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END ÕIGUSTANUD UUSIMAD 
DUŠŠILAHENDUSED



Ebatasase pinna (umbes 50 000 mikroskoopilist lohukest ruutsentimeetril) ja 
keemilise struktuuri tõttu pole naturaalne klaas vee toimele vastupidav. Klaas hoiab 
niiskust (vesi jääb klaasi pinnale molekulide vahelise tõmbejõu, nn. pindpinevuse 
tõttu), vees lahustunud soolad settivad klaasi pinnale ja selle tõttu väheneb klaasi 
läbipaistvus.

Vee intensiivse mõju tõttu algab klaasi korrosioon. Mida kauem korrosioon mõjutab 
klaasi, seda rohkem koguneb klaasi pinnale mustust. Sellist klaasi on aja möödudes 
üha raskem puhastada ning puhastamise tulemusega ei jääda rahule.
Korrosioon mõjutab klaasi isegi sel juhul, kui vett on puhastatud (välja arvatud 
destilleeritud vesi).

 Kiired piisad – see on uus tehnoloogia, mis kaitseb dušikabiini klaase vee mõju eest. 
Kattes klaasi pinna spetsiaalse kihiga, kaob veemolekulide otsene kokkupuude 
klaasiga. Veepiisad muutuvad veekuulikesteks, sest pind tõrjub neid. 

Klaasi pind hakkab tõrjuma vett ja mustust, selle tõttu muutub klaaspindade 
puhastamine kuni 90% lihtsamaks. Samuti tõstab see tehnoloogia klaasi 
kriimustuskindlust. 

KIIRED PIISAD – KASULIK AVASTUS











Klassikalise dušinurga kollektsioon    

RUUM
 RUUM kollektsioon on kombinatsioon klaasist ja 
alumiiniumpro�ilist, kus domineerivaks pooleks on klaas. 
Raamideta dušinurkade uksed ja peaaegu raamideta seinad 
annavad valgust ning tagavad läbipaistvuse selle kollektsiooni 
toodetele.

 Dušinurgad on väga vastupidavad, sest nende 
tootmisel on kasutatud karastatud 6mm klaasi, väga 
töökindlaid ukserullikute kuullaagreid ja kõrgekvaliteedilisi 
furnituure.  

  Tänu optimaalsele kõrgusele saab dušinurki 
paigaldada nii dušialusele kui ka otse duširuumi põrandale. 

 Dušinurkade klaasivalik on järgmine: kirgas, toonitud 
hall,  toonitud pruun,  mustriline,  sinakas,  rohekas ja matt.

 8 kõrgekvaliteedilist laagrit ja alumiiniumpro�ili 
spetsiaalne konstruktsioon tagavad liuguste kerge ja sujuva 
liikumise. Seetõttu on neid ka kerge paigaldada ning 
puhastada. Puhastamiseks saab liuguksed kergesti eemaldada.
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Dušinurk RASA

Dušinurk VAIVA

479 €                       509 €                          539 €

489 €                       519 €                          559 €

499 €                       529 €                          569 €

569 €                       599 €                          639 €

449 €                       489 €                           519 €

459 €                       499 €                           529 €

479 €                       509 €                           539 €

529 €                       569 €                           599 €

599 €                       639 €                           669 €
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Dušinurk LAIMA

Universaalne küljesein kõikidele dušinurkadele RUUM kollektsioonis

Kui kasutada universalset küljeseina, saab RUUM kollektsiooni kuuluva dušinurga kinnitada 
vaid ühe seina külge.
Kui muuta küljeseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%.  Küljeseina maksimaalseks 
kõrguseks on 2150 mm.  
Kui tellida 4 seinaga dušinurk, tuleb see tellimuses kindlasti ära märkida.

499 €                       529 €                          569 €

509 €                       539 €                          579 €

519 €                       559 €                          589 €

589 €                      619 €                           659 €

219 €                        249 €                         269 €
259 €                        279 €                         299 €
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  SVAJA  Dušisein niššidele

   SVAJA PLUSSDušisein niššidele
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389 €                        429 €                       459 €

409 €                        439 €                       479 €

419 €                        449 €                       489 €

429 €                        459 €                       499 €

439 €                        479 €                       509 €

479 €                        509 €                       539 €

529 €                        569 €                       599 €

479 €                      509 €                           539 €

489 €                      519 €                           559 €

499 €                      529 €                           569 €

569 €                      599 €                           639 €



 Akrobaatika – see on võimlemisliik, mis nõuab erilist 
tasakaalu, nõtkust ja koordinatsiooni.  Kollektsiooni „Akrobaat“ 
eripära on šarniirhinged. Me nimetasime selle kollektsiooni 
AKROBAADIKS, kuna painduvate hingede tõttu saab dušinurga 
seina äärde kokku lükata, kui seda ei kasutata. 

 Nende dušinurkade teine eelis on uksi tõstev 
mehhanism. Kas pole see akrobaatiline trikk? Avamisel tõusevad 
uksed kõrgemale, sulgemisel langevad aga madalamale ning 
tagavad dušinurga veekindluse. Tõstemehhanism lihtsustab ka 
põrandate pesemist ja dušikabiinide kasutamist, kuna uksed 
�kseeritakse nii lahti- kui kinniasendis.

 Veel üks trikk: on võimalik reguleerida suletud uste 
nurka! See funktsioon tagab dušikabiini uste ideaalse sulgumise 
ka siis, kui dušisein paigaldatatakse seinaplaadi vuugi järgi. 

 AKROBAAT kabiinide kujunduses on oluline, et pro�ilid 
on ainult seina juures, teised servad onilma raamideta. Seetõttu 
tundub vannituba avaram. 

 Ning lõpetuseks veel üks akrobaatiline trikk: dušiuksed 
liiguvad eriti vaikselt (sest puuduvad kuullaagrid)! 
 
 Päris hea, mis?

Dušinurkade ja -seinte 
kollektsioon  АКROBAAT
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Dušinurk KRISTINA

Dušinurk KARINA

Karastatud 6 mm turvaklaas
MattKirgas klaas Toonitud 

(hall/pruun)

Läikiv pro�il

Uste standardne 
laius – 600 mm

Uste standardne 
laius – 600 mm

Tellides kabiini satin klaasi või secret lindiga, tingimata tuleb näidata, kummale poole uksed 
kinnitatakse. 

Tellides kabiini satin klaasi või secret lindiga, tingimata tuleb näidata, kummale poole uksed 
kinnitatakse. 
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439 €                       469 €                         499 €

459 €                       489 €                         519 €

479 €                       509 €                         539 €

539 €                       569 €                         599 €

539 €                        569 €                        599 €

559 €                        589 €                        619 €

579 €                        599 €                        629 €

649 €                        679 €                        709 €



Dušinurk SONATA

Dušinurk VIKTORĲA

UUUDIS: spetsiaalne hind!

Sis
sek

äig
uav

a la
ius

 80
 cm

STABIILSETE 
SEINTE LAIUS 

(mm)

Kõikide duššikabiinide mudelite sissekäiguava laius on 80 cm. 
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539 €                      579 €                        609 €

569 €                      599 €                        639 €

589 €                      619 €                        659 €

659 €                      689 €                        729 €

729 €                                  759 €

749 €                                  789 €

769 €                                  809 €

849 €                                  889 €

 

                 509 €90x90         875-888       875-888             2000   

 



Dušinurk ERIKA

Dušiuks GERDA

Duššikabiini ERIKA saate tellida B lisaklaasiga seinaga. Sellise kabiini hinnale lisandub 
(mõõtmetest sõltumatult) 130 €. 

ERIKA PLUSS

B - lisasein

BRASTA    I    14

749 €                       789 €                        819 €

769 €                       809 €                        839 €

799 €                       829 €                        869 €

879 €                       909 €                        949 €

499 €                      519 €                           539 €

509 €                      529 €                           559 €

519 €                      539 €                           569 €

529 €                      559 €                           579 €

539 €                      569 €                           589 €

559 €                      579 €                           599 €

569 €                      589 €                           609 €

795-821

895-921

995-1021

1095-1121

1195-1221

1295-1321

1395-1421

80

90

100

110

120

130

140

599 €                      619 €                           649 €

649 €                      669 €                           689 €

779-792

879-892

979-992

775-788

875-888

975-988

80x80

90x90

100x100



Dušinurk SANDRA

Muutes kõrgust, lisandub 15% juurde hindlus. Maksimaalne kõrgus 2100 mm.
Tellides sellise kabiini, tingimata tuleb näidata, kummale poolele uksed kinnitatakse. 
Maksimaalne võimalik uksetahvli laius 1000 mm. Stabiilsed seinad võivad olla kuni 1200 mm 
laiused. 
Duššikabiini uksed on jaotatud 2 võrdseks osaks. 

    909 €                      949 €                          979 €

    939 €                      969 €                          999 €

    959 €                      989 €                      1 029 €

1 039 €                   1 069 €                      1 109 €
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Dušinurk LINA

Ukse hinged võivad olla keskel, jagades ukse kaheks osaks. Näidata tellimisel, hind ei muutu. 

619 €                      659 €                         689 €

649 €                      679 €                         719 €

669 €                      709 €                         739 €

749 €                      789 €                         819 €

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

80x80

90x90

100x100

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

80x80

90x90

100x100

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

80x80

90x90

100x100

450       480      450

450       620      450

550       620      550



Dušinurk SIMONA

Dušinurk SIMA

Uste standardne 
laius – 600 mm

Uste standardne laius – 600 mm

Kabiini uste klaasid on jaotatud kaheks võrdseks osaks.           Kabiini uste klaasid on jaotatud erinevateks osadeks. 

Sellel pildil olevad kabiini uste klaasid on jaotatud võrdseteks osadeks.  

Ukse hinged võivad olla keskel, jagades ukse kaheks osaks. Näidata tellimisel, hind ei muutu. 

   Ukse hinged võivad olla keskel, jagades ukse kaheks osaks. Näidata tellimisel, hind ei muutu.  

879 €                      909 €                        949 €

899 €                      939 €                        969 €

919 €                      959 €                        989 €

999 €                  1 039 €                     1 069 €

 

629 €                      659 €                         689 €

649 €                      679 €                         709 €

669 €                      699 €                         729 €

739 €                      769 €                         799 €
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Dušiuks GRETA

Dušiuks koos lisapaneeliga 

GRETA  PLUSS

800... 1200 mm

1200...  1600 mm

Uste standardne 
laius – 600 mm

Tellides kabiini satin klaasi või secret lindiga, tingimata tuleb näidata, kummale poole uksed 
kinnitatakse. 

17     I    BRASTA 

369 €                       389 €                       419 €

379 €                       409 €                       429 €

389 €                       419 €                       439 €

449 €                       479 €                       499 €

489 €                      509 €                        529 €

499 €                      519 €                        539 €

509 €                      529 €                        559 €

519 €                      539 €                        569 €

619 €                      649 €                        669 €

579 €                      599 €                        619 €

709 €                      729 €                        749 €



Dušiuks RITA

Dušiuks GODA

800... 1200 mm

1200...  1600 mm

600... 1000 mm

Uste standardne 
laius – 600 mm

Uste standardne 
laius – 600 mm

Tellides seina, tingimata tuleb näidata, kummale poolele ta paigaldatakse. 
Skeemil on näidatud vasakule poolele paigaldatav sein. 
*uksed võivad olla jaotatus kaheks võrdseks osaks. Seda tuleb näidata tellimisel. 

Muutes kõrgust, lisandub 15% juurde hindlus. Maksimaalne kõrgus 2250 mm.
Dušši seinte uksed avanevad nii sisse- kui ka väljapoole.
Uksi saab kinnitada nii paremale, kui ka vasakule ukse seina ava poolele (välja arvatud satin klaasidega seinad).
Tellides satin klaasiga seinu, tingimata tuleb näidata millisele poolele, kas vasakule või paremale, uksed 
kinnitatakse. 
Tooted laiusega kuni 1200 mm valmistatakse 6mm paksusest klaasist. Laiemad kui 1200 mm 
tooted valmistatakse 8 mm paksusest klaasist, uksed 6 mm paksusest klaasist. 

Goda erineva laiusega uste segmentidega. 
BRASTA    I    18

499 €                     519 €                          539 €

509 €                     529 €                          559 €

519 €                     539 €                          569 €

609 €                     639 €                          659 €

579 €                     599 €                          619 €

709 €                     729 €                          749 €

509 €                       529 €                        549 €

519 €                       539 €                        559 €

529 €                       549 €                        569 €

589 €                       609 €                        629 €

895-911

995-1011

1095-1111

1195-1211

90

100

110

120



Dušinurk KATARINA

UUUDIS: spetsiaalne hind!
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619 €                         -                            829 €

619 €                     679 €                      829 €

679 €                         -                                 -

 

             

  679 €  

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

70x70

80x80

90x90

 90x90       975-988     975-988             2000

 



Dušinurk ADA

BRASTA    I    20

93 X 80   869 €  



Dušiuks LAURA
VASAKULE POOLE 
PAIGALDATAV UKS 

PAREMALE POOLE 
PAIGALDATAV UKS  

700... 1000 mm

Duššisein on kallutatud nii sisse kui ka väljapoole. 
Toode ei ole komplekteeritud ukse lävega. Vajaduse korral näidake see tellimuses. 
Tellides seina satin klaasist või secret lindiga, tingimata näidake, kummale poolele, 
kas vasakule või paremale see paigaldatakse. 

269 €                     289 €                        309 €

279 €                      299 €                       319 €

289 €                      309 €                       329 €

369 €                      389 €                        409 €
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Paremale poole
paigaldatav sein

Vasakule poole
paigaldatav sein

Paremale poole
paigaldatav sein

Vasakule poole
paigaldatav sein

Vannisein МAJA 

Vannisein МAJA PLUSS 

600... 1200 mm

500... 1000 mm

Tellides seina satin klaasist või secret lindiga, tingimata näidake, kummale poolele, kas 
vasakule või paremale see paigaldatakse.

BRASTA    I    22

209 €                       229 €                           249 €

219 €                       239 €                           259 €

229 €                       249 €                           269 €

239 €                       259 €                           279 €

289 €                       309 €                           329 €

 

             

269 €                       289 €                          309 €

279 €                       299 €                          319 €

289 €                       309 €                          329 €

299 €                       319 €                          339 €

309 €                       329 €                          349 €

369 €                       389 €                          409 €
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Paremale poole
paigaldatav sein

Vasakule poole
paigaldatav sein

Paremale poole
paigaldatav sein

Vasakule poole
paigaldatav sein

Vannisein МĲA 

Vannisein BERTA 

500... 1000 mm

805... 1095 mm

Seinaklaasid on jaotatud kaheks võrdseks osaks. BRASTA    I    24

229 €                       259 €                          269 €

249 €                       269 €                          279 €

259 €                       279 €                          289 €

269 €                       289 €                          299 €

329 €                       349 €                          369 €

 

             

449 €                      479 €                         499 €

459 €                      489 €                         509 €

479 €                      499 €                         519 €

489 €                      509 €                         529 €

559 €                      579 €                         599 €



 Kollektsioon PIIRAMATU on kombinatsioon 
klaasseintest ja kroomitud  kinnitusdetailidest. Raamideta 
konstruktsioon - uus avaruse sensatsioon! Lai valik standardosi 
ning võimalus sobitada kokku mittestandardseid lahendusi - 
kõik see võimaldab nautida dušinurga ebatavalist disaini igas 
vannitoas.

 Uksehingede spetsiaalne konstruktsioon tagab 
dušinurga pika eluea, uste kindla fikseerumise ja isesulguva 
funktsiooni. Lisaturvaklaasi hoidikud tagavad turvalise ja 
stabiilse konstruk-tsiooni. Tihendid on eriti pingul ning seetõttu 
on dušinurk täiesti veekindel ja väga ilus.

 Kollektsioonis on 6 erinevat mudelit ning nende 
mittestandardsete mõõtmetega modifikatsioonid.

 Dušinurkade klaasivalik on järgmine: kirgas, toonitud 
hall, toonitud pruun, mustriline, sinakas,  rohekas, matt.
 
 

Raamideta dušinurkade 
kollektsioon PIIRAMATU   
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Dušinurk LIEPA

Dušinurk LIEPA PLUSS

LIEPA uksed avanevad nii välis- kui ka kabiini sissepoole. 
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489 €                       519 €                        549 €

509 €                       539 €                        569 €

529 €                       559 €                        589 €

589 €                       619 €                        649 €

759 €                     799 €                           829 €

789 €                     819 €                           849 €

809 €                     839 €                           879 €

879 €                     909 €                           949 €



Dušinurk JULĲA

BRASTA    I    28

Dušinurk NIDA

700... 1000 x 700... 1000  mm

Standardne duššikabiin NIDA ei sobi paigaldamiseks pakutavale viisnurksele duššikabiini 
VAIVA alusele. Soovi korral võime valmistada duššikabiini NIDĄ, mis sobib nimetatud alusele. 
See tuleb näidata tellimuses. 

689 €                       729 €                          759 €

719 €                       749 €                          789 €

739 €                       769 €                          809 €

809 €                       839 €                          879 €

749 €



Dušinurk NORA

Dušinurk NORA PLUSS

700... 1100 x 700... 1100 mm

Lisaküljesein dušinurkadele 

NORA ja NORA PLUSS
B - lisaküljesein 

VALITUD SEINA LAIUS
MÄÄRATUD VAHEMIKUS 

(mm)

DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  

Karastatud 6 mm turvaklaas

Mustriline, sinakas, 
rohekas, mattKirgas klaas Toonitud 

(hall/pruun)

Tellides kabiini kirju, satin või secret klaasidega, näidake kummale poolele, kas vasakule või paremale 
poolele uksed kinnitatakse. 
Duššikabiine on võimalik tellida ka suuremate mõõtmetega. Sellisel juhul nende hind arvutatakse individuaalselt. 

599 €                       639 €                        669 €

619 €                       659 €                        689 €

649 €                       679 €                        719 €

719 €                       749 €                        789 €

599 €                     629 €                           659 €

619 €                     649 €                           679 €

639 €                     669 €                           699 €

699 €                     729 €                           759 €

259 €                       289 €                        329 €
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Dušiuks EVA

Dušiuks koos lisapaneeliga EVA PLUSS

500... 796 mm

804...  1000 mm

800... 1200 mm

1200...  1600 mm

Karastatud 6 mm turvaklaas
Mustriline, sinakas, 

rohekas, mattKirgas klaas
Toonitud 

(hall/pruun)

Lisapaneel dušiustele 

IEVA ja IEVA PLUSS
SEINA

 KÕRGUS 
(mm) 

Lisaseina maksimaalseks kõrguseks on 2100 mm. Kui muuta lisapaneeli standardkõrgust, 
lisandub hinnale 15%.
Lisasein laiusega alates 250 mm on saadaval koos ülahoidikuga.

VALITUD UKSE LAIUS 
MÄÄRATUD VAHEMIKUS 

Lisapaneel

Lisapaneel

Tellides kabiini kirju, satin või secret klaasidega, näidake kummale poolele, kas vasakule või paremale 
poolele uksed kinnitatakse.
Toodete, mis on laiemad 1200 mm, stabiilsed seinad valmistatakse 8 mm paksusest klaasist, uksed 6 mm paksusest klaasist.
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389 €                      419 €                         439 €

409 €                      429 €                         449 €

419 €                      439 €                         459 €

429 €                      449 €                         479 €

459 €                      489 €                         509 €

499 €                      519 €                         539 €

529 €                        559 €                         579 €

539 €                        569 €                         589 €

559 €                        579 €                         599 €

569 €                        589 €                         609 €

579 €                        599 €                         619 €

619 €                        649 €                         669 €

729 €                        749 €                         769 €

139 €                      159 €                         189 €

199 €                      219 €                         249 €
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Paremale poole
paigaldatav sein

Vasakule poole
paigaldatav sein

Dušiuks koos lisapaneeliga 

IRMA

800... 1200 mm

1200...  1600 mm

Vannisein МEDA

500... 1000 mm

Toodete, mis on laiemad 1200 mm, stabiilsed seinad valmistatakse 8 mm paksusest klaasist, 
uksed 6 mm paksusest klaasist.
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529 €                        559 €                        579 €

539 €                        569 €                        589 €

559 €                        579 €                        599 €

569 €                        589 €                        609 €

579 €                        599 €                        619 €

619 €                        649 €                        669 €

729 €                        749 €                        769 €

279 €                        299 €                         329 €

289 €                        309 €                         339 €

299 €                        329 €                         349 €

379 €                        409 €                         429 €



DĲA
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DUŠISEINAD

Bezrāmju dušas siena DORA, EMA, DĲA

Standardsete duššiseinte DORA, EMA ja DIJA 
kõrgus  –  1900 mm.
Muutes kõrgust, lisandub 15% juurde hindlus. 
Maksimaalne kõrgus 2250 mm.
Seinad laiusega kuni 1100 mm valmistatakse 6 mm 
paksusest ohutust karastatud klaasist, laiemad – 8 
mm paksusest klaasist. 
Muutes kõrgust kuni 100x2250 mm, seinad 
valmistatakse 6 mm paksusest klaasist. Lisandub 
15% juurde hindlus. 
Muutes kõrgust kuni 110x2250 mm, seinad 
valmistatakse 6 mm paksusega klaasist. Lisandub 
25% juurdehindlus.
Juhul kui soovite standardsete mõõtmetega ja 
laiusega seinu 8 mm paksusest klaasist, siis 
lisandub 15% juurdehindlus. 
Komplektis oleva ülemise hoidja pikkus on 1000 
mm.
Kui vajate muu pikkuseha hoidjat, siis näidake see 
tellimuses. 
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795-798

895-898

995-998

1095-1098

 1195-1198

 1295-1298

 1395-1398

 

795-801

895-901

995-1001

1095-1101

 1195-1201

 1295-1301

 1395-1401

 

6

6

6

8

8

8

8

6

8

8

 

229 €              249 €                     269 €

239 €              259 €                     279 €

249 €              269 €                     289 €

299 €              319 €                     339 €

309 €              329 €                     349 €

319 €              339 €                     359 €

329 €              349 €                     369 €

319 €              339 €                     359 €

379 €              399 €                     419 €

399 €              419 €                     439 €

795-808

895-908

995-1008

1095-1108

 1195-1208

 1295-1308

 1395-1408

 
1401... 1600 mm

 PAKSUNE 
KLAASKLAAS

(mm)
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Dušinurkade kollektsioon  HARMOONIA

Vormide harmoonilisus, minimalism ja elegantsus - nendest kriteeriumitest 
lähtusid disainerid seda kollektsiooni  luues.  Konstruktorite töö tulemus - stabiilne, 
tihe ja mugav.

Elegantsus on vaoshoituse kunst. Täisnurkne kabiinide ja hingede vorm kordab 
põranda ja seinaplaatide vormi vannitoas ja loob tervikliku mulje. Läbipaistvad, 
sirged, raamita tasapinnad justkui hääbuvad ümbritsevas keskkonnas, lastes 
domineerida teie valitud seinaviimistluse värvidel, mustritel ja siseviimistluse 
detailidel. Suurema privaatsuse armastajad võivad valida mustrilise- või mati 
klaasi, kaotamata muljet avarusest.

Tõstemehhanism. Dušinurkade uue seeria hinged tõusevad avamisel üles. See 
võimaldab tihendada dušinurga ukse alumist serva paremini: sulgudes surutakse 
ukse alumise serva küljes olev tihend tugevalt vastu põrandat. Lisaks aitab ukse 
tõstemehhanism ust ka kergemini sulgeda - kergelt lükates sulgub see ise.
 
Tihedamad vertikaalsed ühenduskohad. Dušinurkades ja seintel pole tarvis lõigata 
tihendeid, mis tihendavad hingedega ühendatud klaase. See vähendab vee 
sattumise võimalust läbi lõigete või hingede  pilude  väljapoole  dušinurka.

Kandilised vormid. Minimalistliku disaini austajatele meeldivad sellised 
uksehinged, käepidemed jm. Samuti sobivad need nendele, kelle muu mööbel ja 
sisustus on kandiliste vormidega.
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DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  

DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  

DUŠINURK 

DUŠINURK 

Karastatud 6 mm turvaklaas

Karastatud 6 mm turvaklaas

Mustriline, sinakas, 
rohekas, matt

Mustriline, sinakas, 
rohekas, matt

Kirgas klaas

Kirgas klaas

Toonitud 
(hall/pruun)

Toonitud 
(hall/pruun)

 A (mm) 

 A (mm) 

 B (mm) 

 B (mm) 

Muud mõõdud vahemikus 
         700...1100x700...1100 mm

Muud mõõdud vahemikus 
         700...1100x700...1100 mm

Lävepakk 
19 mm

Lävepakk 
19 mm

PAREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS   VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS 

PAREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS   VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS 

Kui muuta dušinurga standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus on 2100 mm.
Dušinurga tellimuses tuleb kindlasti ära märkida, kas uks paigaldatakse paremale või vasakule.

Kui muuta dušinurga standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus on 2100 mm.
Dušinurga tellimuses tuleb kindlasti ära märkida, kas uks paigaldatakse paremale või vasakule.

Lisa küljesein dušinurkadele VITA ja VITA PLUSS

Dušinurk VITA

Dušinurk VITA PLUSS

Karastatud 6 mm turvaklaas

Mustriline, sinakas, 
rohekas, mattKirgas klaas

Toonitud 
(hall/pruun)

B - täiendav sein 

VALITUD SEINA LAIUS
MÄÄRATUD VAHEMIKUS

(mm)

SEINA
 KÕRGUS 

(mm) 

Kui muuta dušinurga standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus on 2100 mm.
Kui kasutada lisa küljeseina, saab dušinurga ALMA, VITA või VITA PLUSS paigaldada ühe 
seina külge. Nii saab kolme seinaga dušinurga, kuhu sisenemine toimub küljelt.37     I    BRASTA 

739 €                        769 €                         809 €

759 €                        799 €                         829 €

849 €                        889 €                         919 €

 

829 €                       869 €                        899 €

849 €                       889 €                        919 €

879 €                       909 €                        949 €

939 €                       969 €                        999 €

 

299 €                        339 €                          369 €

 



PAREMALE POOLE 
PAIGALDATAV UKS  

PAREMALE POOLE 
PAIGALDATAV UKS  

 VASAKULE POOLE 
PAIGALDATAV UKS 

 VASAKULE POOLE 
PAIGALDATAV UKS 

 
A (mm)

Karastatud 6 mm turvaklaas
Mustriline, sinakas, 

rohekas, mattKirgas klaas Toonitud 
(hall/pruun)

Muud mõõdud vahemikus
                      500-796 mm

UKS

Muud mõõdud vahemikus 
                    804-1000 mm

Muud mõõdud vahemikus
                    800-1200 mm
Muud mõõdud vahemikus 
                   1200-1600 mm

Dušiuks niššidele GUNDA

Dušiuks koos lisapaneeliga 

niššidele GUNDA PLUSS

Kui muuta dušiukse standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus 
on 2100 mm.
Dušiukse tellimuses tuleb kindlasti ära märkida, kas uks paigaldatakse paremale või vasakule.

Tooted, mis on laiemad kui 1200 mm, stabiilsed seinad on valmistatud 8 mm paksusest klaasist, 
uksed 6 mm paksusest klaasist.

SEINA
 KÕRGUS 

(mm) 

 
A (mm)

Karastatud 6 mm turvaklaas

Mustriline, sinakas, 
rohekas, mattKirgas klaas Toonitud 

(hall/pruun)

SEINA
 KÕRGUS 

(mm) 

UKS KOOS 
PANEELIGA

Kui muuta dušiukse standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus on 2100 mm.
Dušiukse tellimuses tuleb kindlasti ära märkida, kas uks paigaldatakse paremale või vasakule.
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459 €                       489 €                          509 €

479 €                       499 €                          519 €

489 €                       509 €                          529 €

499 €                       519 €                          539 €

529 €                       559 €                          579 €

569 €                       589 €                          609 €

 

609 €                         639 €                       659 €

619 €                         649 €                       669 €

639 €                         659 €                       679 €

649 €                         669 €                       689 €

659 €                         679 €                       709 €

599 €                         719 €                       739 €

809 €                         829 €                       849 €

 

797-805

897-905

997-1005

1097-1105

1197-1205

80

90

100

110

120



Lävepakk 
19 mm

PAREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS  

 VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  
DUŠINURK 

DUŠINURK 

Karastatud 6 mm turvaklaas

Mustriline, sinakas, 
rohekas, mattKirgas klaas Toonitud 

(hall/pruun)
 A (mm)  B (mm) 

Muud mõõdud vahemikus 
         700...1000x700...1000 mm

Dušinurk INGA

Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus 2100 mm.
Dušikabiini tellides näidake kindlasti, kas uks paigaldatakse paremale või vasakule.
Standardne duššikabiin INGA ei sobi paigaldamiseks pakutavale viienurksele duššikabiini 
VAIVA  alusele. Vajaduse korral meie valmistame duššikabiini INGĄ, mis sobib paigalamiseks 
sellele alusele. Seda tuleb tellimises näidata.   
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829 €                       869 €                        899 €

849 €                       889 €                        919 €

879 €                       909 €                        949 €

939 €                       969 €                        999 €

 



Dušinurk BONA

Dušinurk LIZA, dušinurk MONA LIZA

Muud mõõdud vahemikus 
                             1385...1700x800...1000 mm

Kui muuta dušinurga standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus on 2100 mm.
Sissekäigu laiust on võimalik vähendada või suurendada (maksimaalne laius on 1000mm). 
Vastavalt muutuvad ka seina fassaadi mõõtmed.

DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  

SISSEKÄIGU 
LAIUS 
(mm) 

DUŠINURK  B (mm) 

C - sissekäigu laius 600 mm

C - sissekäigu laius 600 mm

Karastatud 6 mm turvaklaas

Mustriline, mattKirgas klaas Toonitud 
(hall/pruun)

DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  

SISSEKÄIGU 
LAIUS 
(mm) 

DUŠINURK  B (mm) 
Karastatud 6 mm turvaklaas

Kirgas klaas

Sissekäigu laiust on võimalik vähendada või suurendada (maksimaalne laius on 1000 mm). 
Vastavalt muutuvad ka seina fassaadi mõõtmed.

LIZA, MONA LIZA dušinurga kõrgust ei saa muuta. 

*juhul kui on soovitakse toodet ilma B seinata, siis toote lõplik hind  arvestatakse tabelis olevate 
mõõtmetega toote hinnast miinus 120 €. 

Mittestandardse 
külgseinaga LIZA

*toode 
  ilma B 
  seinata
  NONA
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519 €                     569 €                       609 €

539 €                     589 €                       639 €

569 €                     609 €                       659 €

619 €                     669 €                       719 €

 

539 €

689 €

749 €

 



Paremale poole
paigaldatav sein

Vasakule poole
paigaldatav sein

Muud mõõdud vahemikus
500...1000 mm

Karastatud 6 mm turvaklaas
Mustriline, sinakas, 

rohekas, mattKirgas klaas
Toonitud 

(hall/pruun)

SEINA KÕRGUS 
(mm) 

 
A (mm)SEIN

Tellides näidake kindlasti, kas uks paigaldatakse paremale või  vasakule.
Kui muuta vanniseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus on 1700 mm.

Vannisein GAJA 
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329 €                       349 €                         369 €

339 €                       359 €                         379 €

349 €                       369 €                         389 €

429 €                       449 €                         479 €

 



Dušinurkade kollektsioon ELEGANTS

Oleme lisanud sellesse kollektsiooni uued mudelid: dušinurga NINA PLUSS, LUKA, LORA ning statsionaarse 
klaasseinaga dušiukse TINA PLUSS.
Need mudelid said loodud esialgu vaid Saksamaa tarbijate jaoks koostöös Saksa tootearendajatega.

ÜLALMÄRGITUD UUTE TOODETE MÕNED PEAMISED OMADUSED:

1. Klaasi sisse integreeritud uksehinged. Uksehinged on dušinurga sees tänu erilistele kinnitustele samal 
tasapinnal klaasiga. See muudab dušinurga välimuse kaasaegsemaks ning lihtsustab puhastamist.
2. Suurem reguleerimisulatus. Seinaklaaside kinnituseks on kasutatud kõrgekvaliteetset 
alumiiniumpro�ilide süsteemi, mis võimaldab reguleerida klaaside paiknemist kuni 15mm ulatuses. 
Esteetiliselt mõjub eriti hästi pro�ilide eriline särav toon, detailide viimistlus ning kruvipeade katted.
3. Kõrgem konstruktsioon. Standardkõrgus on 2000mm, seega sobib standardtoode ka pikematele 
inimestele.
4. Suurepärane veekindlus ja lihtne hooldus. Uksehingedel on tõstemehhanism, mis võimaldab ustel 
sujuvamalt üle lävepaku liikuda ning samas uksi sulgeda veekindlamalt. Klaasid on töödeldud „KIIRED 
PIISAD“ meetodil, mis vähendab vee ja sodi haakumist klaasiga ning lihtsustab klaaside puhastamist ja 
pikendab ka klaaside „eluiga“.
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Lävepakk 
19 mm

Lävepakk 
19 mm

PAREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS   VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS 

DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  
DUŠINURK 

DUŠINURK 

Karastatud 6 mm turvaklaas
Mustriline, sinakas, 

rohekas, mattKirgas klaas Toonitud 
(hall/pruun)

 A (mm)  B (mm) 

Muud mõõdud vahemikus 
         700...1000 x 700...1000 mm

Muud mõõdud vahemikus 
         700...1000 x 700...1000 mm

Kui muuta dušinurga standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus on 2250 mm.
Dušinurga LUKA ukse käelisuse võib valida paigaldamise ajal (v.a. mustrilise- ja mattklaasi puhul, 
mille tellimisel tuleb tellimuses märkida ka ukse käelisus). Tellides satin klaasiga kabiini, tuleb 
näidata paremal ja vasakul poolel paigaldatavaid uksi. 
Juhul kui duššikabiin paigaldatakse alusele, siis see tuleb tingimata tellimise ajal teatada. 

Dušinurk LUKA

Dušinurk LORA

DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  
DUŠINURK 

Karastatud 6 mm turvaklaas
Mustriline, sinakas, 

rohekas, mattKirgas klaas Toonitud 
(hall/pruun)

 A (mm)  B (mm) 

Standardne uste 
laius – 600 mm
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889 €                        919 €                         959 €

909 €                        949 €                         979 €

939 €                        969 €                         999 €

999 €                    1 039 €                      1 069 €

 

1 139 €                  1 179 €                     1 209 €

1 169 €                  1 199 €                     1 229 €

1 189 €                  1 219 €                     1 259 €

1 259 €                  1 289 €                     1 329 €

 

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

80x80

90x90

100x100

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

80x80

90x90

100x100

450      480       450

450      620       450

550      620       550



Lävepakk 
19 mm

Lävepakk 
19 mm

PAREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS   VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS 

PAREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS   VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS 

Dušinurk NINA PLUSS

DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  
DUŠINURK 

Karastatud 6 mm turvaklaas

Karastatud 6 mm turvaklaas

Mustriline, sinakas, 
rohekas, mattKirgas klaas Toonitud 

(hall/pruun)
 A (mm)  B (mm) 

Muud mõõdud vahemikus 
         700...1100 x 700...1100 mm

Muud mõõdud vahemikus 
800...1200 mm
Muud mõõdud vahemikus 
1200 ...1600 mm

Dušiuks koos lisapaneeliga 

niššidele TINA PLUSS

Dušisein

Standardne uste 
laius – 600 mm

Standardne uste 
laius – 600 mm

Tooted, mis on laiemad kui 1200 mm, stabiilsed seinad valmistatakse 8 paksusest klaasist, uksed – 
6 mm paksusest klaasist.
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889 €                       919 €                          959 €

909 €                       949 €                          979 €

939 €                       969 €                          999 €

999 €                   1 039 €                      1 069 €

 

679 €                      709 €                           729 €

689 €                      719 €                           739 €

709 €                      729 €                           749 €

719 €                      739 €                           759 €

729 €                      749 €                           769 €

769 €                      799 €                           819 €

879 €                      899 €                            919 €

 

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

80x80

90x90

100x100



Liugustega dušinurgad on klassika - mugav ja 
stiilne lahendus! Sellist tüüpi lahendused on eriti 
head, kui ruum ukse/uste avamiseks on piiratud.

Meie uusimad mudelid MILDA, VESTA ja GABIJA 
on suurepärased lahendused kaasaegsetesse 
vannitubadesse. Neid mudeleid iseloomustab 
minimalism ja avarus, piirete puudumine, vaikus 
ja sujuvus uste liikumisel. Uste pidurdussüsteem 
teeb meie liugsüsteemide kasutamise eriti 
meeldivaks ja mugavaks. 
  

Raamideta liugsüsteemid 
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Lävepakk 
19 mm

Lävepakk 
19 mm

Dušinurk MILDA

Dušisein GABĲA

Muud mõõdud vahemikus 
                         1101...1600 x 800...1000 mm

Muud mõõdud vahemikus 
                                  1021... 1289 mm
Muud mõõdud vahemikus 
                                  1321... 1600 mm

DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  

SISSEKÄIGU 
LAIUS 
(mm) 

DUŠINURK  B (mm) 
Karastatud 6 mm turvaklaas

Mustriline, mattKirgas klaas Toonitud 
(hall/pruun)

SISSEKÄIGU 
LAIUS 
(mm) 

DUŠISEIN
(mm) 

Karastatud 6 mm turvaklaas

Mustriline, mattKirgas klaas Toonitud 
(hall/pruun)

VASAKULE POOLELE AVANEVAD UKSED                                              PAREMALE POOLELE AVANEVAD UKSED

VASAKULE POOLELE AVANEVAD UKSED                                              PAREMALE POOLELE AVANEVAD UKSED

Stabiilsed klaasid on valmistatud 8 mm klaasist, uksed 6 mm klaasist.
Maksimaalne uste laius 750 mm.

Laiemate kui 150 cm duššikabiini  seinte stabiilsuse tagamiseks kabiinid komplekteeritakse 
täiendava hoidjaga. 
Stabiilsed klaasis valmistatakse 8 mm klaasist, uksed 6 mm klaasist.
Maksimaalne võimalik uste laius 750 mm. BRASTA    I    46

839 €                        889 €                   939 €

869 €                        909 €                    959 €

889 €                        939 €                    979 €

979 €                    1 029 €                 1 049 €

 

609 €                      639 €                        659 €

619 €                      649 €                        669 €

639 €                      659 €                        679 €

649 €                      669 €                        689 €

659 €                      679 €                        709 €

679 €                      709 €                        729 €

729 €                      749 €                        769 €

 



Lävepakk 
19 mm

Dušinurk VESTA

Muud mõõdud vahemikus 
                       1801...1100 x 801 ...1100 mm

DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  

SISSEKÄIGU 
LAIUS 
(mm) 

DUŠINURK  B (mm) 
Karastatud 6 mm turvaklaas

Mustriline, mattKirgas klaas Toonitud 
(hall/pruun)

Stabiilsed klaasid valmistatakse 8 mm klaasist, uksed 6 mm klaasist.
Maksimaalne võimalik uste laius on 500 mm.
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   939 €                      979 €                     1 029 €

   959 €                      999 €                     1 049 €

   979 €                  1 029 €                     1 069 €

1 069 €                  1 109 €                    1 139 €
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Tutvustame  Teid uue liugsüsteemiga SOFT, mille raamita konstruktsioon kaunistab Teie 
vannituba. Praktiline ja väga vastupidav SOFT uste sulgemise mehhanism rõõmustab Teid iga 
kord seda kasutades. 

LIUGSÜSTEEMI SOFT EELISED:

Toote hooldamine on lihtne ja kerge. Kõik toote elemendid on valmistatud selliselt, et vältida 
vee ja mustuse sattumist süsteemi mehhanismidesse. 

Võimalus rahuldada mittestandardseid individuaalseid tellimusi – valmistame 
duššikabiine vastavalt kliendi poolt tellitud mõõtudega.
 
Selle kollektsiooni standardi tooted valmistatakse 8 mm paksusega klaasist. 

Standardne kõrgus – 2000 mm.

SOFT süsteemis kasutatakse kõrgekvaliteetseid metallist pro�ile ja täpselt valmistatuid 
rööpaid, mis kindlustavad süsteemi pikaajalise töökindluse.
 
Raamita liugsüsteemi SOFT uksed on Soft-close funktsiooniga, isesulguvad. Soft-close 
funktsioon tagab uste turvalise, sujuva ja vaikse avamise ning sulgemise.
 
SOFT süsteemi standardvarustusse kuulub kroomitud furnituur. Soovi korral võime 
metallist pro�ilid värvida vastavalt Teie soovile. See lisab tootele ja vannitoale omapära. 

Raamita liugsüsteem SOFT 
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  790-810

  890-910

  990-1010

790-810  

890-910 

990-1010 

80x80

90x90

100x100

415-455

485-525

555-595

Dušinurk VESTA SOFT

1090-1110

1190-1210

1290-1310

110x80

120x80

130x80

 

470-500

520-550

570-600

 790-810

 790-810

 790-810

Dušinurk MILDA SOFT  

1 479 €                   1 519 €                     1 569 €

1 499 €                   1 539 €                     1 589 €

1 519 €                   1 569 €                     1 609 €

1 579 €                   1 629 €                     1 669 €

1 099 €                   1 139 €                     1 189 €

1 119 €                   1 169 €                     1 209 €

1 139 €                   1 189 €                     1 229 €

1 209 €                   1 259 €                     1 299 €

 
Muutes kõrgust, siis hinnale lisatakse 15% juurdehindlus. Maksimalus kõrgus - 2100 mm.
Kabiini uksi saate paigaldada nii paremale kui ka vasakule poolele (välja arvatud kabiinid satin või secret klaasidega).
Tellides kabiini kas sätin või  secret klaasidega, siis tuleb tingimata näidata, kummale poolele, vasakule või paremale 
poolele uksed avanevad. 
Mittestandardsetele toodetele, mis on laiemad kui 1500 mm, maksimaalne võimalik sissekäigu ava laius on 750 mm.

Lävepakk 
19 mm

Lävepakk 
19 mm

Muud mõõdud vahemikus 
                      1801...1100 x 801 ...1100 mm

DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  

SISSEKÄIGU 
LAIUS 
(mm) 

DUŠINURK  B (mm) 
Karastatud 8 mm turvaklaas

MattKirgas klaas Toonitud 
(hall/pruun)

DUŠINURGA 
KÕRGUS  

(mm)  

SISSEKÄIGU 
LAIUS 
(mm) 

DUŠINURK  B (mm) 
Karastatud 8 mm turvaklaas

MattKirgas klaas Toonitud 
(hall/pruun)

Muud mõõdud vahemikus 
                      1101...1600 x 800...1000 mm

VASAKULE POOLELE AVANEVAD UKSED                                              PAREMALE POOLELE AVANEVAD UKSED
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Lävepakk 
19 mm

Lävepakk 
19 mm

Dušisein GABĲA SOFT

SISSEKÄIGU 
LAIUS 
(mm) 

DUŠISEIN
(mm) 

Karastatud 8 mm turvaklaas

MattKirgas klaas Toonitud 
(hall/pruun)

VASAKULE POOLELE AVANEVAD UKSED                                            

  PAREMALE POOLELE AVANEVAD UKSED

Muutes kõrgust, siis hinnale lisatakse 15% juurdehindlus. Maksimalus kõrgus - 2100 mm.
Kabiini uksi saate paigaldada nii paremale kui ka vasakule poolele (välja arvatud kabiinid satin või secret 
klaasidega).
Tellides kabiini kas sätin või  secret klaasidega, siis tuleb tingimata näidata, kummale poolele, vasakule või 
paremale poolele uksed avanevad. 
Laiemate kui 150 cm duššikabiini  seinte stabiilsuse tagamiseks kabiinid komplekteeritakse täiendava 
hoidjaga.
Mittestandardsetele toodetele, mis on laiemad kui 1500 mm, maksimaalne võimalik sissekäigu ava laius on 
750 mm.
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   899 €                      919 €                     949 €

   919 €                      949 €                     969 €

   949 €                      969 €                     989 €

   969 €                      989 €                  1 019 €

   989 €                  1 019 €                   1 039 €

1 059 €                 1 079 €                   1 109 €

1 099 €                 1 119 €                   1 139 €

 



Ebastandardsed dušinurgad
 
Kodud ja majutusasutused arenevad ning muutuvad üha mitmekülgsemateks ja kaasaegsemateks. Seega ei saa ka seal kasutatavad 
seadmed ja muud tooted arengust maha jääda ning vannitoasisustus ei ole siin mingi erand.
Me julgustame Teid liikuma isikliku stiili ja piiramatu loovuse poole, pakkudes selleks ebastandardseid tooteid. Baltijos Brasta poolt loodud 
erilahendusi võib leida ka kõige mondernsematest vannitubadest. Aastatega kogutud teadmised ja oskused võimaldavad meil pakkuda 
ebastandardsetele dušinurkadele sama kestvust ja funktsionaalsust, mida pakume standardlahendustele.

Ebastandardsete dušinurkade ja -seinte valik on üks meie peamisi iseloomulikke tunnuseid võrreldes teiste tootjatega. Pea kõiki meie 
poolt toodetud mudeleid on võimalik kohandada vastavalt Teie soovidele ja vajadustele. Meie kogemus hõlmab sealhulgas nii 
kompleksseid lahendusi niššidesse ja eriti ruumikaid lisaseintega dušinurki kui ka lahendusi eriti väikestesse vannitubadesse. Kusjuures 
erilahendused säilitavad toodete stabiilsuse, kasutuskindluse ning disaini esteetilisuse. Oluliseks peame ka seda, et ebastandardsete 
toodete hinnad on saadaval ka meie hinnakirjades.
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UUDIS!
RAL PROFIILID !

KABIIN SIMA
täielikult värvitud kõigi detailidega

Duššikabiin ja seinad värvitakse Teie poolt 
valitud RAL värvitoonidega, andes neile erilise 
sära ja kokku sobivuse vannitoa värvidega. 

RAL võrvustega toodete hind on suureneb:

AKROBAAT kollektsiooni toodetele 
Vanni seinteke, dušši seintele Ema, Dija – 89  €;
Viktorija, Katarina, Kristina, Ada, Greta, Gerda – 
139 €;
Rita, Greta PluSs, Goda – 179 €;
Karina, Sonata, Simona, Sima, Lina, Erika, Erika 
Pluss, Sandra – 239 €;

teiste kollektsioonide toodetele 
Niššide seintele – 189 €;
Dušškabiinidele – 249 €.
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Vannisein MAJA PLUSS

RAL värvustega värvitud 
kõikide kollektsioonide 
vanni seinte hind, võrreldes 
standardsete toodetega, 
suureneb 89 € võrra.
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Duššisein EMA

Kogu perimeetri ulatuses värvitud profiilid
Duššisein DĲA

Standardselt värvitud profiilid

Standardsed duššiseinad DORA, DIJA, EMA - 89 €;
EMA koos pro�ilidega - 159 €;
DIJA koos pro�ilidega kogu perimeetri ulatuses - 109 €.

RAL värvustega värvitud toodete hind suureneb:

BRASTA    I    58



Uudistoode!
Industriaalses
stiilis dušikabiinid 
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TNeed on hoolikalt läbimõeldud 
tooted,sõltuvalt mudelist, käbini 
uksi saab avada nii sisse- kui ka 
väljapoole, uste sulgur võimaldab 
reguleerida nende avamisnurka. 

Avamisel uks tõuseb ülespoole, 
sulgemisel – liibub vastu vannitoa 
põrandat. 

Metallist konstruktsioon 
võimaldab lihtsalt ja  kergesti 
duššikabiini ja seinu sobitada 
seinte ja põrandate ebatasasus-
tega.

Seinte sisemine pool on kaetud 
KIIRTILKUMISE kattega, mis 
vähendab klaaside saastumist ja 
hõlbustada nende puhastamist. 

Tööstuslikus kollektsioonis 
kasutatavad uste käepidemed:

Duššikabiini seinu raamivad musta värvi jooned -
eriline aktsent, milles peegeldub moodsa vannitoa 
dekoreerimise trend. Jooned katavad klaasi servi ja/või 
jaotavad klaasitahvlid ristkülikuteks. 

Metallkonstruktsioonid on ideaalselt siledad, nad on kaetud 
musta (või muu soovitava) värviga, mis kaitseb neid 
keskkonna mõjutuste eest. 

Musta värvi magnettihendid ideaalselt sobivad kabiini 
disainikujunduse muude elementidega. 

Klaaside servad on dekoreeritud musta värvi siiditrüki 
elementidega, mis on pikaealised ja vastupidavad – klaasid 
kaetakse enne nende karastamist, karastamise ajal nad 
kõvastuvad ja muutuvad kulumiskindlateks. Musta värvi 
joonte laius – 16 mm.

Uus dušškabiini kollektsioon INDUSTRINIS STILIUS – see on nagu protest mõttetu tarbimiskultuuri vastu. 
Hinnatakse seda, mis on VAJALIK, püüet täiusliku funktsionaalsule saavutamiseks.
 
Võidavad mehaanilised ja tehnilised lahendused. Vaadates tagasi 19. sajandisse, tööstusrevolutsiooni 
algusse, mille esmane eesmärk oli täiuslik funktsionaalsus esemete valmistamisel, millal hakati 
laiaulatuslikult kasutama metalli ja kauakestvat materjali,  klaasi, toodete valmistamisel.  Eelistati 
esemete kvaliteeti, toodete valmistamiseks hoolikalt valiti kõige vastupidavamaid materjale, otsiti kõige 
paremaid lahendusi, püüdega saavutada lihtsust ja vastupidavust.
 
„Baltijos Brasta“ uhkuseks on üks tema meistriteostest – tööstuslikus stiilis duššikabiinide kollektsioon. 
Toote visiooni realiseerimiseks kasutati süsteemi AKROBAAT.

FUNKCIONAALNE...  ... STIILSED
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Valides tööstuslikus stiilis 
NERO FRAME kollektsiooni 
toote, võrreldes standardse 
läikiva profiiliga toodetega, 
nad on kallimad 259 €, 
duššisein ja nišš on 
kallimad – 199€, 
dušši/vanni sein – 159 € 
võrra.

NERO FRAME stiili on 
võimalik kasutada ükskõik 
millise standardse või 
mittestandardse 
mõõtmetega toodetele 
kollektsioonist AKROBAAT. 
Joonte laius - 16mm. 
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GRETA PLUSS lisaseinaga
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NERO CUBE standardsete toodete kõrgus 2000 mm.

Klaasitahvli maksimaalne laius on 1072 mm ( 4 aknakest).
Soovitame NERO CUBE stiili kasutada läbipaistvate klaasidega toodetele. 

NERO CUBE stiili sobib toodetele AKROBAAT kollektsioonist. 

Lindiriba laius - 16 mm.

Juhul kui toode on projekteeritakse mitte täismõõtudega aknakestega, siis hingedele 
lähemal olev lint projekteeritakse kitsam, sõltuvalt toote mõõtmetest. 

Tööstuslikus stiilis valmistatud NERO CUBE kollektsiooni tooted kallinevad 
järgmiselt:
      Duššikabiin – 339 €;
      Dušši sein ja nišš – 239 €;
      Dušši sein – 199 €.

Kuidas arvutada toote NERO CUBE stiilis hinda:
Valitud mõõtmetega toote hind + ülalpool näidatud summa vastavalt toote tüübile. 
Näide. Duššikabiin Kristina NERO CUBE 90x90x2000, läbipaistvate klaasidega:
419 € + 339 € = 759 €.

Näide. Duššisein ja nišš Rita NERO CUBE 110x2000, läbipaistvate klaasidega:
399 € + 239 € = 578 €.99 € + 239 € = 578 €.
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RITA     897x2000         738 €
 

GERDA      1214x2000        798 €
 

BONA   813/280x813x1970        778 €
 

     

813x2000     518 €
1077x2000     518 €
 
 

828x2000     518 €
1092x2000     518 €
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Piltidel on näidatud standardsete NERO CUBE täisaknaga toodete mõõtmed ja hinnad. 

GRETA PLIUS     |    1730x2000   |    858€
LISASEINAGA



KRISTINA   

VIKTORIJA   VIKTORIJA   KARINA   

875x826x2000     878 €
 

90x90x2000        798 €
100x100x2000     818 €
 

897x897x2000      1078 €
 
 

875x875x2000        908 €
 

90x90x2000        828 €
100x100x2000     828 €
 

897x897x2000   988 €
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KAUNISTUSED
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Kollektsiooni AKROBAAT dušikabiinid kuldset värvi mööblifurnituuriga

UUDISTOODE!

Kuldset värvi furnituur on kaetud kulumiskindla ja keskkonnamõjudele vastupidava 
materjaliga, seetõttu ei kulu ja teenib kaua. Seda värvi furnituuri kasutame ka 
AKROBAADI dušikabiinide kollektsioonis. Kuna selle kollektsiooni dušikabiinide vorm 
väljendab elegantsi, sobib nendega kõige paremini kuldset värvi furnituur.

Kullavärvi furnituuriga duššikabiinid kallinevad 129 €, seinad ja nišš – 99 €, vanniseinad 
79 €.

Kullavärvi furnituuriga valmistatakse järgmisi tooteid:
     Duššikabiine VIKTORIJA, KATARINA, SIMONA ja ADA.
     Dušši ja vanniseinu GERDA, GRETA, RITA, DIJA, MAJA, MIJA.

Dušiseinu DIJA võime valmistada kullavärvi pro�iliga kogu tema perimeetri ulatuses. 
Sellisel juhul standardne seina hind kallineb 129 € võrra. 

Dušikabiine VIKTORIJA  Dušikabiine  SIMONA  Dušikabiine  KATARINA  
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UUDIS! SECRET KLAASID

SECRET klaasid –kas 70 cm (SECRET 70) või  100 cm 
(SECRET 100) matt joon läbipaistval klaasil. See on alati 
duššikabiini seina keskosas. 

Sel viisil saate sobitada intiimsust läbipaistvusega. Seda 
tehnoloogiat kasutame ainult tasaste klaasidega 
seintele. 

Duššikabiinid selliste klaasidega kallinevad 99 €, seinad 
– 69 €.

SECRET linti saab tellida ükskõik millisele teie poolt 
valitud mudelile. 

Dušinurk VAIVA

Dušinurk KRISTINA Dušinurk VESTA Dušinurk NORA PLIUS

Dušisein LAURA
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KLAASIDE PALETT

  UUDIS! ERITI läbipaistev 
“Optiwhite” klaas – rohkem 
  naturaalsust ja värvide 
  ehtsust  

Ükskõik millise duššikabiini 
klaasi saate valida sellest 
paletist. Klaas või olla kas 
läbipaistev või matt. Samuti 
toonitud – pruunika, sinine, 
hall, rohelist tooni, secret 
ribaga, ornamentidega. 

Sellist klaasi kasutatakse laialdaselt arhitektuuris ning 
disainis. Põhiline erinevus tavalise klaasi ja „Optiwhite“ vahel 
on see, et esimesel neist on rohekas toon, mis on tingitud 
klaaside valmistamise tehnoloogiate erinevusest. Selle klaasi 
taga olevad esemed paistavad samuti natuke rohekad. 
„Optiwhite“ – on eriti läbipaistev klaas, mille koostises on 
väga vähe rauda, tänu hoolikalt valitud toorainetele. 
Põhilised „Optiwhite“ klaaside eelised:
     Märkamatu rohekas varjund
     Ei moonuta klaasi taga olevate esemete värve
     Paremad ja selgemad värvitoonid
     Maksimaalne valguse läbilaskvus
     Klaaside nähtavad servad ei näi rohelistena, vaid on 
    neutraalse tooniga.

Tooted „Optiwhite“ klaasidega on 30% kallimad.
Neid saab tellida 6 ja 8 mm paksusest klaasist. 

KIRGAS KLAAS                        MUSTRILINE                             ŠINŠILLA                                  SECRET

SATIN                                     ROHEKAS                                 SINAKAS                      TOONITUD PRUUN                  TOONITUD HALL

*Satin klaas on roheka tooniga. Kui soovite toonimatut, siis valge läbipaistva satin klaasi. Selline toode kallineb 20%.
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Teie vannituba on väike? Tema ruumikust aitab laiendada peegelduvast klaasist vannisein! See loob Teie 
vannituppa erilise interjööri – seal peegeldub tema ees olev huvitavalt dekoreeritud sein, esteetiliselt vannituppa 
paigutatud mööbel ja aksessuaarid. Õige paigutuse korral peeglid valgustavad kogu ruumi, luues unikaalse valgusefekti. 
Riputades duššikabiini või seinale veel teise peegli, saate nautida lõpmatu ruumi efekti!Sellise dušikabiini puhastamine ei 
ole väljakutse ja keeruline, kui puhastamiseks kasutate originaalse disainiga vanniharja (vt lk 78).
Peegeldusefektiga klaasid on ohutud, nad on valmistatud karastatud klaasist. Meie võime valmistada kas ainult ühe 
peegeldusefektiga Teie poolt valitud duššikabiini seina või mitu seina. Peegeldusefektiga klaas on vähem valgust 
läbilaskev. Juhul, kui soovite täielikult peegeldusefektiga duššikabiini, siis soovitame hoolitseda täiendava valgustuse 
eest. Duššikabiinist välja vaadates näete kogu vannituba,  väljapoolt vaadates duššikabiini sisemust ei ole näha. 
Peegelduv duššisein on väga funktsionaalne, sest tavaliselt vannitoas on raske leida kohta, kuhu saaks riputada suure  
peegli. 
Meie kliendid, kes kasutasid sellist uut võimalust,  on oma valikuga väga rahul!

Juhul kui juba välja valitud kabiinile soovite 
peegeldusefektiga klaase, 
siis juba välja valitud toode kallineb järgmiselt:

100... 499 x 15500... 2100 mm – 119 €,
500... 1000 x 1500 ... 2100 mm – 149 €,
1001... 1200 x 1500... 2100 mm – 199 €.

Muutes toote kõrgust, siis hinnale lisandub 15% 
juurdehindlus.

Duššikabiin MILDA SOFT I 120x80x200 I 1048 €
Läbipaistev klaas + 1 stabiilne sein peegeldusefektiga klaasist.

Duššikabiin KRISTINA I 90x90x190 I 568 €
Läbipaistev klaas + 1 stabiilne sein peegeldusefektiga klaasist. 

Duššisein Ema I 90x190 I 348 €
Stabiilne sein peegeldusefektiga klaasist.

RAHVASTIKUD TOOTED

UUDIS! Peegli EFEKTI KLAASID Teie vannituppa

MILDA SOFT 
peegeldusefektiga 
sein
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KÄEPIDEMED

Juhul kui Teid ei rahulda toote standardne käepide, siis võite 
valida Teile rohkem meeldiva käepideme meie poolt pakutavate 
käepidemete sortimendist. 
Lõplik hind arvutatakse, võttes arvesse Teie poolt valitud 
käepideme hinda. 
Kui Teie poolt valitud duššikabiin on ahe uksega, siis toote 
hinnale lisatakse kahe käepideme hind (kummalegi uksele uus 
käepide).

KÄEPIDEMETE KOODID 003
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25 €

 
25 €

 
45 €

 
45 €

 
45 €

 
40 €

 
35 €

 
35 €

 
25 €

 
30 €

KÄEPIDEMETE KOODID 003 KÄEPIDEMETE KOODID 005 KÄEPIDEMETE KOODID 006

KÄEPIDEMETE KOODID 007 KÄEPIDEMETE KOODID 008 KÄEPIDEMETE KOODID 009 KÄEPIDEMETE KOODID 010

KÄEPIDEMETE KOODID 001 KÄEPIDEMETE KOODID 002



UUDIS – klaaside puhastushari

Tootekujutaja

Tänu sellele elegantsele kroomitud kaabitsale teie dušikabiin 
või sein näevad alati laitmatult puhtad.

Te ei vaja oma dušikabiini puhastamiseks kemikaale ega muid  
puhastusvahendeid – silikoonist puhastushari liibub klaasile ja 
eemaldab kõik veetilgad.
 
See klaasipuhastushari on eriti funktsionaalne. Teil pole vaja 
otsida kohta, kus teda hoida – puhastusharja saate kinnitada 
klaasi servale või riputada käepidemele!

Puhastusharja kulunud silikoonist serv on kergesti uue vastu 
vahetatav, puhastushari kasutusiga on pikk. 

Puhastusharja hind - 35 €.

Selle harjaga duššikabiini puhtuse eest hoolitsemine on kergem ja 
kiirem kui kunagi varem! Peale dušši kasutamist eemaldage harjaga 
klaasidelt veetilgad ja mustus. Selleks kulub ainult mõni minut, kuid 
klaasid on puhtamad kui kunagi varem, kasutamata keemilisi aineid!
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239 €

239 €

329 €

239 €

 DUŠIALUSED

Dušialus SIMAS

Dušialus ROKAS

Dušialus IGNAS

Dušialus LINAS
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ROKAS

IGNAS

SIMAS

LINAS
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SAGELI ESITATAVAD KÜSIMUSED

Paljusid oma toodetest võime valmistada  
suuremate mõõtmetega, võrreldes näidatud 
piirväärtustega, näiteks tooted KARINA, NORA 
PLIUS, NORA PLIUS, SIMA jt. 

Duššikabiini mõõtmed on näidatud koos 
ukselävega, Mis paigaldatakse ukse kohale või 
kabiini kogu perimeetri ulatuses. Läve kõrgus 
on 19 mm. Lahutades läve kõrguse, saame 
klaaside välised mõõtmed. Klaaside täpsed 
mõõtmed on näidatud iga toote juures olevas 
tabelis, meie veebilehe kataloogis. Nad on 
tähistatud tähtedega A ja B. Tähega A on 
tähistatud uks. Tehes kalde klaasi välimisel 
poolel, siis tuleb klaasi paksus lahutada ja sealt 
alustada kalde tegemist. 
Tavaliselt klaas on 6 mm paksune, kuid 
mittestandardse kabiini jaoks kasutada 8 mm 
paksust klaasi. 

Kõik hinnad on meie veebilehel olevas 
kataloogis. Iga toote juures on tabel, kus on 
näidatud hinnad. Standardsed mõõtmed: 
80x80, 90x90, 100x100. Mittestandardsete 
mõõtmetega toodete hinnad on näidatud 
„Mittestandardsed mõõtmed“ (85x85, 95x95, 
100x90 jne). Mittestandardsete mõõtmetega 
toodete hindu, mida ei ole tabelis, saab 
umbkaudselt arvestada järgmiselt: 10 cm 
klaasi - Juurdehindlus 20 €. Muutes kõrgust, 
juurdehindlus 15 %.

Soovitame, et kutsutaks kohapeale mõõtja, 
kes hindaks dušši asukoha mõõtmeid, valiks 
parima variandi, võttes täpsed mõõdud, 
tehes joonise ja arvutaks hinna. 
Tasuta konsultatsioon /mõõtmised 
sooritatakse peale dušši asukoha täielikku 
ettevalmistamist, peale seinte plaatimist ja 
peale muude tööde tegemist, mis võiksid 
mõjutada mõõtmiste täpsust. Juhul kui on 
vajalik konsultatsioon enne seinte plaatimist, 
siis sellise teenuse maksumus on 20 €.

 

Mittestandardsed tooted valmistatakse kahe nädala jooksul peale tellimuse kinnitamist. 
Paigaldamise teenus tuleb tellida koos toote tellimusega, kuid paigaldamise tähtaeg 
täpsustatakse peale toote lõplikku valmistamist. Peale tellimuse kinnitamist toode paigaldatakse 
4 kuni 5 nädala jooksul.
 

Standardsed tooted on olemas meie ladudes. 
Peale nende hinna tasumist tooted tarnitakse 
kohale 3 tööpäeva jooksul. 

 

Detaile müüakse ainult „Baltijos Brasta“
kabiinidele. Tuleb teatada tellimuse number, 
kui tellimuse number on ununenud, siis 
tuleb esitada duššikabiini foto.

Millele tuleks pöörata 
tähelepanu, valides 
duššikabiini?

Kuidas arvutada 
toote täpset hinda?

Millal tehakse 
mõõtmisi?

Kas on võimalik tellida 
mittestandardset 
toodet, mille mõõtmed 
ületavad näidatud piiri?

Kas meie standardsed 
tooted sobivad 
standardsetele dušši 
alustele?

Kui palju aega võtab 
standardse toote 
valmistamine?

Millised on mittestandardsete duššikabiinide ja seinte 
valmistamise tähtajad? Millised on paigaldamise tähtajad?

  Kus kohast on 
  võimalik osta 
„Baltĳos Brasta“
  toodete detaile?

Standardsed tooted mõõtmetega 80x80, 
90x90, 100x100 sobivad paigaldamiseks 
kõikide tootjate dušši alustele.  Tellides 
viisnurkse kabiini, tingimata tuleb teatada, et 
see paigaldatakse alusele. 
 
 

77     I    BRASTA 



UAB „BALTĲOS BRASTA“
Palemono str. 7B, LT 52158 Kaunas

Tel  +370 37 45 70 21

Fax +370 37 45 37 32

www.baltĳosbrasta.lt

www.brasta.ee

Kehtiv alates 15-03-2020, hinnad on näidatud koos käibemaksuga
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