de 1200mm x 800mm este susținut de 3 bare stabilizatoare 
din oțel inoxidabil, una orizontală și 2 pe colțurile cabinei cu peretele băii. 
Funcția acestora este clar definită, aceea de a stabiliza poziția pe podea sau 
pe cădiță a cabinei.

Însă mai subtil de atât, are și o funcție de accesorizare, de a rupe insesizabil, 
fără a ieși în evidență, monotonia spațiului de duș.

Bara de suport prosop își găsește utilitatea în baie, indiferent dacă o veți 
utiliza după duș sau în mod general în camera de baie.

ROYAL înseamnă și accesorizări de calitate, cu funcții clar definite

Accesorii din alamă cromată
Cele 4 balamale care prind pereții de sticlă cu 
ușa de sticlă sunt produse la standarde înalte 
de calitate, cu aspect pătrățos rotunjit și finisat la 
canturi, inserat în sticla securizată astfel încât să 
nu iasă mult în afară. Aspectul rezultat este unul 
modern și ingenios, contribuind la subtilitatea 
caracteristică acestei cabine.

Bară de susținere din oțel inoxidabil

Balama din alamă cromată
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ROYAL

Nume Cod Lungime / Lățime
mm

Înălțime
mm

Preț

ROYAL ex-412 - R128 1200 / 800 1950 4390 lei

STIATI 
CA ?

Cea mai veche referire cunoscută la mersul pe un covor roșu, în literatură, este în piesa 
Agamemnon de Aeschylus, scrisă în 458 î.H.

Încă de atunci, un covor roșu este utilizat în mod tradițional pentru a marca traseul făcut de 
regalitate în ocazii ceremoniale și formale și a fost extins în ultimele decenii la utilizarea de 
către VIP-uri și celebrități la evenimente formale. Cel mai lung covor roșu din lume măsoară 
6.358,60 metri și a fost expus și utilizat pe străzile orașului Almería, Spania.

Deschidere spre interior și exterior, instalare atât pe cădiță cât și pe podea
Cele 2 uși mari se deschid atât spre interior cât și spre exterior, urmând linia 
cabinelor de duș de lux, datorită balamalei din alamă cromată cu sens dublu.

Montajul se poate face atât pe podeaua băii cât și pe cădiță.

Montaj pe cădiță, deschidere spre interior Montaj pe pardoseală, deschidere spre exterior

Prețul este calculat pentru un set cabină duș complet echipat: sticlă, profile, balamale, 
bare stabilizatoare, mânere, benzi magnetice. Nu include cădița.
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URBAN BLACK
ex-416B

CABINA DE DUȘ

20
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NANO 
EASY CLEAN

PROFILE
aluminiu negru

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent clar

6MM
sticlă securizată

ACCESORII
oțel inoxidabil negru

Deschidere spre 
STÂNGA

Deschidere spre 
DREAPTA

URBAN ȘI NONCONFORMIST
Lăsăm la o parte regulile conservatoare cunoscute 
și aducem în prim plan o combinatie proaspătă, 
puternică și masculină de accesorii. În materie de 
design de interior, ultima noutate este profilul și 
accesoriile din oțel inoxidabil negru.

Cabina de duș este compusă din 2 pereți de sticlă 
securizată de 6mm, cu profile și mâner mare, negre. 
Se poate instala atât pe colț-stânga cât și pe colț-
dreapta.

Deschiderea se face înspre exterior, iar închiderea 
este asigurată de benzile magnetice suprapuse în colț. 

Profilele din aluminiu sunt astfel construite încât pot 
compensa o abatere a peretelui de până la 15mm.

Mâner negru din oțel inoxidabil

Profil din alamă, negru, ce compensează 
din abaterea peretelui până la 15 mm
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URBAN BLACK
Nume Cod Lungime / Lățime

mm
Înălțime

mm
Preț (TVA inclus)

URBAN BLACK ex-416-B88 800 / 800 1950 1710 lei

URBAN BLACK ex-416-B99 900 / 900 1950 1790 lei

Prețul este calculat pentru un set cabină 
duș complet echipat: sticlă, profile, mâner 
și benzi magnetice. Nu include cădița.

ex-416-B88 ex-416-B99
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CHEVALIER
o cabină dotată, de 
siguranță economică

Chevalier este cabina de duș pentru 
buzunarele econome, echipată cu 
accesorii de lux. 

Este formată din 2 pereți de sticlă 
montați perpendicular pe peretele 
băii, dintre care unul prins cu 
balamale de alamă cromată cu 
funcție de ridicare de ușă. Profilele, 
balamalele, barele din oțel inoxidabil 
pentru susținere, mânerele din metal 
cromat de foarte bună calitate, fac 
din această cabină cea mai bună 
ofertă din acest catalog.
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NANO 
EASY CLEAN

PROFILE
aluminiu cromat

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent clar

6MM
sticlă securizată

MÂNERE
metal cromat

BALAMALE
 alamă cromată

DESCHIDERE STÂNGA / DREAPTA

Cabina de duș este prevăzută cu o 
singură ușă. Ea poate fi montată atât 
cu deschidere spre dreapta cât și cu 
deschidere spre stânga, în funcție de 
poziționarea colțului camerei de baie.
Peretele din sticlă cu ușă este împărțit în 
două, unul static și unul mobil, anume 
ușa, prinse între ele cu 2 balamale cu 
funcție de ridicare pentru o deschidere 
silențioasă. Închiderea ușii cu peretele 
perpendicular se face prin îmbinarea 
etanș a benzilor magnetice în unghi 
drept.
Deschiderea se face simplu, în exterior, 
cu mânerul mare de metal cromat, 
pătrățos, rotunjit spre partea de jos 
înspre cabină.

Deschidere spre 
STÂNGA

Deschidere spre 
DREAPTA

BARĂ STABILIZATOARE ORIZONTALĂ SAU BARĂ STABILIZATOARE PE COLȚURI

Totul depinde de dimensiuni. La cabina de duș de 1000mm lățime se poate opta între bara orizontală din oțel inoxidabil și bara 
scurtă pe colțuri din aliaj metalic. La dimensiunile mici, de 800 și 900mm există doar opțiunea de bară scurtă din aliaj pentru colțuri, 
iar pentru dimensiunea generoasă de 1200 lățime este recomandată bara stabilizatoare orizontală.

Deschidere spre dreapta Deschidere spre stânga

Mâner din metal cromat

Bară de susținere din metal cromat Deschidere spre exterior
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Balamalele cu sistemul LIFT-EDGE sunt de ultimă generație. Datorită pivotului component ușa se ridică atunci când se deschide. 
Efectele acestei tehnologii sunt evidente: 
- o deschidere mai ușoară, ușa nu atinge pragul atunci când este instalată pe podea, silențiozitate.  
- pe interiorul cabinei balamaua este integrată la nivel cu suprafața sticlei, ceea ce permite o acumulare minimă a calcarului din apă 
și astfel, o curățare perfectă fără efort.

LIFT-EDGE
Balamale cu sistem de ridicare la deschidere, cu șurub, integrate în sticlă

DESCHIDERE UȘOARĂ PRIN RIDICARE

                                     CURĂȚARE UȘOARĂ

Balama alamă cromată cu funcție de ridicare pe exterior Balama alamă cromată cu funcție de ridicare pe interior, la nivelul sticlei
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CHEVALIER
cel mai bun raport preț / calitate 
al catalogului

Montaj și pe pardosea
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CHEVALIER
Nume Cod Lungime / Lățime

mm
Înălțime

mm
Bară

orizontala    /   colt
Preț (TVA inclus)

CHEVALIER ex-403-C88 800 / 800 1950                      √ 2640 lei

CHEVALIER ex-403-C99 900 / 900 1950                      √ 2720 lei

CHEVALIER ex-403-C101 1000 / 1000 1950                       √ 2810 lei

CHEVALIER ex-404-C108 1000 / 800 1950      √                           2745 lei

CHEVALIER ex-404-C128 1200 / 800 1950      √ 2870 lei

ex-403-C88
Deschidere spre stânga Deschidere spre dreapta

ex-403-C99
Deschidere spre stânga Deschidere spre dreapta

ex-403-C101
Deschidere spre stânga Deschidere spre dreapta

ex-404-C108
Deschidere spre stânga Deschidere spre dreapta

ex-404-C128
Deschidere spre stânga Deschidere spre dreapta

Prețul este calculat 
pentru un set cabină duș 
complet echipat: sticlă, 
profile, balamale, bare 
stabilizatoare, mânere, 
benzi magnetice. Nu 
include cădița.
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PRIMAVERA
ex-213L

MIȘCARE INTELIGENTĂ 
PENTRU SPAȚII MICI, COCHETE

O cabină de duș proiectată pentru spații mici, 
unde camera de baie nu suportă deschiderea 
ușilor clasic.

Structural, este compusă din 2 pereți de sticlă 
securizată de 6mm, frânți la mijloc cu balamale 
care permit plierea ușilor.

Băile mici sunt o realitate și fac parte din viața 
noastră, iar pentru unele persoane sunt chiar un 
mod de viață.

Există multe centre de orașe foste imperiale, 
unde clădirile vechi, centrale, cu camere și spații 
înguste, au fost transformate în hoteluri, însă 
camera de baie este strâmtă sau chiar lipsește, 
existând băi comune pentru mai mulți locatari.

În plan urbanistic, designerii de clădiri noi și 
cochete tot mai mult optează pentru mai multe 
camere de baie utile, deși spațiul atribuit fiecăreia 
este mai restrâns.

ȘTIAȚI 
CĂ?

Montaj pe sau fără cădiță

29
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PRIMAVERA
Nume Cod Lungime / Lățime

mm
Înălțime

mm
Preț (TVA inclus)

PRIMAVERA ex-213-L88 800 / 800 1950 2290 lei

PRIMAVERA ex-213-L99 900 / 900 1950 2405 lei

PRIMAVERA ex-213-L101 1000 / 1000 1950 2515 lei

ex-213-L88 ex-213-L99 ex-213-L101

Prețul este calculat pentru un set cabină duș 
complet echipat: sticlă, profile, balamale, 
mânere și benzi magnetice. Nu include 
cădița.
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NANO 
EASY CLEAN

PROFILE
aluminiu cromat
cu rotire 180º

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent clar

6MM
sticlă securizată

MÂNERE
oțel inoxidabil

BALAMALE
 alamă cromată, pliabile

ȘTIAȚI 
CĂ ?

Istoria balamalelor se întinde atât de mult în antichitate încât arheologii nu sunt siguri 
de originea lor exactă. În timp ce multe balamale metalice rămân din perioade de 
timp de acum 5500 de ani, există, de asemenea, dovezi din culturile anterioare că 
lemnul și piatra au fost folosite pentru a le produce; rezultă că unele dintre aceste 
culturi vechi le-ar fi putut produce înainte de epoca bronzului.

DESCHIDERE PLIABILĂ ATÂT ÎN INTERIOR CÂT ȘI ÎN EXTERIOR

Deschiderea pliabilă este posibilă atât datorită balamalelor, care permit pivotarea 180º, cât și a profilului din 
oțel inoxidabil, cu rol de balama, care se prinde printr-un ax sus și jos, care permite rotirea ușii 180º. Nu 
are bară stabilizatoare tocmai pentru a permite această mișcare inteligentă, însă stabilitatea este dată în 
acest caz de profilul puternic și de suplețea cabinei, fiind ideală la o mărime a peretelui de sticlă de până 
la 900mm, rupt în două și prins cu balamale în două locuri.

BALAMALELE NU SUNT O NOUTATE

Balamale alamă cromată ce permite pivotarea 360º

Profil aluminiu cromat ce compensează 
inegalitatea peretelui și permite rotirea 
ușilor la 180º 

Mâner oțel inoxidabil
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PARTY
accesorizată intens, gata de petrecere
ex-407
Disponibilă pe 3 dimensiuni, cabina de duș PARTY este formată din 2 pereți fixați perpendicular pe peretele băii 
cu profilele din oțel inoxidabil care compensează micile neuniformități ale peretelui. Are două uși prinse cu câte 
două balamale pătrățoase cu colțuri rotunjite, care permit deschiderea ușilor la 90º.

CULOARE STICLĂ
transparent clar

6MM
sticlă securizată

MÂNERE
metal cromat

BALAMALE
 alamă cromată

32
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NANO 
EASY CLEAN

DESCHIDERE
90º exterior, 2 ușiPROFILE

aluminiu cromat

15 mm

Profilele din oțel inoxidabil pot prelua din inegalitatea 
peretelui până la 15 mm.

Benzile magnetice, suprapuse în colț, asigură închiderea etanș în timpul dușului. Ușile sunt dispuse 
cu mânere din oțel inoxidabil și pe interior, pentru o prindere și deschidere ușoară. Se pot monta 
arătând la fel de pregătite de petrecere și direct pe podeaua băii, indiferent din ce este aceasta 
construită.

La dimensiunea mare de 1000 x 1000mm, cabina este foarte spațioasă, având formă pătrată. 
Montajul direct pe podea poate da impresia de spațiu în plus și o mai mare flexibilitate. La dimensiunea 
mai mică, de 800 x 800mm, se potrivește foarte bine spațiilor mai mici și băilor de serviciu, dacă se 
dorește o echipare completă.

33
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PARTY Nume Cod Lungime / Lățime
mm

Înălțime
mm

Preț (TVA inclus)

PARTY ex-407-P88 800 / 800 1900 2745 lei

PARTY ex-407-P99 900 / 900 1900 2830 lei

PARTY ex-407-P101 1000 / 1000 1900 2960 lei

Produsă pe 3 dimensiuni, cabina de dus PARTY este 
formată din 2 pereți fixați perpedincular pe peretele băii 
cu profilele din oțel inoxidabil, care compensează micile 
neuniformități ale peretelui. Are două uși prinse cu câte 
două balamale pătrățoase cu colțuri rotunjite, care permit 
deschiderea ușilor la 90º.

Benzile magnetice suprapuse în colț asigură închiderea 
etanș în timpul dușului.

Balamale din alamă cromată

Bară de susținere din oțel inoxidabil

Mânere duble din metal cromat

ex-407-P88 ex-407-P99 ex-407-P101

Prețul este calculat pentru 
un set cabină duș complet 

echipat: sticlă, profile, 
balamale, bare stabilizatoare, 
mânere, benzi magnetice. Nu 

include cădița.
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MAJEST 
LARGE
ex-802-L

Totul merge ca pe role. O cabină deosebită, câștigătoare la concursurile 
de design mai vechi, dar încă fiind favorită printre cumpărători datorită 
designului inedit, cu deschidere prin culisare pe role din alamă, dispuse în 
partea de sus, susținute de bara din oțel inoxidabil lucioasă.

Este formată structural din 2 pereți în formă de L, din sticlă securizată de 
8mm, dispuși perpendicular pe peretele băii. Jumătate din peretele frontal 
este fix, iar cealaltă jumătate îndeplinește rolul de ușă culisantă.

În partea de sus este dispusă o bară din oțel inoxidabil, cu rol de bază 
pentru rolele de alamă, cosmetizată astfel încât aspectul să fie impecabil. 
De asemenea aceasta îndeplinește și rolul de bară stabilizatoare.

O cabină în total asentiment 
cu natura MEA
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Montajul se poate face direct pe pardosea, sau pe cădiță. Modelele de cădițe disponibile le puteți găsi la sfârșitul 
catalogului. Montată pe pardosea cabina nu își pierde din imperialitate, ea devine doar mai simplă, însă funcționalitățile 
sunt aceleași, nu este nevoie de nici un compromis, ci doar de o pardosea permisibilă, nealunecoasă.

bară stabilizatoare și culisare din oțel inoxidabil

DESCHIDERE
culisare pe stânga sau pe dreapta

Foarte mulți oameni stângaci sunt considerați ca fiind printre cei care au revoluționat 
lumea. Câteva exemple ar fi Einstein, Leonardo Da Vinci, Bill Gates sau Barack 
Obama. Iată câteva dintre statisticile internaționale care v-ar putea surprinde.
15% din populația lumii e stângace.
20% din membrii MENSA (o organizație pentru oamenii cu IQ ridicat) sunt stângaci.
Mulți stângaci au abilități muzicale excelente și un auz perfect.
40% dintre medaliile de aur la box sunt câștigate de stângaci.
Printre oamenii cu educație superioară, stângacii sunt cu 26% mai bogați decât 
dreptacii.

ȘTIAȚI 
CĂ ?

Stângacii nu sunt chiar atât de stângaci

Montajul este posibil cu deschidere atât 
spre dreapta cât și spre stânga. Jumătate 
din peretele frontal este static, iar cealaltă 
jumătate se plimbă prin spatele ei.

Rolele sunt din alamă cromată, iar bara 
de susținere din oțel inoxidabil, cu un rol 
suplimentar de legare pe colț al celor 2 
pereți.

rolă culisantă din alamă 
cromată

MONTAJ PE CĂDIȚĂ SAU FĂRĂ CĂDIȚĂ

Montaj pe pardoseală Montaj pe cădiță
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mâner din oțel inoxidabil

NANO 
EASY CLEAN

PROFILE
aluminiu cromat

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent clar

8MM
sticlă securizată

ACCESORII
oțel inoxidabil

MAJEST LARGE
Nume Cod Lungime / Lățime

mm
Înălțime

mm
Preț (TVA inclus)

MAJEST FULL ex-802-L128 1200 / 800 1950 3820 lei

Prețul este calculat pentru un set cabină duș 
complet echipat: sticlă, profile, role culisante, 
bare stabilizatoare, mânere, benzi magnetice. 
Nu include cădița.
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SENZUAL
ex-406
Robustă și senzuală, această cabină se pliază pe mișcările persoanei care face duș, fiind rotunjită exact pe arcul 
descris de mâna umană într-o mișcare de rotație în jurul axului corpului. Această tehnică este folosită de arhitecți 
acolo unde spațiul este prețios.

Structural, este compusă din 2 pereți înguști, poziționați perpendicular pe peretele băii, și 2 uși cu deschidere 
normală spre exterior, rotunjite. Ușile sunt prinse cu 4 balamale din alamă cromată care permit deschiderea ușilor 
la 90º.

NANO 
EASY CLEAN

CULOARE STICLĂ
transparent clar

6MM
sticlă securizată

MÂNERE
metal cromat

BALAMALE
 alamă cromată

Montaj pe cădiță Montaj pe pardoseală
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DESCHIDERE
spre exterior 

benzile magnetice asigură 
închiderea etanș prin 
suprapunere oblică 

PROFILE
aluminiu cromat

15 mm

Bara de susținere din oțel inoxidabil pe fiecare colț asigură stabilitatea peretelui de 
sticlă. Cele 4 balamale, care leagă ușile cu pereții stabilizați de sticlă, sunt rotunjite 
la un capăt. Balamaua din alamă cromată se aseamănă cu un cilindru care permite 
deschidrea la 90º.
Mânerele rotunde mici, din metal cromat, completează aspectul senzual al acestei 
cabine.

Profilul din aluminiu cromat permite un reglaj fin de 
până la 15mm față de perete

SENZUAL
Produs Cod Lungime / Latime

mm
Inaltime

mm
Pret (TVA inclus)

SENZUAL ex-406-S88 800 / 800 1900 2270 lei

SENZUAL ex-406-S99 900 / 900 1900 2315 lei

Prețul este calculat pentru un set cabină 
duș complet echipat: sticlă, profile, 
balamale, bare stabilizatoare, mânere, 
benzi magnetice. Nu include cădița.

ex-406-S88 ex-406-S99

Bară de susținere din oțel inoxidabil

Balama alamă cromată

Mânere metal cromat
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SPLENDOR
ex-426

Cabina de duș Splendor își găsește suplețea în ramele care încadrează 
ușa rotunjită. Este compusă din 2 pereți înguști, drepți, plasați 
perpendicular pe peretele băii, aceștia fiind uniți între ei de către ușa 
rotunjită. Este unicul model OPTIMA IMPERIAL care nu se poate monta 
pe pardosea, deoarece deschiderea ușii se bazează pe bara din oțel 
inoxidabil pentru a monta balamaua.

ex-426-S88
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Deschiderea ușii se face spre exterior cu ajutorul mânerului 
simplu, cu design în stilul anilor ‘70, din oțel inoxidabil. Acesta 
se regăsește pe fiecare parte a ușii, astfel deschiderea se 
face mai ușor.

Bara din oțel inoxidabil, care încadrează ușa sus și jos, are 
rolul de suport al balamalelor care conțin pivotul sub forma 
de T pentru deschiderea balansată între cele două bare.

Datorită acestor două componente, deschiderea se poate 
realiza balansându-se între ramele rotunjite. Deschiderea se 
face spre exterior stânga sau dreapta.

MÂNERE ȘI RAMĂ UȘĂ DIN 
OȚEL INOXIDABIL

NANO 
EASY CLEAN

PROFILE
aluminiu cromat

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent clar

6MM
sticlă securizată

ACCESORII
oțel inoxidabil

DESCHIDERE
exterior spre stânga sau

exterior spre dreapta

SPLENDOR

Nume Cod Lungime / Lățime
mm

Înălțime
mm

Preț (TVA inclus)

SPLENDOR ex-426-S88 800 / 800 1950 1790 lei

SPLENDOR ex-426-S99 900 / 900 1950 1880 lei

Prețul este calculat pentru un set cabină duș complet echipat: sticlă, profile, balamale, bare 
stabilizatoare, mânere, benzi magnetice. Nu include cădița.ex-426-S99

Bară rotunjită susținere ușă oțel inoxidabil

Mâner oțel inoxidabil
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MAJEST DOOR
ex-802F

Spațiul de nișă în camera de baie are rolul unei cabine de duș în sine. Tot ce îi lipsește este o ușă. Soluțiile de uși de nișă de la 
OPTIMA IMPERIAL sunt atrăgătoare și dotate cu accesorii de calitate pentru a personaliza într-un mod plăcut camera de baie. Ușa 
de nișă MAJEST DOOR oferă aceeași calitate a cabinei de duș MAJEST FULL, cu role din alamă, deschidere prin culisare ușoară, 
bara de suport role și mâner din oțel inoxidabil pentru confortul unei deschideri facile.

NANO 
EASY CLEAN

PROFILE
aluminiu cromat

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent clar

8MM
sticlă securizată

ACCESORII
oțel inoxidabil

UȘĂ DE NIȘĂ SECURIZATĂ DE 8mm
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Sistemul de închidere a ușilor prin benzile magnetice suprapuse oblic este ușor de utilizat și asigură confortul. 
Deschiderea și închiderea prin culisare se pliază perfect peste acest mod de etanșeitate a ușilor glisante.

Ușa de nișa se potrivește cel mai bine montată direct pe podea, sprijinindu-se pe 
o ramă sau un prag în partea de jos pentru a nu deteriora pardoseala. Pentru cei 

conservatori opțiunea cu cădița poate fi mai confortabilă și mai prietenoasă.

Mâner din oțel inoxidabil

DESCHIDERE
culisare pe stânga sau pe dreapta

Montajul este posibil cu culisare atât spre 
dreapta cât și spre stânga. Jumătate din ușă 
este statică, iar cealaltă jumătate se plimbă prin 
spatele ei.

Rolele sunt din alamă cromată, iar bara 
de susținere din oțel inoxidabil, cu un rol 
suplimentar de legare pe colț al celor 2 pereți.

rolă culisantă din alamă 
cromată

Bară susținere și culisare din oțel inoxidabil

Mânerul prietenos, din oțel inoxidabil, 
cu luciul lui deosebit, se potrivește 
spectaculos cu rama ușii de nișă.

Este dispus pe ambele părți ale ușii și se 
acționează trăgând de el în stânga sau 
dreapta. Aspectul lui pătrățos și lunguieț 
îi conferă masculinitate și forță, însă la 
atingere este ușor ca o pană de lebădă, 
datorită rolelor din alamă ce plutesc lin 
pe bara din oțel inoxidabil de sus.

Montaj pe cădițăMontaj pe pardoseală
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Nume Cod Lungime / Lățime
mm

Înălțime
mm

Preț (TVA inclus)

MAJEST DOOR ex-802-F100 1000 / - 1950 2425 lei

MAJEST DOOR ex-802-F120 1200 / - 1950 2640 lei

Prețul este calculat pentru o ușă 
de nișă complet echipată: sticlă, 
profile, role culisante, mânere, 
benzi magnetice. Nu include 
cădița.

MAJEST DOOR
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ELEGANCE
ex-306A

O deschidere a ușii extrem de
ELEGANTĂ

La prima privire este doar o altă ușă care închide o nișă. Constructiv, această ușă de duș ELEGANCE este formată 
dintr-o ramă din aluminiu cromat, al cărei profil compensează inegalitatea peretelui pe verticală, astfel încât ușa de sticlă 
să nu necesite ajustări pentru a se potrivi în spațiul desemnat. Încadrarea în ramă se face cu cele două balamale de sus 
și de jos care oferă posibilitatea deschiderii ușii într-un mod cu totul deosebit, balansând ușa pe toată lățimea ei între 
cele 2 rame orizontale.
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Expresivitatea acestei uși atât de 
simple se face prin deschiderea 
cu totul atipică, ușa balansându-
se elegant, fiind susținută de cele 
două balamale moderne. Aspectul 
acestora este combinat, o linie 
dreaptă și un capăt total rotunjit.

Pivotul prins de profil care asigură 
rotirea balamalei pe cadrul ușii este 
în formă de T, din oțel inoxidabil.

Ușa este disponibilă atât cu 
deschiderea spre dreapta cât și 
pe stânga.

Închiderea etanș este asigurată 
de benzile magnetice care se 
suprapun oblic, una este fixă pe 
profil, iar cealaltă este mobilă. 
Deși deschiderea se face cu un 
efort minim, puterea magnetului 
suprapune cele 2 benzi siliconate 
astfel încât podeaua să rămână 
uscată.

DESCHIDERE 
EXTERIOR SPRE 

STÂNGA

DESCHIDERE 
EXTERIOR SPRE 
DREAPTA

Montaj pe cădiță

Montaj pe pardoseală
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Deschiderea ușii se face spre exterior, cu ajutorul 
mânerului simplu, cu design în stilul anilor ‘70, 
din oțel inoxidabil. Acesta se regăsește pe 
fiecare parte a ușii, astfel deschiderea se face 
mai ușor.

ELEGANCE

NANO 
EASY CLEAN

PROFILE
aluminiu cromat

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent clar

6MM
sticlă securizată

ACCESORII
oțel inoxidabil

MÂNERE DIN OȚEL INOXIDABIL

Nume Cod Lungime / Lățime
mm

Înălțime
mm

Preț (TVA inclus)

ELEGANCE ex-306-A80 800 / - 1900 1510 lei

ELEGANCE ex-306-A90 900 / - 1900 1590 lei

ELEGANCE ex-306-A100 1000 / - 1900 1670 lei

Prețul este calculat 
pentru o ușă de nișă 
complet echipată: sticlă, 
profile, balamale, bare 
stabilizatoare, mânere, 
benzi magnetice. Nu 
include cădița.

ex-306-A80 ex-306-A90 ex-306-A100

Mâner oțel inoxidabil
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PRIMADONNA
ex-904

Ușă pentru nișă

ADORATĂ LA NIVEL IMPERIAL
Constructiv, ușa de nișă PRIMADONNA este formată din 2 uși egale din sticlă securizată de 8mm. Rama 
care susține sticla este din oțel inoxidabil, și este necesară chiar dacă această cabină se montează direct pe 
pardoseală. Este modalitatea perfectă de a închide o nișă atunci când vă doriți intimitate la duș.

Fiecare dintre cele 2 uși este dotată cu câte un mâner, unul pe interior și unul pe 
exterior. Astfel că ușile se culisează prin suprapunere, formându-se un joc de închidere 
/ deschidere. 

Joc închidere / deschidere
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PROFILE
aluminiu cromat

NANO 
EASY CLEAN

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent clar

8MM
sticlă securizată

ACCESORII
oțel inoxidabil

Ramele, sistemul de prindere și mânerele din oțel inoxidabil, alături de sticla securizată 
de 8mm, oferă o stabilitate sporită ușilor. Spațiul, astfel închis, ajunge să fie unul de 
intimitate, siguranță și confort.

Stabilitate și siguranță sporită

PRIMADONNA
Prețul este calculat pentru o 
ușă de nișă complet echipată: 
sticlă, profile, role culisante, 
mânere, benzi magnetice. Nu 
include cădița.

Nume Cod Lungime / Lățime
mm

Înălțime
mm

Preț (TVA inclus)

PRIMADONNA ex-904-P120 1200 / - 1900 3190 lei

PRIMADONNA ex-904-P140 1400 / - 1900 3385 lei

ex-904-P120

ex-ex-904-P140

Mânere oțel inoxidabil

Montaj și pe pardoseală
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NANO EASY CLEAN
√

PROFILE
aluminiu cromat

15 mm

CULOARE STICLĂ
transparent clar

6MM
sticlă securizată

ACCESORII
oțel inoxidabil

Mânerul lat, poziționat la jumătatea pe înălțime a 
paravanului, este din oțel inoxidabil. Rolul lui este atât de 
mâner cât și de suport pentru prosop.
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M
O

N
D

EN

ex-202

PARAVAN PENTRU CADĂ
Paravanul pentru cadă este format din profilul din aluminiu cromat ce poate 
compensa o inegalitate a peretelui de până la 15mm. Astfel că, dacă peretele 
este inegal, profilul va acoperi acele imperfecțiuni. Profilul permite rotirea ușii 
180º.

Mânerul din oțel inoxidabil dispus pe mijloc își va găsi utilitatea în orice baie 
ca suport pentru prosop în timpul băii sau a dușului. Acesta va ajuta și la 
mișcarea paravanului atunci când este nevoie.

Sticla securizată de 6mm este minuțios curbată în partea de sus pentru a 
nu răni și a oferi un aspect blând monden, perfect asezonat cu orice cadă.

MONDEN
Nume Cod Lungime / Lățime

mm
Înălțime

mm
Preț (TVA inclus)

MONDEN ex-202-M80 800 / - 1400 505 lei

Prețul este calculat pentru un set paravan complet echipat: sticlă, profil, mâner
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STONE
ex-ST

Nume Cod Lungime / Lățime
mm

Înălțime
mm

Preț (TVA inclus)

STONE ex-ST01-128 1200 / 800 50 1245 lei

Cădița STONE cu design-ul ei deosebit, care ascunde cu mult talent 
sistemul de evacuare pe laterală, se potrivește cabinelor mari, pretențioase.  

Materialul este unul fabricat dintr-un amestec ingenios de policarbonați cu 
cuarț, acoperit cu un strat de finisaj compus din gel de rășini 10% și 90% 
rășini nesaturate.

Finisajul stratului este unul neted, fin la atingere. Materialul este 
antibacterian, fiind și ușor de curățat, rezistent la umezeală și mucegai. 
Montajul se face direct pe pardoseală.

CĂDIȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU 
CABINELE PRETENȚIOASE

Prețul include sifonul.
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SQUARE
ex-Q

Nume Cod Lungime / Lățime
mm

Înălțime
mm

Preț (TVA inclus)

SQUARE ex-Q01-88 800 / 800 50 365 lei

SQUARE ex-Q01-99 900 / 900 50 415 lei

SQUARE ex-Q01-101 1000 / 1000 50 455 lei

Cădița  SQUARE este simplă, pătrată, dintr-o structură de fibră de sticlă 
cu rășini plus un strat de ABS. Montajul se face direct pe pardoseală. 
Sifonul inclus are diametrul de 90mm.

Prețul include sifonul cu diametrul de 90 mm.
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SQUARE-D
ex-Q

Cădița  SQUARE-D este simplă, dreptunghiulară, dintr-o structură de 
fibră de sticlă cu rășini plus un strat de ABS. Montajul se face direct pe 
pardoseală. Sifonul inclus are diametrul de 90mm.

Nume Cod Lungime / Lățime
mm

Înălțime
mm

Preț (TVA inclus)

SQUARE-D ex-ST01-128 1200 / 800 50 565 lei

Prețul include sifonul cu diametrul de 90 mm.
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SEMI-R
ex-R

Nume Cod Lungime / Lățime
mm

Înălțime
mm

Preț (TVA inclus)

SEMI-R ex-R01-88 800 / 800 50 355 lei

SEMI-R ex-R01-99 900 / 900 50 395 lei

Cădița  SEMI-R este simplă, semirotundă, dintr-o structură de fibră de 
sticlă cu rășini plus un strat de ABS. Montajul se face direct pe pardoseală. 
Sifonul inclus are diametrul de 90mm.

Prețul include sifonul cu diametrul de 90 mm.
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NOBLESS PURE

NOBLESS SILVER

NOBLESS BLACK

NUME DIMENSIUNI
L / l, mm H, mm

1000 / -

2000

1200 / -

DESCHIDERE

-

CĂDIȚE
recomandate

ACCESORII PREȚ

- Profil de aluminiu cromat

- Sticlă securizată 8mm

- Bară stabilizatoare oțel inoxidabil 
telescopică, cu reglarea mărimii 
între 800mm - 1200mm

1745 lei

- Profil de aluminiu negru

- Sticlă securizată 8mm

- Bară stabilizatoare oțel inoxidabil 
negru, telescopică, cu reglarea 
mărimii între 800mm - 1200mm

1930 lei

1340 lei

1430 lei

1000 / -

1200 / -

- Profil de aluminiu cromat

- Sticlă securizată 8mm

- Bară stabilizatoare oțel inoxidabil 
telescopică, cu reglarea mărimii 
între 800mm - 1200mm

1200 / -

1000 / -

900 / -

1400 / -

1080 lei

1165 lei

1255 lei

1430 lei

ROYAL

1200 / 800 1950

- Profil de aluminiu cromat

- Sticlă securizată 8mm

- Bară stabilizatoare oțel inoxidabil

- Suport prosop oțel inoxidabil

- Balamale alamă

- Mânere metal cromat

4390 lei

URBAN BLACK

800 / 800

1950

1710 lei

900 / 900 1790 lei

- Profil de aluminiu negru

- Sticlă securizată 6mm

- Mâner oțel inoxidabil negru

800 / 800

900 / 900

1000 / 1000

1000 / 800

1200 / 800

1950

- Profil de aluminiu cromat

- Sticlă securizată 6mm

- Bară stabilizatoare oțel inoxidabil

- Balamale din alamă cromată cu 
funcție de ridicare

- Mânere metal cromat

2640 lei

2720 lei

2810 lei

2745 lei

2870 leiCHEVALIER

PRIMAVERA

800 / 800

900 / 900

1000 / 1000

1950

- Profil de aluminiu cromat

- Sticlă securizată 6mm

- Balamale din alamă cromată 

- Mânere oțel inoxidabil

- Deschidere prin pliere interior-
exterior

2290 lei

2405 lei

2515 lei

PARTY

800 / 800

900 / 900

1000 / 1000

1900

- Profil de aluminiu cromat

- Sticlă securizată 6mm

- Bară stabilizatoare oțel inoxidabil

- Balamale din alamă cromată 

- Mânere oțel inoxidabil

2745 lei

2830 lei

2960 lei
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NUME DIMENSIUNI
L / l, mm H, mm

DESCHIDERE CĂDIȚE
recomandate

ACCESORII PREȚ

MAJEST LARGE

1200 / 800 1950 3820 lei

- Profil de aluminiu cromat

- Sticlă securizată 8mm

- Role alamă pe bară din oțel 
inoxidabil

- Mâner oțel inoxidabil

SENZUAL

800 / 800

900 / 900

1900

- Profil de aluminiu cromat

- Sticlă securizată 6mm

- Bară stabilizatoare oțel inoxidabil

- Balamale alamă cromată

- Mânere metal cromat

2270 lei

2315 lei

SPLENDOR

- Profil de aluminiu cromat

- Sticlă securizată 6mm

- Bară pentru susținere ușă sus și 
jos din oțel inoxidabil

- Balamale clip alamă cromată

- Mânere oțel inoxidabil

800 / 800

900 / 900

1790 lei

1880 lei

MAJEST DOOR

1000 / -

1200 / -

2425 lei

2640 lei

1950

1950

- Profil de aluminiu cromat

- Sticlă securizată 8mm

- Role alamă pe bară din oțel 
inoxidabil

- Mâner oțel inoxidabil

800 / -

900 / -

1000 / -

1510 lei

1590 lei

1670 lei
ELEGANCE

1900

- Profil de aluminiu cromat

- Sticlă securizată 6mm

- Balamale clip alamă cromată

- Mânere oțel inoxidabil

1200 / -

1400 / -

3190 lei

3385 lei

PRIMADONNA

1900

- Rame oțel inoxidabil

- Sticlă securizată 8mm

- Mânere oțel inoxidabil

- Uși duble culisabile

MONDEN

800 / - 1400 - -

- Rame oțel inoxidabil

- Sticlă securizată 6mm

- Mâner cu rol de suport prosop oțel 
inoxidabil

505 lei
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Cu multă grijă și inspirați de puritatea naturii am ales să construim 
cabine simple, cu elemente imperiale, care să fie de folos 
consumatorilor de pe piața românească.

Măiestria simplității
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COLOANE DE DUȘ RECOMANDATE 
CABINELOR DE DUȘ

Set cadă-duș
MAXIMO

Set cadă-duș
RADIUS

Set cadă-duș
CALDERA
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