




   I  2  BRASTA GLASS

BRASTA GLASS – 
          peegeldame teie ootusi

BRASTA GLASS, 

mis arendab äri- ja valitsusorganisatsioonidele 
klaaslahendusi, toodab klaasist vaheseinu, eraldavaid seinu, 
dušinurki jms tooteid, pakub laia valikut klaaslahendusi.

   

Arendades kvaliteetseid 
tooteid ning luues 
tugevaid ja pikaajalisi 
koostöösuhteid on 
ettevõte alati valmis 
teie ootustele vastama 
ja koos kasvama.

BRASTA GLASS, 

on piirkonna üks kogenumaid ja usaldusväärsemaid selliste 
lahenduste tarnĳaid ning pakub hõlpsasti kohandatavaid 
standardseid ja mittestandardseid lahendusi 
kõrgetasemelistes projektides, kohandudes erinevate 
vajadustega.
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Kõik meie tooted on projekteeritud ja 
toodetud Euroopas.

Me lahendame kõik probleemid otse 
kliendiga suheldes : konsulteerime, 
mõõdame, teostame visualiseeringuid, 
paigaldame professionaalselt.
 

 Me ei tee tooteid klaasist õhemaks kui 6 mm, 
kui teised tootjad kasutavad vähem ohutut 
orgaanilist klaasi või 4-4,5 mm paksust klaasi. 
Enamiku mudelite tootmiseks kasutame 
vastavalt spetsifikatsioonile 8 mm paksust 
klaasi.

Me kasutame oma toodete jaoks 
väikseid, kuid usaldusväärseid, äärmiselt 
läbipaistvaid ja värvi muutvaid PVC 
tihendeid.
 

Meie professionaalne dušikabiinide 
meeskond paigaldab õigeaegselt ja 
kvaliteetselt erineva suurusega projekte.

Meie toodetes kasutatakse kvaliteetseid 
roostevabast terasest valmistatud profiile 
ja liigendeid, nii et need osad säilitavad 
oma sära kauem ja on puhastusvahendite 
suhtes vastupidavamad.

Erinevalt teistest turul olevatest tootjatest 
katame kõik klaasid standardina, ilma 
lisatasuta, Saksa kattega, millel on tõhustatud 
hüdrofoobne efekt Quick Drops. See jätab 
k laas i l e  vähem mustust ,  l ih t sus tab 
puhastamist ja kriimustab vähem.

Meid  usa ldatakse / töötame koos 
maailmakuulsate võrgustikega: HILTON, 
RADISSON BLU, MARRIOTT, IBIS, DESIGN 
HOTELS ja paljud teised.
 

Paljude aastate tootmise kogemus ja 
lahendused mittestandardsete toodete 
tootmise l  aga ka  meie töötajate 
professionaalsus võimaldab meil täita 
kõige keerukamaid ja ebatavalisi ootusi.

Anname oma toodetele pikema garantii kuni 
7 aastat, sest oleme kindlad kasutatavate 
materjalide vastupidavuses ja pikaealisuses.
 

  

25-aastane kogemus võimaldab meil 
mõista erinevate riikide Skandinaavia, 
Ida-Euroopa, lääneriikide turgude 
e r i p ä ra .  A n n a m e  n õ u ,  m i l l i s e d 
duširuumilahendused on neis kõige 
vastuvõetavamad.

BRASTA GLASS väärtused
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KIIRETE PIISAD katte aluseks on tseeriumoksiidi nanoosakesed, mis muudavad 

klaaspinna hüdrofoobseks ehk annavad klaasile vett tõrjuvad omadused. Tänu 

sellele voolavad veetilgad klaasilt maha, kuna need tõrjutakse pinnalt eemale.

Klaas on dušikabiinide valmistamiseks üks parimaid materjale, kuna on tugev, eriti 

vastupidav kodukeemia mõjule ja laseb hästi valgust läbi. Klaasil ei ole vett 

tõrjuvaid omadusi, mistõttu ei voola veepiisad täielikult ära, vaid ladestuvad 

klaasile, ning pärast vee kuivamist jäävad klaasile soola-, lubja- ja seebiplekid. 

Klaasile koguneb järjest rohkem mustust ja selle läbipaistvus väheneb.

Iga päevaga muutub sellise klaasi puhastamine aina keerulisemaks ja tulemus on 

üha vähem rahuldustpakkuv.

Kui pinnad on kaetud KIIRETE PIISAD (nano) kattega, ei puutu veemolekulid 

klaasiga kokku.

Kiirete tilkade kate tõrjub peale vee ka mustust, mistõttu jääb klaas puhtamaks ja 

läbipaistvamaks ning seda on palju lihtsam puhastada. Lisaks on kiirete tilkade 

kattega kaetud klaas vastupidavam kriimustustele.

Rohkem kui 25-aastase kogemusega UAB “Brasta Glass” tagab kõikidel 

tootmisetappidel eriti kõrge kvaliteedi, mistõttu rakendab toodetud 

dušikabiinidele ja seintele 7-aastast garantiid.

PIKEM GARANTIIPERIOOD!

KIIRED PIISAD – kasulik avastus
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Kohandatud 
puuetega inimestele

Toote täpsed 
mõõdud 

Klaasi sisseehitatud 
koostud, lihtne hooldada

LEPPEMÄRGID

OLULINE INFORMATSIOON

Dušinurkade nominaalmõõtmed (nt 80 x 80, 90 x 90 jne) on ette nähtud 
dušialusele paigaldamiseks (joonis 1). Nominaalmõõtmed erinevad toote 
täpsest suurusest.

Kui kavatsete paigaldada dušinurga või seina otse plaatidele (joonis 2), on 
oluline, et toote suurus vastaks täpselt paigaldusvalmis ruumi mõõtmetele. 
Sel juhul valige ostetud toote tabelites veergudest A, B täpsed mõõtmed.
Nominaalmõõt erineb tegelikust mõõdust 7-25 mm.

Nominaalmõõt 

 Joonis 1

Nominaalmõõt 

Toote täpne 
suurus 

7–25 mm vahe 
salve servast 
tooteni

Kohad, kus kabiini seina 
serv peaks kattuma 
plaatide õmblusega.

Toote täpne 
suurus 

Toote täpne 
suurus 

Toote täpne 
suurus 

7–25 mm vahe 
salve servast tooteni

Kulla- ja messingitooni 
liitmikud

RAL-värvides liitmikud

Sobib paigaldamiseks 
alusele

Kiirete tilkade tehnoloogia



 

SISUKORD
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Raamita dušiseinad

LAURA

DORA, EMA, DĲA

WALK IN TÜÜPI: BONA, NONA

Brasta Group kohta

BRASTA GLASS väärtused

Garantiiperiood

KIIRED PIISAD

Oluline informatsioon

Dušinurkade jaotus

Industriaalses stiilis dušikabiinid 

Kollektsioon NERO FRAME

Kollektsioon NERO CUBE

KAJA

Kollektsioon AKROBAAT

PRISMA 5

PRISMA 6

 KARINATäiendav külgsein, 

KRISTINA

VIKTORIA, SONATA

ERIKA, ERIKA PLUSS

SANDRA

LINA, GERDA

GRETA, GRETA PLUSS

GODA, RITA

SIMONA

SIMA

KATARINA

 

IRMA

LUNA, AURORA

Kollektsioon PIIRAMATU

Täiendav külgsein

NORA, NORA PLUSS

IEVA

 IEVA PLUSS, IEVA PLUSS koos täiendav 

külgsein

LIEPA, JULĲA

NIDA

Kollektsioon  ELEGANTS

Täiendav külgsein 

LUKA, LORA

NINA PLUSS, TINA PLUSS

INA PLUSS, ANA PLUSS

Raamideta liugsüsteemid ESTETIKA

VESTA

MILDA

GABĲA, GABĲA PLUSS

Raamita liugsüsteem SOFT

 

MILDA SOFT, GABĲA SOFT

GABĲA SOFT PLUSS  

Kollektsioon RUUM

LAIMA, RASA

VAIVA

SVAJA, SVAJA PLUSS

BOX universaalne küljesein  

1

3

4

5

7

11

13

17

21

22

23

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

46

47

48

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

64

65

67

68

70

71

72

73

74

Mittestandardsed 

Kaunistused

Peegelefektiga klaasid

Klaasid palett

RAL profiilid

Käepidemed 

Kollektsioon AKROBAAT dušinurgad 

kullavärvi furnituuriga

Sageli esitatavad küsimused

Toote kasutusjuhendid

Secret klaasid

UUDIS! Soonega klaas. Peeglid

Klaaside puhastuskaabits

Dušialused

Vanniseinad

MĲA, MEDA

MAJA, MAJA PLUSS

BERTA

Vanniseinte erilahendused

UUDIS! Rätikukonksud

77

78

79

80

82

85

87

89

92

93

99

100

101

102

103

105

106

107

109

 



KRISTINA 
(lk. 32)

NORA 
(lk. 46)

ERIKA 
(lk. 34)

ERIKA 
PLUSS
(lk. 34)

NINA 
PLUSS 
(lk. 56) 

KARINA 
(lk. 31)

NORA 
PLUSS 
(lk. 46)

ANA
PLIUS 
(58)

JULĲA 
(lk. 51) 

KATARINA 
(lk. 41)

SONATA 
(lk. 33)

SIMA 
(lk. 40)

AURORA 
(lk. 57)

LIEPA 
(lk. 51)

VIKTORĲA 
(lk. 33) 

SIMONA 
(lk. 39)

NELJAKANDILISED

SISSEPÄÄS ESIKÜLJELT. Uks kinnitub ruumi seina külge  

SISSEPÄÄS ESIKÜLJELT. Uks kinnitub klaasseina külge 

SISSEPÄÄS ESINURGAST. Uksed kinnituvad klaasseinte külge SISSEPÄÄS ESINURGAST. Uksed kinnituvad ruumi seinte külge 

POOLKAAREGA
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RASA 
(lk. 71)

LAIMA 
(lk. 71)

MILDA 
(lk. 61)

VESTA 
(lk. 60)

MILDA 
SOFT
(lk. 67)

PRISMA 6
(lk. 30)    

PRISMA 5
(lk. 29)    

LUKA 
(lk. 55)

VAIVA 
(lk. 72)

LINA 
(lk. 36)

NIDA 
(lk. 52)

LUNA
(lk. 57)

SISSEPÄÄS ESINURGAST. Liuguksed 

NELJAKANDILISED

SISSEPÄÄS ESIKÜLJELT 

SISSEPÄÄS ESIKÜLJELT. Liuguks 

VIISNURKSED  

BOX

Kuidas nelja seinaga kabiini komplekteerida (lk. 74-76)



IRMA 
(lk. 50)

TINA 
PLUSS 
(lk. 56)

IEVA 
(lk. 47)

IEVA 
PLUSS 
(lk. 48)

RITA 
(lk. 38)

GODA 
(lk. 38)

GRETA 
PLUSS 
(lk. 37)

GRETA 
(lk. 37) 

GERDA 
(lk. 36) 

SVAJA 
(lk. 73)    

SVAJA 
PLUSS 
(lk. 73)    

GABĲA 
SOFT
PLUSS 
(lk. 68)

GABĲA 
(lk. 64)

GABĲA 
SOFT 
(lk. 67)

GABĲA
PLUSS 
(lk. 64)

INA PLUSS 
(lk. 58)

HINGEDEL AVANEVAD UKSED 

Uks kinnitub ruumi seina külge. Nišš avaneb täielikult 

Uks kinnitub klaasi külge. Nišš avaneb osaliselt. LIUGUKSED  
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SIMAS (Ik. 85)                                             ROKAS (Ik. 85)

LINAS (Ik. 85)                                              IGNAS (Ik. 85)

MEDA 
(Ik. 78)

MĲA 
(Ik. 78)

MAJA PLUSS 
(Ik. 79)

BERTA 
(Ik. 80)

MAJA 
(Ik. 79)

VANNISEINAD

Täielikult avanevad vanniseinad

Statsionaarne 
vannisein

Statsionaarse klaasiga osaliselt 
avanevad vanniseinad

DUŠIALUSED 

DORA 
(Ik. 23) 

EMA 
(Ik. 23) 

DĲA 
(Ik. 23)

LAURA 
(Ik. 25)

BONA 
(Ik. 26)

NONA
(Ik. 26)

KAJA 
(Ik. 22) 

DUŠISEINAD

WALK IN TÜÜPI  

   I  10  BRASTA GLASS



INDUSTRIAALSES
STIILIS dušinurgad

Dušinurk VIKTORĲA 11  I    BRASTA GLASS
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käepidemed:

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

kollektsioonis 

Need on hoolikalt läbimõeldud tooted,sõltuvalt 
mudelist, käbini uksi saab avada nii sisse- kui 
ka väl japoole,  uste sulgur võimaldab 
reguleerida nende avamisnurka. 

Tööstuslikus 

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

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

kasutatavad uste 

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.

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

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

 
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.
 

BRASTA GLASS  uhkuseks on üks tema meistriteostest – tööstuslikus sti i l is duššikabiinide kollektsioon. 

Toote visiooni realiseerimiseks kasutati süsteemi AKROBAAT.

Uus dušškabiini kollektsioon  – see on nagu protest mõttetu tarbimiskultuuri vastu. Hinnatakse seda, INDUSTRIAALSES STIILIS
mis on VAJALIK, püüet täiusliku funktsionaalsule saavutamiseks.

KOLLEKTSIOONI EELISED:



 
90x90x2000      I     1049 €
100x100x2000  I     1071 €

80x80x2000      I     913 €
90x90x2000      I     936 €
100x100x2000  I     958 €

 
110x2000   I     842 €
120x2000  I     865 €

KRISTINA VIKTORĲA RITA

Joonte laius - 16 mm. 

Valides tööstuslikus stiilis 
NERO FRAME kollektsiooni 
toote, võrreldes standardse 
läikiva pro�ilig atoodetega, 
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. 
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120x2000  I     932 €GERDA

 
90x90x2000      I     1049 €
100x100x2000  I     1083 €

90x90x2000      I     1184 €
100x100x2000  I     1207 €

 
90x2000    I      518 €
100x2000  I      528 €
110x2000   I      558 €
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GRETA PLUSS 100x2000 lisaseinaga 600x2000 mm
631 €+229 €+199 €= 1059 €              
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Dušisein DĲA  I  Kollektsioon NERO FRAME   

FOTO: Matilda sisustusmaja, fotograaf - Photospike.    FOTO: Simoni disainistuudio, sisekujundaja Rasa Simonytė 

Dušisein DĲA  I  Kollektsioon NERO FRAME   



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. 

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

Lindiriba laius - 16 mm.

677 € + 339 € = 1016 €.

Näide. Duššisein ja nišš Rita NERO CUBE 110x2000, läbipaistvate klaasidega: 643 € + 239 € = 882 €.

Näide. Duššikabiin Kristina NERO CUBE 90x90x2000, läbipaistvate klaasidega:

Tööstuslikus stiilis valmistatud NERO CUBE kollektsiooni tooted 

NERO CUBE lõpphind 59 € võrra.
Kui eelistate lahtrite mittestandardset paigutust, siis tõuseb toote 

      Dušši sein ja nišš – 239 €;

Kuidas arvutada toote NERO CUBE stiilis hinda:

kallinevad järgmiselt:

      Vanniseinad – 199 €.

      Duššikabiin – 339 €;

Valitud mõõtmetega toote hind + ülalpool näidatud summa vastavalt toote tüübile. 
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Dušisein EMA



813x2000      I     658 €
  
 

 

828x2000     I    712 €

 

879x2000    I    951 €
 

*120x2000    I     972 €

                                                             RITA                                                                       

       EMA

 DĲA

GERDA

Fotodel on näidatud tavaliste NERO CUBE toodete mõõtmed koos täisboksidega.

* Nende standardmõõtmetega toodetel on seinal mittetäielik karp.
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*90x90x2000      I     1129 €
 

       
 

 

875x875x2000   I     1253 €
       

 

*100x100x2000   I     1151 €
       

 

 

875x826x2000    I     1140 €
       

 

*100x100x2000    I     1038 €
       

 

 

879x879x2000     I      1389 €
 

       
 

KARINA VIKTORĲA VIKTORĲA

KRISTINAKRISTINASIMA

* Nende standardmõõtmetega toodetel on seinal mittetäielik karp.



Dušiseina pro�ile saab värvida kuldsete, RAL värvidega. Lisateabe saamiseks vt lehti 93-98.

Kui plaatide pind on ereda reljee�ga
Kui seinas on kaunistuselement või 
mosaiik ja dušisein selle lõhuks
Kui soovite kergustunnet
Maksimaalne kõrgus – 2250 mm

Kui on vaja suurt stabiilsust
Kui on vaja suuremaid reguleerimispiire
Sobib, kui soovite laiemat või kõrgemat seina
Ideaalne massiivsemate segistite jaoks

Kui sein ja p rand on loodisõ
Kui soovite minimalismi ja elegantsi: 
sama laiusega seina- ja põrandapro�ili ,
nii et sein on väga esteetiline, ei varja 
sisemisi detaile ja viimistlust

Dušisein EMA

DORA, KAJA 
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Seina valimise otsuse määravad 
tavaliselt mitte ainult esteetilised 
vajadused, vaid ka vannitoa pindala, 
seinte ja põranda stiil ja tekstuur.

KUIDAS VALIDA 
DUŠISEINA 
MUDELIT?



Dušisein
KAJA

  Komplektis oleva ülemise 
hoidja pikkus on 1000 mm.

  Standardsete duššiseinte 
KAJA – 2000 mm. 

  Muutes kõrgust, lisandub 
15% juurde hindlus. 
Maksimaalne kõrgus 2250 
mm.

  Sein on valmistatud 8 mm 
karastatud turvaklaasist.

  Kui vajate muu pikkuseha 
hoidjat, siis näidake see 
tellimuses. Maksimaalne 
pikkus - 1200 mm.

   Dušiseinad on 

UUDISEDUUDISEDUUDISEDUUDISED
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 *      Detalizētu informāciju skatiet 
         5. lappusē.  

RAAMITA DUŠISEINAD 

6

6

6

8

8

8

8

6

8

8

2000

80

90

100

110

120

130

140

Muud mõõdud vahemikus 1101... 1400 mm 

Muud mõõdud vahemikus 1401... 1600 mm 

Muud mõõdud vahemikus  600... 1100 mm 

473 €                  507 €                         541 €

496 €                  530 €                         564 €

530 €                  564 €                         598 €

462 €                  496 €                         530 €

485 €                  519 €                         553 €

507 €                  541 €                         575 €

519 €                  553 €                         586 €

609 €                  643 €                         677 €

586 €                  620 €                         654 €

632 €                  666 €                         699 €

795-798

895-898

995-998

1095-1098

1195-1198

1295-1298

1395-1398



DORA EMA

DĲA

Kõiki seinu  DORA, DIJA, EMA saab 
kinnitada nurgahoidiku abil, nagu 
on näidatud sellel fotol.

Nurgasiini kasutatakse ainult kuni 
1000 mm laiuste seinte jaoks.

TÄHELEPANU!

Seinad erinevad seina külge 
kinnitamise viisi poolest.

RAAMITA DUŠISEINAD 
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Dušisein
DORA, EMA 

795-798

895-898

995-998

1095-1098

1195-1198

1295-1298

1395-1398

6

6

6

8

8

8

8

6

8

8

2000

80

90

100

110

120

130

140

374 €                  408 €                        442 €

386 €                  420 €                        453 €

397 €                  431 €                        465 €

431 €                  465 €                        499 €

442 €                  476 €                        510 €

453 €                  487 €                        521 €

465 €                  499 €                        533 €

  

795-801

895-901

995-1001

1095-1101

1195-1201

1295-1301

1395-1401

6

6

6

8

8

8

8

6

8

8

2000

80

90

100

110

120

130

140

Dušisein
DĲA
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Muud mõõdud vahemikus 1101... 1400 mm 

Muud mõõdud vahemikus 1401... 1600 mm 

Muud mõõdud vahemikus  600... 1100 mm 

Muud mõõdud vahemikus 1101... 1400 mm 

Muud mõõdud vahemikus 1401... 1600 mm 

Muud mõõdud vahemikus 600... 1100 mm 

795-808

895-908

995-1008

1095-1108

1195-1208

1295-1308

1395-1408

§ 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. 

§ Standardsete duššiseinte DORA, EMA ja DIJA kõrgus  –  2000 mm.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.      **  Ainult maatklaas.

339 €                  369 €                        399 €

409 €                  439 €                        469 €

349 €                  379 €                        409 €

359 €                  389 €                        419 €

389 €                  419 €                        449 €

399 €                  429 €                        459 €

419 €                  449 €                        479 €

469 €                  499 €                        529 €

409 €                  439 €                        469 €

489 €                  519 €                        549 €

453 €                  487 €                        521 €

521 €                  555 €                        589 €

544 €                  578 €                        612 €

 



Dušisein LAURA  VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS PEREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS

666-675

766-775

866-875

 70

80

90

Muud mõõdud vahemikus  
800...1100 mm

2000

406 €                440 €                   473 €

417 €                451 €                   485 €

428 €                462 €                   496 €

530 €                564 €                   598 €

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus – 2250 mm.

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

§ Võimalik on teha dušisein LAURA ilma käepidemeta. Kindlasti täpsustada tellimuse esitamisel. Toote 
lõpphind ei muutu.

§ Toode ei ole komplekteeritud ukse lävega. Vajaduse korral näidake see tellimuses. 
§ Duššisein on kallutatud nii sisse kui ka väljapoole. 

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Dušisein Laura 
ilma käepidemeta
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A = 895 / 995 / 1095 

Dušinurk  BONA  

C- sissepääsu laius

Dušinurk NONA  

WALK IN TÜÜPI («VABA SISSEPÄÄS»)        

895-898

995-998

1095-1098

250

250

250

 90 

 100

 110

Muud mõõdud vahemikus  
800...1100 mm

507 €               541 €                    575 €

519 €               553 €                    586 €

530 €               564 €                    598 €

     

§ Tavalist väikest seina B toodetakse 250 mm laiusega.
§ Kui muuta dušinurga standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus on 2100 mm.

§ NONA seina komplekti ei kuulu lävi.
§ Alates laiusest 1101 mm kasutatakse 8 mm klaasi.

§ NONA lävi ei ole seinaga kaasas.
§ Komplekteeritud hoidik on 100 cm pikk.

1379-1384

1479-1484

1579-1584

879-881

879-881

879-881

600

600

600
2000

Muud mõõdud vahemikus  
1385...1700 x 800...1000 mm

654 €               688 €                    722 €

677 €               711 €                    745 €

699 €               733 €                    767 €

801 €               835 €                    869 €

140x90

150x90

160x90

§ Sissekäigu laiust on võimalik vähendada või suurendada (maksimaalne laius on 1000 mm). 
§ Vastavalt muutuvad ka seina fassaadi mõõtmed.
§ BONA seina komplekti ei kuulu lävi.

§ Kui muuta dušinurga standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus on 2100 mm. 

2000

* Vaata täpsemalt lehelt 5.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Muud mõõdud vahemikus  
1101...1300 mm

598 €               632 €                    666 €

632 €               666 €                    699 €

= 895 / 995 / 1095 

C- ieejas platums 600 mm 
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Kollektsioon 
AKROBAAT
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 Kollektsioon AKROBAAT peegeldab 
kõiki valdkonna omadusi - erilist 
paindlikkust, jõudu, liikuvust ja 
tasakaalu, misrõõmustab kõiki 
oma funktsionaalsusega.
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§ Suletud uste reguleeritav kaldenurk. See funktsioon tagab, et eraldi paigaldatud sein 
langeb kokku plaatide ühenduskohtadega.

§ Täielikult kokkupandavad hinged. Nende hingedega dušikabiinid saab seina vastu voltida 
ka siis, kui neid ei kasutata.

§ Ukse tõstmise funktsioon. Kui uks tõuseb põrandast, on duši alumine osa paremini 
tihendatud. Lisaks hõlbustab see funktsioon põranda pesemist. Uksetõstmise funktsioon 
hõlbustab ka dušikabiini käsitsemist: uks lukustub avamisel ja sulgemisel.

§ Nende kabiinide disainist õhkub esteetikat. Pro�ilid on ainult seina ääres ja kõikjal mujal - 
raamita servad. Nii et vannituba tundub avaram.

§ Dušikabiinid töötavad usaldusväärselt ja vaikselt, kuna ustel puuduvad 
kandemehhanismid ja need on kindlalt seina külge kinnitatud.

KOLLEKTSIOONI EELISED:



.Dušinurk 

PRISMA 5

UUDIS 

2000
2 099 €             2 144 €                2 189 €

2 189 €             2 234 €                2 279 €

800... 900

900...  1100

400... 500

400... 500

 800... 900

900... 1000

Muud mõõdud vahemikus:

B
 (

m
m

)  C
 (

m
m

) 

 A (mm) 

D
 (

m
m

) 

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus – 2000 mm. 
Kõrgust saame muuta ainult väiksemale küljele.

§ Ühe ukse maksimaalne laius 500 mm.
§ Lävi kuulub toote tarnekomplekti ka siis, kui see on paigaldatakse ebapiisava kaldega.

§ Tellides märkige kindlasti, kas suurus B asub paremal või vasakul küljel.

§ Stabiilse seina D ja hingedega ukse laiused jagunevad võrdselt. Nende kogulaius on mõõde C.
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BRASTA GLASS esindab uut 
dušikabiini PRISMA 5, mis 
täiendab juba klientide 
armastuse võitnud AKROBAAT 
kollektsiooni. Selle uue mudeli 
eripäraks on selle paigaldamise 
võimalus nendesse kohtadesse 
vannitoas, kus kabiini akna 
asukoha tõttu pole selleks 
harilikult ruumi. Ainult ühe 
seina külge monteeritav kabiin 
justkui „hõlmab” lahtivõetud 
kujul akna, moodustades 
seejuures selle sees piisava 
ruumi kabiini mugavaks 
kasutamiseks.  



Klientide seas eriti populaarse 
BRASTA GLASS kollektsioonis 
AKROBAAT on lisaks mudelile 
PRISMA 5 tekkinud ka mudel 
PRISMA 6. Viimane sobib eriti 
hästi väikestesse vannitubadesse, 
kus soovitakse säilitada piisavalt 
ruumi sel ajal, kui dušši ei 
kasutata. 
U-kujuline dušikabiin PRISMA 6 
monteeritakse sileda seina külge 
ning selle esiosa on 
kokkupandav. Selline dušikabiin 
ei võta vannitoas liiga palju 
ruumi, kuid samas tekitab selle 
nüüdisaegne disain mulje 
luksusest.  

.Dušinurk 

PRISMA 6
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2000

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus – 2000 mm.Kõrgust 
saame muuta ainult väiksemale küljele.

§ Ühe ukse maksimaalne laius 500 mm.
§ Lävi kuulub toote tarnekomplekti ka siis, kui see on paigaldatakse ebapiisava kaldega.
§ Stabiilsete seinte D ja hingedega uste laiused jagunevad võrdselt. Nende kogulaius on mõõde B.
§ Soovi korral valmistame valitud alusele paigaldamiseks sobiva dušikabiini Prisma 6. Kindlasti 

täpsustada tellimuse esitamisel.

875-888

975-988

2 249 €               2 294 €                2 339 €
2 279 €               2 324 €                2 369 €

 900... 1000  900... 1100  900... 1100

875-888

975-988

B
 (

m
m

)  D
 (

m
m

) 

 A (mm) 

D
 (

m
m

) 

Muud mõõdud vahemikus:

 90x90

100x100

2 399 €               2 444 €                2 489 €



775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

 80 

 90

 100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1100 x 700... 1100 mm

767 €                 835 €                    869 €

790 €                 858 €                    892 €

824 €                 892 €                    925 €

937 €              1 005 €                1 038 €

§ Kui muuta dušinurk standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus 2250 mm.
§ Dušinurga KARINA puhul tuleb ukse avamissuund valida paigaldamise ajal (v.a. mustrilise või mattklaasi 

puhul). Kui tellite mustrilise klaasi, märkige ära, kas soovite ukse avanemist vasakule või paremale poole.

§ Võime toota KARINA-t mustade RAL liitmikega.
§ Tellides kabiini satin klaasi või secret lindiga, tingimata tuleb näidata, kummale poole uksed kinnitatakse.

§ Karina võime valmistada musta värvi RAL liitmikega. Selline toode on 239 € võrra kallim.
§ Sarnased tooted NORA PLUSS (lk. 46),  NINA PLUSS (lk. 56).

Täiendav külgsein 
AKROBAAT mudelite 
kollektsioonis 

TÄIENDAV VÕIMALUS! 

2000

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.
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KRISTINA 90x90x2000
Kirgas klaas, SECRET 100

KRISTINA 90x90x2000
Kirgas klaas, kullavärvi detailid

KRISTINA 90x90x2000
Kirgas klaas, mustad detailid  

KRISTINA 90x90x2000  I  NERO FRAME     
Kirgas klaas,    industriaalne stiil

Dušinurk KRISTINA

Lävepakk 

19 mm

VASAKULE POOLE 
PAIGALDATAV UKS

PEREMALE POOLE 
PAIGALDATAV UKS

779-788

879-888

979-988

779-788

879-888

979-988

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1000 x 700... 1000 mm

654 €               722 €                  756 €

677 €               745 €                  779 €

699 €               767 €                  801 €

801 €               869 €                  903 €

§ Sarnased tooted NORA (lk. 46).

§ Dušinurga KRISTINA puhul tuleb ukse avamissuund valida paigaldamise ajal (v.a. mustrilise või mattklaasi 
puhul). Kui tellite mustrilise klaasi, märkige ära, kas soovite ukse avanemist vasakule või paremale poole.

§ Tellides kabiini satin klaasi või secret lindiga, tingimata tuleb näidata, kummale poole uksed kinnitatakse.
§ Võime toota KRISTINA-t mustade RAL liitmikega.

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus 2250 mm.

§ KRISTINA võime valmistada musta värvi RAL liitmikega. Selline toode on 139 € võrra kallim.

2000

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.



Dušinurk VIKTORIA

Dušinurk SONATA

 800 m
m

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1000 x 700... 1000 mm

767 €               835 €                    869 €

790 €               858 €                    892 €

812 €               880 €                    914 €

914 €               982 €                 1 016 €

§ Sarnased tooted LIEPA (lk. 51).

§ Dušinurk VIKTORIA uksed avanevad nii välja- kui ka sissepoole.
§ Võime toota VIKTORIA-t mustade RAL detailidega.
§ VIKTORIA võime valmistada musta värvi RAL liitmikega. Selline toode on 139 € võrra kallim.

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus 2250 mm.

Lävepakk 
19 mm

19 mm

775-788

875-888

975-988

775-788

875-888

975-988

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1000 x 700... 1000 mm

1900

1 061 €            1 129 €

1 084 €            1 151 €

1 106 €            1 174 €

1 208 €            1 276 €

§ SONATA uksed avanevad nii välja- kui ka sissepoole.

§ 90x90 dušikabiin SONATA sobib dušialusele IGNAS (lk. 85).
§ SONATA võime valmistada musta värvi RAL liitmikega. Selline toode on 239 € võrra kallim.

§ Kõikide duššikabiinide mudelite sissekäiguava laius on 80 cm.

§ SONATA kõrgust ei saa muuta.

§ Võime toota SONATA-t mustade RAL detailidega. 

19 mm

Lävepakk 
19 mm

2000

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.
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Dušinurk ERIKA

Dušinurk ERIKA PLUSS

779-792

879-892

979-992

775-788

875-888

975-988

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1000 x 700... 1000 mm

1 061 €          1 129  €                1 163 €

1 084 €          1 151 €                1 185 €

1 106 €          1 174 €                1 208 €

1 208 €          1 276 €                1 310 €

§ Kui muuta standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Dušinurga maksimaalseks kõrguseks on 2250 mm.

§ ERIKA võime valmistada musta värvi RAL liitmikega. Selline toode on 239 € võrra kallim.
§ Ühe uksega dušikabiini ERIKA hind on sama mis standard ERIKA.

775-788

875-888

975-988

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1100 x 700... 1100 mm

1 276 €           1 344 €                1 377 €

1 298 €           1 366 €                1 400 €

1 321 €           1 389 €                1 423 €

1 423 €           1 490 €                1 524 €

§ Ühe uksega dušikabiini ERIKA PLUSS hind on sama mis standard Erika PLUSS.
§  Kui muuta standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Dušinurga maksimaalseks kõrguseks on 2250 mm. 

779-792

879-892

979-992

2000

2000

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

PEREMALE POOLE 
PAIGALDATAV UKS

VASAKULE POOLE 
PAIGALDATAV UKS

PEREMALE POOLE 
PAIGALDATAV UKS

VASAKULE POOLE 
PAIGALDATAV UKS

Uste standardne laius - 600 mm

Uste standardne laius - 600 mm

ERIKA ühe uksega 

ERIKA PLUSS ühe uksega 



Dušinurk SANDRA

775-788

875-888

975-988

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1000 x 700... 1200 mm

2000

1 080 €          1 126 €                1 160 €

1 114 €          1 149 €                1 183 €

1 137 €          1 172 €                1 229 €

1 241 €          1 275 €                1 321 €

§ Duššikabiini uksed on jaotatud 2 võrdseks osaks.

§ Muutes kõrgust, lisandub 15% juurde hindlus. Maksimaalne kõrgus 2100 mm.

§ Dušikabiin SANDRA on saadaval ainult ümmarguse käepidemega. 

§ Tellides sellise kabiini, tingimata tuleb näidata, kummale poolele uksed kinnitatakse.
§ Maksimaalne võimalik uksetahvli laius 1000 mm. Stabiilsed seinad võivad olla kuni 1200 mm laiused.

§ SANDRA võime valmistada musta värvi RAL liitmikega. Selline toode on 239 € võrra kallim.

VASAKULE POOLE 
PAIGALDATAV UKS

PEREMALE POOLE 
PAIGALDATAV UKS

Lävepakk 

19 mm

775-788

875-888

975-988

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.
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Dušinurk LINA

Dušiuksed GERDA

VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS PEREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS

Lävepakk 

19 mm

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1000 x 700... 1000 mm

2000

    880 €              948 €                  982 €

    903 €              971 €               1 005 €

    925 €              993 €               1 027 €

1 027 €           1 095 €               1 129 €

779-788

879-888

979-988

§ Kui muuta dušinurga standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus on 2250 mm.
§ Dušinurga LINA ukse käelisuse võib valida paigaldamise ajal (v.a. mustrilise- ja mattklaasi puhul, mille 

tellimisel tuleb tellimuses märkida ka ukse käelisus).

§ Sarnased tooted LUKA ( lk. 55), NIDA (lk. 52).

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

§ LINA võime valmistada musta värvi RAL liitmikega. Selline toode on 239 € võrra kallim.

§ Dušikabiin LINA ei sobi paigaldamiseks viisnurksele alusele SIMAS (või muule tootjale). Kui paigaldate 
LINA alusele, märkige seda enne tellimist. 

779-788

879-888

979-988

450

450

550

475

615

615

450

450

550

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Muud mõõdud vahemikus  
800...  1195 mm

Muud mõõdud vahemikus  
1221...  1600 mm

90

100

110

120

130

140

895-921

995-1021

1095-1121

1195-1221

1295-1321

1395-1421
2000

699 €              767 €                     801 €
711 €              779 €                     812 €
722 €              790 €                     824 €
733 €              801 €                     835 €
745 €              812 €                     846 €
756 €              824 €                     858 €

824 €              892 €                     925 €

892 €              959 €                     993 €

§ Võime toota GERDA-t mustade RAL liitmikega. Selline toode on 139 € võrra kallim.

§ Kui muuta standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Dušinurga maksimaalseks kõrguseks on 2250 mm.
§ Võime toota GERDA-t kullavärvi liitmikega. Selline toode on 179 € võrra kallim.

§ Standardvarustuses avaneb GERDA uks nii väljapoole kui ka sissepoole.

Lävepakk 

19 mm

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

480

620

620

450

450

550

KABĪNE

 80x80

90x90 

 100x100

   

 450

450

550

475

615

615

   

 450

450

550

   

 C (mm)  D (mm)  E (mm) 



Dušiuks lisaklaasiga GRETA PLUSS

§ Kas GRETA uksed avatakse välja- kas sissepoole, määratakse monteerimisel.

§    Sarnased tooted IEVA (lk. 47).
§ Võime toota GRETA-t mustade RAL detailidega. Selline toode on 139 € võrra kallim.

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

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus – 2250 mm.

Muud mõõdud vahemikus  
711...  1000 mm

70

80

90

695-711

795-811

895-911 2000

447 €                470 €                   505 €
459 €                493 €                   516 €
470 €                505 €                   528 €
539 €                574 €                   597 €

Muud mõõdud vahemikus  
800...  1195 mm

Muud mõõdud vahemikus  
1211...  1600 mm

 

90

100

110

120

 

 

895 -911

995 - 1011

1095- 1111

1195- 1211

 

2000

608 €                643 €                   666 €
631 €                654 €                   689 €
643 €                666 €                   700 €
666 €                689 €                   723 €

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus – 2250 mm.
§ Kas GRETA PLUSS uksed avatakse välja- kas sissepoole, määratakse monteerimisel.
§ Tooted laiusega kuni 1200 mm valmistatakse 6 mm paksusest klaasist. Laiemad kui 1200 mm tooted 

valmistatakse 8 mm paksusest klaasist, uksed 6 mm paksusest klaasist.
§ Tellides seina satin klaasist või secret lindiga, tingimata näidake, kummale poolele, kas vasakule või paremale 

see paigaldatakse.
§ Võime toota GRETA PLUSS-t mustade RAL detailidega. Selline toode on 179 € võrra kallim.
§ Sarnased tooted IEVA PLUSS (lk. 48), TINA PLUSS (LK. 56).

712 €                735 €                   758 €

861 €                884 €                   907 €

Lävepakk 

19 mm

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Uste standardne
laius - 600 mm
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Dušiuks GODA

Dušiuks lisaklaasiga RITA

GODA erineva laiusega uksesegmentidega 

§ Võime toota RAL detailidega. Selline toode on 179 € võrra kallim.

§ Tellides seina, tingimata tuleb näidata, kummale poolele ta paigaldatakse. 
§ Skeemil on näidatud vasakule poolele paigaldatav sein. 

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus – 2100 mm.

Muud mõõdud vahemikus  
600...  1000 mm

70

80

90

695-711

795-811

895-911 2000

654 €                722 €                 756 €
666 €                733 €                 767 €
677 €                745 €                 779 €
779 €                846 €                 880 €

VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS PEREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS

Lävepakk 

19 mm

**  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Lävepakk 

19 mm

Uste standardne
laius - 600 mm

Uste 
standardne

laius - 
600 mm

Lävepakk 

19 mm

* Uksed võivad olla jaotatus kaheks võrdseks osaks. Seda tuleb näidata tellimisel. 



DUŠIKABIIN SIMONA VÕIB OLLA KAHTE TÜÜPI:

1.  Mõlemad duššiuksed on jagatud kaheks võrdseks osaks. 
Juhul, kui osad on korpuse sees painutatud, ei ulatu need 
korpuse välisküljest välja.

2.  Standardne 600 mm laiune uks ja stabiilne sein, mille laius 
sõltub valitud dušikabiini mõõtmetest. Juhul, kui uks on 
korpuse sees painutatud, ulatub osa sellest väljapoole 
korpust ja painutuspiir ei jõua segistini.

Dušinurk SIMONA

Lävepakk 

19 mm

Lävepakk 

19 mm

19 mm

19 mm

775-788

875-888

975-988

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1000 x 700... 1000 mm

2000

1 091 €           1 126 €                 1 172 €

1 114 €           1 160 €                 1 195 €

1 137 €           1 183 €                 1 218 €

1 229 €           1 287 €                 1 321 €

§ Ukse hinged võivad olla keskel, jagades ukse kaheks osaks. Näidata tellimisel, hind ei muutu.
§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus 2100 mm.

§ Võime toota SIMONA-t mustade RAL liitmikega. 23 Selline toode on 9 € võrra kallim.

775-788

875-888

975-988

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.
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DUŠIKABIIN SIMA VÕIB OLLA KAHTE TÜÜPI:

1.  Mõlemad duššiuksed on jagatud kaheks võrdseks osaks: 
stabiilsete seinte laius ja pöörduksed langevad kokku.

2.  Standardne 600 mm laiune uks ja stabiilne sein, mille laius 
sõltub valitud dušikabiini mõõtmetest. Juhul, kui uks on 
kabiini sisse painutatud, ei kleepu see seina külge. 

Dušinurk SIMA

Lävepakk 

19 mm

Lävepakk 

19 mm

19 mm

19 mm

775-788

875-888

975-988

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1100 x 700... 1100 mm

2000

    903 €              971 €                1 005 €

    925 €              993 €                1 027 €

    948 €          1 016 €                 1 050 €

1 050 €          1 118 €                 1 151 €

        
§ Me ei tooda seda kabiini kullavärvi liitmikega.

§ Kui muuta dušinurk standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus 2250 mm.

§ Võime toota SIMA-t mustade RAL liitmikega. 23Selline toode on 9 € võrra kallim.

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

§    Sarnased tooted LORA (lk. 55).

775-788

875-888

975-988

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.



1. KATARINA
matt-klaasiga

2. KATARINA
secret - klaasiga

3. KATARINA
mustrilise klaasiga

4. KATARINA
värvitud (RAL) 
pro�ilidega

Dušinurk KATARINA  

775-788

875-888

975-988

 80x80 

 90x90

 100x100

1900

775-788

875-888

975-988

846 €                       -                    1 050 €

846 €                 937 €                1 050 €

937 €                       -                           -

            

§ Uksed avanevad nii välja- kui ka sissepoole.
§ KATARINA kõrgust - 1900 mm.

§ Sarnased tooted JULIJA (lk. 51).

Lävepakk 

19 mm

19 mm

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

§ Võime toota KATARINA-t kullavärvi liitmikega.
§ Võime toota KATARINA-t mustade RAL liitmikega. 
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Dušikabiin KATARINA 
mustade RAL värvi 

liitmikega



IEVA PLUS
With an extra sidewall panel

RAAMITA 

DUŠIKABIINI 

KOLLEKTSIOON 

PIIRAMATU   
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K o l l e k t s i o o n  k o o s n e b  m u d e l i t e s t  j a  n e n d e  
modifikatsioonidest, mis on tehtud mittestandardsete 
mõõtmetega. NORA nimetatakse dušikabiinide 
standardiks ning NORA PLUSS hinnatakse praktilisuse ja 
ergonoomika poolest. NIDA dušikabiin on viisnurkne, 
seega säästab see ruumi. Liepat eristab asjaolu, et mõlemat 
ust saab täielikult avada. LIEPA sobivad puuetega 
inimestele, kuna nende kabiinide uksed avanevad 
mõlemas suunas.

KOLLEKTSIOONI  EELISED:

§ Hingede eriline disain tagab nende vastupidavuse, 
ukse lukustamise ja isesulgumise.

Kollektsioon PIIRAMATU on kombinatsioon klaasseintest ja 
kroomitud klambritest. Raamita disain loob uue 
ruumitunde. Suur valik standardtooteid ja võimalus 
rakendada ebatavalisi ideid võimaldavad teil nautida 
unikaalse disainiga kabiini igas vannitoas.

§ Tugevad lisaklambrid tagavad konstruktsiooni 
ohutuse ja stabiilsuse.
§ Tihendid sobivad täielikult, nii et dušš on veekindel ja 
näeb välja väga esteetiline.

 
 

Kollektsiooni dušikabiinide klaas võib olla läbipaistev, 
toonitud halliks, pruuniks, mustriliseks, rohekaks ja 
sinakaks.



Dušinurk:
§ NORA ja NORA PLUSS (lk. 46) 

Dušiuks niššidele: 

§ IEVA ja IEVA PLUSS (lk. 47-48)      

  VÄÄRTUSLIK VÕIMALUS!

  Täiendav külgsein mudelitele 
  PIIRAMATU
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§ Täiendava külgseinaga võite dušikabiinid NORA, NORA PLUSS otse seina külge kinnitada. Selle 
tulemuseks on kolme seinaga dušikabiin, millel on külgmine sissepääs.

§ Kõrguse muutuste eest lisandub 15 % lisatasu.
§ Valides toote 8 mm klaasist, lisandub 15% juurdehindlus.

§ Külgseina maksimaalne kõrgus on 2100 mm. 

§ Seina maksimaalne kõrgus on 2100 mm.
§ Kõrguse muutuste eest lisandub 15 % lisatasu.

§ Seina tellimisel märkige kindlasti, kummale poole uks paigaldatakse.
§ Lisaseintel on täiendav ülemine toend, mis kuulub hinna sisse.

§ Valides toote 8 mm klaasist, lisandub 15% juurdehindlus.

2000

 

600... 800 mm

801... 1100 mm

 

327 €               360 €                       394 €

349 €               383 €                       417 €

2000

 

150... 250 mm

251... 500 mm

 

160 €               183 €                     217 €

229 €               252 €                     286 €
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Dušinurk NORA

Dušinurk NORA PLUSS

779-784

879-884

979-984

 80x80 

90x90

 100x100

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

779-784

879-884

979-984

779-784

879-884

979-984

 80x80 

 90x90

 100x100

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

    948 €          1 016 €                1 050 €

    971 €          1 038 €                1 072 €

    993 €          1 061 €                1 095 €

1 095 €           1 163 €                1 197 €

  

§ Dušikabiiniga saab arvestada ka suuremate mõõtmete korral. Sel juhul arvutame hinna individuaalselt.

§ Dušinurga NORA puhul saab ukse paigaldada nii vasakule kui paremale, v.a. mustrilise või mattklaasi korral. Kui 
tellite mustrilise või mattklaasiga dušinurga, peate eelnevalt mainima, kas soovite ust vasakule või paremale.

§ Dušikabiin 80 x 80 ukse laius 550 mm.
§ Sarnased tooted KARINA (lk. 31), NINA PLUSS (lk. 56).

§ Dušinurga maksimaalseks kõrguseks on 2100 mm. Kui muuta standardkõrgust, lisandub hinnale 15%.

§ Dušinurga NORA puhul saab ukse paigaldada nii vasakule kui paremale, v.a. mustrilise või mattklaasi 
korral. Kui tellite mustrilise või mattklaasiga dušinurga, peate eelnevalt mainima, kas soovite ust 
vasakule või paremale.

§ Dušinurga maksimaalseks kõrguseks on 2100 mm. Kui muuta standardkõrgust, lisandub hinnale 15%.

§ Sarnased tooted KRISTINA (lk. 32).

779-784

879-884

979-984

835 €                903 €                    937 €

858 €                925 €                    959 €

880 €                948 €                    982 €

982 €            1 050 €                 1 084 €

   

Paremale poole paigaldatav uks  Vasakule poole paigaldatav uks 

19 mm

Lävepakk 

19 mm

Lävepakk 

19 mm

2000

2000

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Uste standardne
laius - 600 mm



Dušiuks IEVA  

Muud mõõdud vahemikus  
603...  1000 mm

60

70 

80 

90

 

579-603

697-703

797-803

897-903

482 €               516 €                   539 €
505 €               528 €                   551 €
516 €               539 €                   562 €
528 €               551 €                   585 €
585 €               608 €                   643 €

§ Selleks, et muuta ukse avanemise suunda, keerake paigaldatud paneeli lihtsalt 180° (v.a. mustrilise või 
mattklaasist. seinte puhul).

§ Standardvarustuses avaneb IEVA uks nii väljapoole kui ka sissepoole.
§ Sarnased tooted GRETA (lk. 37).

§ Küljeseina maksimaalseks kõrguseks on 2100 mm. Kui muuta lisaküljeseina kõrgust, lisandub hinnale 
15  %.

Paremale poole 
paigaldatav uks  

Vasakule poole 
paigaldatav uks 

Lävepakk 
19 mm

19 mm

2000

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.
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Dušiuks IEVA PLUSS  
 

Muud mõõdud vahemikus  
800...  1197 mm
Muud mõõdud vahemikus  
1205...  1600 mm

666 €               700 €                    723 €
689 €               712 €                    735 €
700 €               723 €                    746 €
712 €               735 €                    758 €

 

§ Seina maksimaalseks kõrguseks on 2100mm. Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%.
§ Selleks, et muuta ukse avanemise suunda, keerake paigaldatud paneeli lihtsalt 180° (v.a. mustrilise või 

mattklaasist. seinte puhul).
§ 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.
§ GRETA PLUSS (lk. 37), TINA PLUSS ( . 56)Sarnased tooted lk , ANA PLUS (lk. 58). 

90

100

110

120

 

897-905

997-1005

1097-1105

1197-1205 Paremale poole 
paigaldatav uks  

Vasakule poole 
paigaldatav uks 

Lävepakk 
19 mm

19 mm

2000

Uste standardne
laius - 600 mm

758 €               792 €                    815 €

884 €               907 €                    942 €

Dušiuks lisaklaasiga IEVA PLUSS koos 
külgmise klaasiga

Muud mõõdud vahemikus  
1605...  2200 mm

120

130

140

150

160

 

1197-1205

1297-1305

1395-1405

1495-1505

1595-1605

884 €                907 €                   942 €
896 €                930 €                   965 €
907 €                942 €                   976 €
930 €                965 €                   988 €
965 €                988 €                1 011 €

§ Selleks, et muuta ukse avanemise suunda, keerake paigaldatud paneeli lihtsalt 180° (v.a. 
mustrilise või mattklaasist. seinte puhul).

§ Seina maksimaalseks kõrguseks on 2100mm. Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub 
hinnale 15%.

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

§ Toodete, mis on laiemad 1200 mm, stabiilsed seinad valmistatakse 8 mm paksusest klaasist, 
uksed 6 mm paksusest klaasist.

Paremale poole 
paigaldatav uks  

Vasakule poole 
paigaldatav uks 

Lävepakk 
19 mm

Lävepakk 
19 mm

2000

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.   matt   **  Ainult klaas.

Muud mõõdud vahemikus  
1205...  1597 mm 1 034 €            1 057 €                1 080 €

1 126 €            1 149 €                1 172 €
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**

**

**

**

**

**

**

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.   matt   **  Ainult klaas.



Dušiuks 
lisaklaasiga
IRMA 
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Dušiuks lisaklaasiga IRMA  

Lävepakk 
19 mm

Muud mõõdud vahemikus  
800...  1197 mm
Muud mõõdud vahemikus  
1205...  1600 mm

666 €               700 €                    723 €
689 €               712 €                    735 €
700 €               723 €                    746 €
712 €               735 €                    758 €

§ Selleks, et muuta ukse avanemise suunda, keerake paigaldatud paneeli lihtsalt 180° (v.a. mustrilise või 
mattklaasist. seinte puhul).

§ 6 mm paksusest klaasist.

§ vasakule või paremale see paigaldatakse.
§ Toodete, mis on laiemad 1200 mm, stabiilsed seinad valmistatakse 8 mm paksusest klaasist, uksed 

§ Tellides seina satin klaasist või secret lindiga, tingimata näidake, kummale poolele, kas 

§ Küljeseina maksimaalseks kõrguseks on 2100 mm. Kui muuta lisaküljeseina kõrgust, lisandub hinnale 15%.

§ Sarnased tooted RITA (lk. 38).

758 €               792 €                    815 €

884 €               907 €                    942 €

90

100

110

120

 

897-905

997-1005

1097-1105

1197-1205
Vasakule poole 
paigaldatav uks 

 
19 mm

2000

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.   matt   **  Ainult klaas. Uste standardne
laius - 600 mm

**



Dušinurk LIEPA

Lävepakk 

19 mm

19 mm

779-784

879-884

979-984

 80x80 

 90x90

 100x100

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

§ LIEPA uksed avanevad nii välis- kui ka kabiini sissepoole.

§ Küljeseina maksimaalseks kõrguseks on 2100 mm. Kui muuta lisaküljeseina kõrgust, lisandub 
hinnale 15%.

§ Sarnased tooted VIKTORIA (lk. 33).
*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

 90x90 

  

1900879-884 970  €                  

            

§ Sarnased tooted KATARINA (lk. 41)

§ Kõrgust ei saa muuta.
§ Dušinurk JULIJA uksed avanevad nii välja- kui ka sissepoole.

879-884

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.
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§ NIDA dušinurk ei ole algselt mõeldud 
paigaldamiseks alusele, mis on sobiv dušinurgale.

§ Küljeseina maksimaalseks kõrguseks on 2100 mm. 
Kui muuta lisaküljeseina kõrgust, lisandub hinnale 
15%.

§ Dušinurga NIDA puhul tuleb ukse avamissuund 
valida paigaldamise ajal (v.a. mustrilise või 
mattklaasi puhul).

§ Kui tellite mustrilise klaasi, märkige ära, kas soovite 
ukse avanemist vasakule või paremale poole.

§ Kui vaja, võib tootmisel muuta NIDA dušinurga 
sobivaks nii, et saaksite selle paigaldada alusele.

§ Dušikabiiniga saab arvestada ka suuremate 
mõõtmete korral. Sel juhul arvutame hinna 
individuaalselt.

§ Sarnased tooted LUKA (lk. 55), LUNA (lk. 57), LINA 
(lk. 36).

§ Ärge jätke tellimisel seda märkimata.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Dušinurk NIDA

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1000 x 700... 1000 mm

869 €                  929 €                  959 €

889 €                  949 €                  979 €

909 €                  969 €                  999 €

999 €              1 059 €               1 089 €

783-788

883-888

983-988

450

450

580

475

615

615

450

450

550

783-788

883-888

983-988

Lävepakk 

19 mm

Paremale poole paigaldatav uks  Vasakule poole paigaldatav uks 

2000

480

620

620

450

450

550

 80x80

90x90 

 100x100

   

 450

450

580

 475

615

615

   

 450

450

550

   



DUŠINURKADE JA DUŠISEINTE 

KOLLEKTSIOON  ELEGANTS
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KOLLEKTSIOONI EELISED:

§ Hinged klaasi integreeritud. Tänu spetsiaalsele kinnitusele on see klaasiga ühes 
tasapinnas. See annab tootele modernsuse ja hõlbustab korpuse puhastamist.

§ Suurem regulatiivne suutlikkus. Stabiilne klaas kinnitatakse seinale kvaliteetse 
alumiiniumprofiilisüsteemi abil. Seina ebatasasusi kuni 15 millimeetrit saab hõlpsasti 
reguleerida.

§ Esteetika. See on loodud profiili erilise läike, profiili viimistlusdetailide ja sobitatud 
kruvikatete viimistlusega.

§ Suurepärane viimistlus, lihtne hooldus. Hingedel on tõstefunktsioon, mis muudab 
hõlpsamaks selle ette paigaldatud läve ületamise ning suletud asendis on parem uks 
tihendada. Klaasid on kaetud KIIRED PIISAD kattega, mis muudab mustuse kogunemise 
neile aeglasemaks ja kergemini puhastatavaks.

§ Kõrgem ehitus. Toodete standardkõrgus on 2000 mm, seega sobib toode ka pikkadele 
inimestele. Ülemised stabiilsusklambrid on paigaldatud mitte ukse kohale, et muuta 
läbipääs veelgi avaramaks.



 
kollektsioonidele ELEGANTS, raamivaba 
liugsüsteem ESTETIKA, SOFT CLOSE tooted!
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TÄIENDAV 
VÕIMALUS 

Täiendav külgsein dušikabiinide ja seinade jaoks

§ Niššides saate dušši ukse laiust suurendada, kasutades täiendavat seina.

§ Täiendava külgseinaga saate kahe seinaga kabiinid otse seina külge kinnitada. Saadaval on kolme 
seinaga dušikabiin, millel on külgmine sissepääs.

§ Mustriline, tšintšilja, sinakas, rohekas klaas on vaid 6 mm paksune. Seetõttu ei toodeta seda tüüpi 
klaasidega tooteid, mille konstruktsioon nõuab 8 mm klaasi.

§ Seina maksimaalne kõrgus on 2250 mm.

§ SOFT süsteemide lisaseinad on valmistatud 8 mm paksusest klaasist. Hind tõuseb vastavalt 15%.

Selle kollektsiooni tooted loodi esmakordselt Saksamaa turule koostöös selle riigi professionaalidega, nii et 
need peegeldavad loomulikult selle riigi disainiomadusi - selged jooned, kvaliteetsed ja vastupidavad 
materjalid, läbimõeldud detailid, tagasihoidlikkus ja elegants.

lisasein

lisasein

NÄITEKS:

2000

 

600... 800 mm

801... 1100 mm

259 €               279 €                      299 €

299 €               319 €                      329 €



Dušinurk LORA

Dušinurk LUKA

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1000 x 700... 1000 mm

2000

1 068 €           1 103 €                 1 149 €

1 091 €           1 137 €                 1 172 €

1 126 €           1 160 €                 1 195 €

1 195 €           1 252 €                 1 287 €

775-788

875-888

975-988

§ Kabiini tellimisel märkige kindlasti küljele (paremale või vasakule), kuhu uks paigaldatakse.

§ Soovi korral võime toota LUNA dušikabiini, mis sobib paigaldamiseks valitud alusele. Seda tuleb toote 
tellimisel täpsustada.  

§ Sarnased tooted NIDA (lk. 52), LINA (lk. 36), LUNA (lk. 57).

§ Kõrguse muutmisel rakendatakse 15-protsendilist juurdehindlust. Maksimaalne kõrgus on 2100 mm.

§ 90x90 dušikabiin sobib dušialusele SIMAS 90x90 (lk. 85).

450

450

550

475

615

615

450

450

550

775-788

875-888

975-988

VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS PEREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS

Lävepakk 

19 mm

Lävepakk 

19 mm

19 mm

775-788

875-888

975-988

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1100 x 700... 1100 mm

2000

1 367 €            1 413 €                 1 448 €

1 402 €            1 436 €                 1 471 €

1 425 €            1 459 €                 1 517 €

1 517 €            1 551 €                 1 597 €

775-788

875-888

975-988

§ Kui tellite toote, millel on erinevad servad A ja B, märkige kindlasti, millisele küljele ja millisele servale 
see paigaldatakse.

§ Sarnased tooted SIMA (lk. 40).

§ Kui muuta standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Dušinurga maksimaalseks kõrguseks on 2100 mm.
§ Tavaline uks on valmistatud 600 mm laiusena. Kui soovite ukse muid mõõtmeid siis palun märkige see 

tellimisel. Hind arvutatakse nagu mittestandardse toote puhul.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Uste standardne
laius - 600 mm
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Dušinurk  NINA PLUSS

Dušisein niššidele TINA PLUSS

775-788

875-888

975-988

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
700... 1100 x 700... 1100 mm

2000

1 080 €           1 114 €                 1 160 €

1 103 €           1 149 €                 1 183 €

1 137 €           1 172 €                 1 206 €

1 206 €           1 264 €                 1 298 €

775-788

875-888

975-988

§ Kabiini tellimisel märkige kindlasti küljele (paremale või vasakule), kuhu uks paigaldatakse.
§ Sarnased tooted KARINA (lk. 31), NORA PLUSS (lk. 46).

§ Kui muuta standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Dušinurga maksimaalseks kõrguseks on 2100 mm.

Muud mõõdud vahemikus  
800...  1195 mm

Muud mõõdud vahemikus  
1207...  1600 mm

90

100

110

120

 

895-907

995-1007

1095-1107

1195-1207

 

2000

838 €               873 €                    896 €
861 €               884 €                    907 €
873 €               896 €                    930 €
884 €               907 €                    942 €

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

§ Toote tellimisel tuleb tellimusse märkida ka käelisus – vasak või parem.
§ Kui muuta standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus on 2100 mm.

§ Puudub 8 mm paksune mustriline, tšintšilja, sinakas ja rohekas klaas, seega ei tooda me laiemaid 
tooteid kui 1200 mm.

§ Sarnased tooted GRETA PLUSS (lk. 37), IEVA PLUSS (lk. 48).

    942 €               976 €                     999 €

1 068 €            1 091 €                 1 114 €

VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS PEREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS

Lävepakk 

19 mm

VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKS PEREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS

Lävepakk 

19 mm

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Uste standardne
laius - 600 mm

Uste standardne
laius - 600 mm
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Lükandustega dušikabiinid või dušiseinad on klassika. 
See on mugav ja stiilne dušilahendus. Need on eriti 
kasulikud siis,  kui ukse avamiseks on suur 
ruumipuudus.

·   Vaikselt ja hõlpsasti toimivad laagrid.
·   Suletud ja avatud ukse peatamissüsteem.

KOLLEKTSIOONI EELISED:

Meie tooted Milda, Vesta, Gabija ja Gabija Pluss on 
ehe näide kaasaegsetest vannitoalahendustest.

·   Kerge raamita konstruktsioon. See ei koorma 

·   Minimaalne takistusteta lävi.

    ruumi, nii et vannituba säilitab ruumikuse.
  

RAAMIDETA 
LIUGSÜSTEEMID 

ESTETIKA
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Raamita 
libisemissüsteemid 
mustade liitmikega 

MILDA  RAL 9005 matt 

GABIJA  RAL 9005 matt 

VESTA  RAL 9005 matt 

 

Dušinurk VESTA

780-800

880-900

980-1000

415-455

485-525

555-595
2000

Muud mõõdud vahemikus  
800...1100 x 800...1100 mm

1 149 €            1 195 €             1 264 €

1 172 €            1 218 €              1 287 €

1 195 €            1 264 €              1 310 €

1 310 €            1 356 €              1 390 €

          

80x80

90x90

100x100

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus 2100 mm.
§ Stabiilsed klaasid valmistatakse 8 mm klaasist, uksed 6 mm klaasist.
§ Maksimaalne võimalik uste laius on 595 mm.

780-800

880-900

980-1000

Lävepakk 

19 mm

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.



Dušinurk MILDA

470-500

520-550

520-550

570-600

2000

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

110x80

120x80

120x90

130x80

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus 2100 mm.
§ Dušinurga  puhul saab ukse paigaldada nii vasakule kui paremale, v.a. mustrilise või mattklaasi korral. Kui 

tellite mustrilise või mattklaasiga dušinurga, peate eelnevalt mainima, kas soovite ust vasakule või paremale. 
(Skeemil on näidatud parempoolne uks).

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

795-805

795-805

895-905

795-805

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

1090-1110

1190-1210

1190-1210

1290-1310

Lävepakk 

19 mm

Vasakule poolele 

avanevad uksed                                              
Paremale poolele 

avanevad uksed

1 034 €          1 091 €                1 149 €

1 068 €          1 114 €                1 172 €

1 102 €          1 137 €                1 195 €

1 125 €          1 160 €                1 218 €

1 229 €          1 275 €                1 310 €

 61  I  BRASTA GLASS  



   I  62  BRASTA GLASS



 63  I  BRASTA GLASS  



   I  64 BRASTA GLASS

Dušiuksed 
niššidele
GABĲA

Dušiuksed niššidele GABĲA PLUSS

990-1010

1090-1110

1190-1210

1290-1310

1390-1410

 

2000

758 €              792 €                     815 €
769 €              804 €                     827 €
792 €              815 €                     838 €
804 €              827 €                     850 €
815 €              838 €                     873 €

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus 2100 mm.
§ Dušinurga  puhul saab ukse paigaldada nii vasakule kui paremale, v.a. mustrilise või mattklaasi korral. Kui 

tellite mustrilise või mattklaasiga dušinurga, peate eelnevalt mainima, kas soovite ust vasakule või paremale. 
(Skeemil on näidatud parempoolne uks).

§ Laiemate kui 160 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.
§ Maksimaalne võimalik seina laius kuni 2000 mm.

838 €              873 €                     896 €

896 €              919 €                     953 €

410-440

460-490

510-540

560-590

610-640

 

100

110

120

130

140

 

Muud mõõdud vahemikus  
1010...  1190 mm
Muud mõõdud vahemikus  
1210...  1600 mm

1390-1410

1490-1510

1590-1610

 

 

2000

1 172 €          1 218 €                1 287 €
1 195 €          1 264 €                1 310 €
1 218 €          1 287 €                1 344 € 

§ Dušinurga  puhul saab ukse paigaldada nii vasakule kui paremale, v.a. mustrilise või mattklaasi korral. Kui 
tellite mustrilise või mattklaasiga dušinurga, peate eelnevalt mainima, kas soovite ust vasakule või paremale. 
(Skeemil on näidatud parempoolne uks).

§ Stabiilsed klaasis valmistatakse 8 mm klaasist, uksed 6 mm klaasist.

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Maksimaalne kõrgus 2100 mm.

§ Maksimaalne võimalik uste laius 750 mm.

§ Laiemate kui 160 cm duššikabiini seinte stabiilsuse tagamiseks kabiinid komplekteeritakse täiendava 
hoidjaga. 

§ Maksimaalne võimalik seina laius kuni 2000 mm.

1 275 €          1 321 €                1 379 €

1 344 €          1 390 €                1 448 €

640

690

740

 

 

140

150

160

 

 

Muud mõõdud vahemikus  
1410...  1590 mm
Muud mõõdud vahemikus  
1610...  2000 mm

Lävepakk 19 mm

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Vasakule poolele 
avanevad uksed                                              

Paremale poolele 
avanevad uksed

Lävepakk 

19 mm

 Pealtvaade – magnetite
paigaldamine seinale 



RAAMITA 
LIUGSÜSTEEM 

SOFT 
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SÜSTEEMI EELISED:

§ Lihtne ja mugav toote hooldus. Kõik kinnitusdetailid on kaetud, 
nii et vesi ja muu mustus ei satuks mehhanismidele.

§ Sel raamita Soft lükandsüsteemil on pehme sulgemise 
(automaatne) ukse sulgemise funktsioon. See tagab sujuva ja 
vaikse ukse avamise ning ohutuse.

§ Soft süsteem kasutab toodete pikaealisuse tagamiseks kõrgeima 
kvaliteediga profiile ja täpsusrööpaid.

Esitleme uut libistussüsteemi Soft, mille raamita disain 
kaunistab teie vannituba, ning praktiline ja väga 
usaldusväärne Soft-close mehhanism rõõmustab teid iga 
kord, kui seda kasutate.

Kõik selle kollektsiooni tooted on standardvarustuses 
8 mm klaasist ja nende standardkõrgus on 2 meetrit. 
Aga võtame vastu ka mittestandardseid 
individuaalseid tellimusi ja võime toota dušikabiini 
vastavalt kliendi poolt antud mõõtudele.

Soft süsteem on standardvarustuses valmistatud 
kroomitud liitmikest. Võime profiili värvida teie valitud 
teise värviga. See annab tootele ja vannitoale 
eksklusiivsuse.



Dušisein GABĲA SOFT

Dušinurk MILDA SOFT

470-500

520-550

570-600
2000

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

1 434 €          1 502 €                1 570 €

1 468 €          1 536 €                1 603 €

1 502 €          1 570 €                1 637 €

1 637 €          1 705 €                1 773 €

110x80

120x80

130x80

§ Muutes kõrgust, siis hinnale lisatakse 15% juurdehindlus. Maksimalus kõrgus - 2100 mm.

§ Me ei tooda seda kabiini R004 ja R005 käepidemetega (vt käepidemete valikut lk 103).

§ Kabiini uksi saate paigaldada nii paremale kui ka vasakule poolele (välja arvatud kabiinid satin või secret 
klaasidega).

§ Mittestandardsetele toodetele, mis on laiemad kui 1500 mm, maksimaalne võimalik sissekäigu ava laius on 
750 mm.

§ Tellides kabiini kas sätin või secret klaasidega, siis tuleb tingimata näidata, kummale poolele, vasakule või 
paremale poolele uksed avanevad.

990-1010

1090-1110

1190-1210

1290-1310

1390-1410

 

2000

1 253 €           1 321 €                1 389 €
1 287 €           1 355 €                1 423 €
1 321 €           1 389 €                1 457 €
1 355 €           1 423 €                1 490 €
1 389 €           1 457 €                1 524 €

§ Mittestandardsetele toodetele, mis on laiemad kui 1500 mm, maksimaalne võimalik sissekäigu ava 
laius on 750 mm.

§ Tellides kabiini kas sätin või secret klaasidega, siis tuleb tingimata näidata, kummale poolele, vasakule 
või paremale poolele uksed avanevad.

§ 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).

1 502 €           1 570 €                1 637 €

1 592 €           1 660 €                1 728 €

 REGULEERIMI-
SPIIRID 
(mm) 

 SISSEKÄIGU 
LAIUS  
(mm) 

410-440

460-490

510-540

560-590

610-640

 

100

110

120

130

140

 

Muud mõõdud vahemikus  
1010...  1390 mm
Muud mõõdud vahemikus  
1410...  2000 mm

DUŠIUKSED 
KÕRGUS 

(mm)

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

795-805

795-805

795-805

1090-1110

1190-1210

1290-1310

Vasakule poolele 
avanevad uksed                                              

Paremale poolele 
avanevad uksed

Lävepakk 

19 mm

Vasakule poolele 
avanevad uksed                                              

Paremale poolele 
avanevad uksed

Lävepakk 

19 mm
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GABIJA SOFT PLUSS
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Dušisein GABĲA SOFT PLUSS

2000

1 920 €           1 988 €                2 055 €
1 954 €           2 022 €                2 089 €
1 988 €           2 055 €                2 123 €
2 101 €           2 168 €                2 236 €

§ Muutes kõrgust, siis hinnale lisatakse 15% juurdehindlus. Maksimalus kõrgus - 2100 mm! 

§ Me ei tooda neid seinu R004 ja R005 käepidemetega (vt käepidemete valikut lk. 103).

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

740

790

840
Muud mõõdud vahemikus  
1600...  2200 mm

1390-1410

1490-1510

1590-1610

140

150

160

 

 

Lävepakk 19 mm

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Lävepakk 19 mm

** Ühe uksega Gabĳa softi hind 
arvutatakse välja individuaalselt.

 GABĲA SOFT PLUSS ühe uksega



Dušisein niššidele SVAJA PLUSS
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Klassikalise dušinurga kollektsioon    RUUM

Ristkülikukujuline dušikabiin LAIMA on mõeldud avarate vannitubade jaoks. Naljatatakse, et selle sees saavad 
tantsida isegi kaks inimest. RASA on kaks ust, seega on selle dušikabiini sissepääs laiem ja vabam. Viisnurkne 
dušikabiin VAIVA säästab ruumi kabiinis ja kogu vannitoas.  

Kollektsioon RUUM on klaas- ja alumiiniumprofiilide kombinatsioon, kus domineerivad klaaskonstruktsioonid. 
Raamita dušiuksed ja mittetäielikult raamitud seinad annavad selle kollektsiooni toodetele sära ja kergust.

Selle kollektsiooni dušikabiinide klaas võib olla läbipaistev, toonitud hall, pruun, mustriline, rohekas, sinakas. Profiilid 
on hallid. Saab tellida ka RAL kataloogi järgi (näiteks musta). 

Kollektsioon koosneb neljast mudelist ja nende mittestandardsetest lahendustest, s.t. selle kollektsiooni mudel 
valmistatakse vastavalt kliendi soovitud mõõtmetele. Igaüks neist on loodud suhtlemisel sisekujundajatega ja võttes 
arvesse inimeste nõuandeid, nii et tooted pole mitte ainult esteetilised, vaid ka funktsionaalsed.

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

KOLLEKTSIOONI EELISED:

§ Dušikabiinide konstruktsioon on tugev, kuna need on valmistatud usaldusväärsetest ühendustest, ohutust 
karastatud 6 mm paksusest klaasist ja kvaliteetsetest kandemehhanismidest. Lükanduks liigub kaheksa 
roostevabast terasest kuullaagriga.

§ Kabiinidel on spetsiaalne alus. Dušikabiinide tiheduse tagab spetsiaalselt disainitud dušikabiinide ja seinte 
alus, mis sulandub ideaalselt vannitoa põrandaga. Kabiinide optimaalse kõrguse tõttu saab neid paigaldada nii 
alusele kui ka otse vannitoa põrandale. See pole mitte ainult praktiline, vaid ka mugav.

§ Kaheksa kvaliteetset laagrit ja spetsiaalselt disainitud alumiiniumprofiil tagavad libisevate osade hõlpsa ja 
sujuva liikumise, muutes need kergesti hooldatavaks. Korpuse ideaalseks puhastamiseks on lükanduks kergesti 
eemaldatav.



DUŠINURGA 
KÕRGUS 

(mm)
 A 

(mm) 
 B 

(mm) 
DUŠINURK*

 SISSEPÄÄSU 
LAIUS
(mm) 

Mustriline, matt 
sinakas,  rohekas,

tšintšilja  

Kirgas 
klaas

Toonitud 
(hall, pruun)

Hall alumiiniumprofiil 
Karastatud 6 mm turvaklaas

Dušinurk RASA

785-800

885-900

985-1000

 80x80 

 90x90

 100x100
Muud mõõdud vahemikus  
800... 1100 x 800... 1100 mm

2000

§ Selleks, et vahetada omavahel kitsam ja laiem külg, keerake dušinurka 180º. 
§ Kui muuta standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Dušinurga maksimaalseks kõrguseks on 2150 mm.

749 €                809 €                    839 €

759 €                819 €                    849 €

769 €                829 €                    859 €

859 €                919 €                    949 €

435-450

505-520

575-590

785-800

885-900

985-1000

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Dušinurk LAIMA

 A 
(mm) 

 B 
(mm) 

DUŠINURK*

DUŠINURGA 
KÕRGUS 

(mm)
Kirgas 
klaas

Toonitud 
(hall, pruun)

Hall alumiiniumprofiil 
Karastatud 6 mm turvaklaas

§ Selleks, et vahetada omavahel kitsam ja laiem külg, keerake dušinurka 180º.
§ Sarnased tooted MILDA (lk. 61).

§ Kui muuta standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Dušinurga maksimaalseks kõrguseks on 2150 mm.

 SISSEPÄÄSU 
LAIUS
(mm) 

Vasakule poole paigaldatav uks Peremale poole paigaldatav uks

779 €                846 €                 880 €

790 €                858 €                  892 €

801 €                869 €                  903 €

903 €                971 €               1 005 €

971 €             1 038 €               1 072 €

1085-1100

1185-1200

1285-1300

 110x80 

 120x80

 130x80 2000

785-800

785-800

785-800

530

580

630

Muud mõõdud vahemikus  
1000... 1300 x 800... 1000 mm 

Muud mõõdud vahemikus 
1301... 1500 x 800... 1000 mm

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Mustriline, matt 
sinakas,  rohekas,

tšintšilja  
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Dušinurk VAIVA

Muud mõõdud vahemikus  
500... 900 x 900 mm

DUŠINURGA 
KÕRGUS 

(mm)

2000

§ Kui muuta standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Dušinurga maksimaalseks kõrguseks on 2150 mm.

§ Sobib paigaldamiseks SIMAS 90X90 alusele.

§ Selleks, et vahetada omavahel kitsam ja laiem külg, keerake dušinurka 180º.
§ VAIVA dušinurga puhul tuleb ukse avamissuund valida paigaldamise ajal. Uks peab avanema paneeli 

suunas, mis on laiem kui 885 mm.  

Muud mõõdud vahemikus  
900... 1200 x 900... 1200 mm

480

620

620

450

450

550

DUŠINURK

90x70

90x80 

 90x90

   

 545-560

545-560

545-560

 480

480

480

   

 345-360

445-460

545-560

   

 C (mm)  D (mm)  E (mm) 

90x70

90x80 

 90x90

   

885-900

885-900

885-900

 A 
(mm) 

 B 
(mm) 

DUŠINURK*

685-700

785-800

885-900

 SISSEPÄÄSU 
LAIUS
(mm) 

480

480

480

899 €                  959 €                  989 €

959 €              1 019 €               1 049 €

 

Vasakule poole paigaldatav uks Peremale poole paigaldatav uks

Mustriline, matt 
sinakas,  rohekas,

tšintšilja  

Kirgas 
klaas

Toonitud 
(hall, pruun)

Hall alumiiniumprofiil 
Karastatud 6 mm turvaklaas

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

789 €                  849 €                  879 €

799 €                  859 €                  889 €

809 €                  869 €                  899 €



Dušisein niššidele SVAJA

Dušisein niššidele SVAJA PLUSS

Muud mõõdud vahemikus  
1020....1390 mm

DUŠIUKSED 
KÕRGUS 

(mm)

Muud mõõdud vahemikus  
1390...  1800 mm

2000

620 €               688 €                    722 €
632 €               699 €                    733 €
643 €               711 €                    745 €
654 €               722 €                    756 €
666 €               733 €                    767 €

§ Selleks, et muuta ukse avanemise suunda, keerake ust horisonaalselt 180 º. 
§ Sarnased tooted GABIJA (lk. 64), GABIJA SOFT (lk. 67).

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Seina maksimaalseks kõrguseks on     
2150 mm.

767 €               835 €                    869 €

835 €               903 €                    937 €

         

100

110

120

130

140

 

990-1020

1090-1120

1190-1220

1290-1320

1390-1420

 REGULEERIMI-
SPIIRID 
(mm) 

DUŠIUKSED*

420

460

550

580

650

SISSEPÄÄSU 
LAIUS 
(mm) 

Hall alumiiniumprofiil 
Karastatud 6 mm turvaklaas

Vasakule poole paigaldatav uks Peremale poole paigaldatav uks

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Kirgas 
klaas

Toonitud 
(hall, pruun)

Mustriline, matt 
sinakas,  rohekas,

tšintšilja  

Muud mõõdud vahemikus  
1400.... 2200 mm

DUŠIUKSED 
KÕRGUS 

(mm)

2000

699 €               767 €                   801 €
711 €               779 €                   812 €
722 €               790 €                   824 €
824 €               892 €                   925 €

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Seina maksimaalseks kõrguseks              
on 2150 mm.

§ Sarnased tooted GABIJA PLUSS (lk. 64), GABIJA SOFT PLUSS (lk. 68).

160

170

180

1590-1620

1690-1720

1790-1820

 REGULEERIMI-
SPIIRID 
(mm) 

DUŠIUKSED*

740

760

800

SISSEPÄÄSU 
LAIUS 
(mm) 

Hall alumiiniumprofiil 
Karastatud 6 mm turvaklaas

*  Vaata täpsemalt lehelt 5.

Kirgas 
klaas

Toonitud 
(hall, pruun)

Mustriline, matt 
sinakas,  rohekas,

tšintšilja  
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LISAINFO KOLLEKTSIOONI RUUM 4-SEINALISTE KABIINIDE KOHTA
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Kahe lisaseinaga saate 4-seinalise kabiini, 
mille saate paigaldada ilma seina külge 
kinnitamata. Iga sellise 4-seinalise kabiini 
jaoks on BRASTA GLASSi valikus sobiv alus. 
Dušialuste hinnad leiate lk 85.

4-seinalise dušikabiini koos aluse-boksiga 
võite valida, kui vannitoa seinad ja põrand ei 
ole piisavalt vee eest isoleeritud.

Boksid sobivad eriti hästi palk-, puit- ja 
aiamajja või vannituppa, kus puudub hea 
hüdroisolatsiooni paigaldamise võimalus.

Üle kogu paigalduskontuuri asetatud tihendid 
tagavad täieliku hermeetilisuse.

Bokse on väga lihtne nii seina kui ka mõne 
teise valitud koha külge kinnitada - neid või 
paigaldada kasvõi keset tuba.

§ Klaasseina kasutamisel on vaja ära märkida segisti täpne 
paigalduskoht või omada selle tehnilisi jooniseid, kuna 
augud ja süvendid tuleb teha tehases.

§ Täpsed puurimiskohad esitatakse tellimise ajal

10 mm kõrgsurvelaminaadist seintega BOKS:
 

Klaasseintega BOKS:
 

§ Seinad on valmistatud veekindlast helehallist või valgest 10 mm 
paksusest kõrgsurvelaminaadist.

§ Seina süvendeid segisti jaoks ei lõigata - need puuritakse seina 
sisse alles paigaldamise ajal. Dušialuse saab seina külge 
kinnitada mistahes paigas.

§ Kasutades lisaseinu saate 4-seinalise kabiini, mille saab 
paigaldada ilma seina külge kinnitamata.



VALIGE SEINA LAIUS MÄÄRATUD 
VAHEMIKUS

319 €            349 €                 379 €

339 €            369 €                 399 €

359 €            389 €                 419 €2000
Muud mõõdud vahemikus   

700...1049 mm

80

90

100

Muud mõõdud vahemikus   
1050...1500 mm

419 €            449 €                479 €

449 €            479 €                509 €

§ Universaalse külgseina kõrguse muutmisel 
lisandub 15% juurdehindlus.

§ Seina maksimaalne kõrgus on 2150 mm, 
laius 1500 mm.

§ Märgitud on ühe seina hind.

§ Dušialuste hinnad leiate lk 85.

§ Seda seina ei paigaldata eraldi tootena.

§ Kabiini RASA saab paigaldada alustele 
ROKAS 90X90 ja LINAS 120X80.

§ Kabiini LAIMA saab paigaldada alustele 
LINAS 120X80.

§ Kabiini VAIVA saab paigaldada SIMAS 
90X90 alusele.

§ Dušialuste hinnad leiate lk 85.

Lisaseinad kollektsiooni RUUM dušikabiinidele VAIVA, LAIMA ja RASA

2 klaasseinaga nurk

A - universaalne klaassein

 Ühe seinaga dušikabiin LAIMA  Ühe seinaga dušikabiin VAIVA  Ühe seinaga dušikabiin RASA

UNIVERSAALNE KLAASIST KÜLGSEIN

2 seinaga dušikabiin RASA  
 

2 seinaga dušikabiin VAIVA 
 

2 seinaga dušikabiin LAIMA
 

DUŠISEIN
KÕRGUS 

(mm)

Hall alumiiniumprofiil 
Karastatud 6 mm turvaklaas

Kirgas 
klaas

Toonitud 
(hall, pruun)

Mustriline, matt 
sinakas,  rohekas,

tšintšilja  
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2000

80

90

100

339 €

359 €

379 €

459 €

499 €

UNIVERSAALNE 10 MM KÕRGSURVELAMINAADIST KÜLGSEIN.
 

A - universaalne laminaatsein

Kasutades ühte klaasist või kõrgsurvelaminaadist valmistatud külgseina, saate monteerida ükskõik millise 
RUUM kollektsiooni kuuluva dušikabiini otse seina külge.

Kasutades kahe lisaseina saate 4-seinalise kabiini, mille saab paigaldada ilma seina külge kinnitamata.
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Kahest laminaatseinast nurk.

 Ühe seinaga dušikabiin LAIMA  Ühe seinaga dušikabiin VAIVA  Ühe seinaga dušikabiin RASA

2 seinaga dušikabiin RASA  
 

2 seinaga dušikabiin VAIVA 
 

2 seinaga dušikabiin LAIMA
 

VALIGE SEINA LAIUS MÄÄRATUD 
VAHEMIKUS

DUŠISEIN
KÕRGUS 

(mm)

Hall alumiiniumprofiil 
 

Muud mõõdud vahemikus   
700...1049 mm

Muud mõõdud vahemikus   
1050...1500 mm

10 mm kõrgsurvelaminaadist

§ Seda seina ei paigaldata eraldi tootena.

§ Märgitud on ühe seina hind.

§ Kabiini VAIVA saab paigaldada SIMAS 
90X90 alusele.

§ Kabiini RASA saab paigaldada alustele 
ROKAS 90X90 ja LINAS 120X80.

§ Dušialuste hinnad leiate lk 85.
§ Kabiini LAIMA saab paigaldada alustele 

LINAS 120X80.

§ Seina maksimaalne kõrgus on 2150 mm, 
laius 1500 mm.

§ Universaalse külgseina kõrguse muutmisel 
lisandub 15% juurdehindlus.

§ Dušialuste hinnad leiate lk 85.



Vannisein MĲA

FOTO:  Simoni disainistuudio, 
sisekujundaja Rasa Simonytė 

VANNISEINAD
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R 100

Vannisein MĲA MIJA 
kirgas klass,
RAL mustad detailid

AA

 REGULEERIMISPIIRID 
(mm) 

VANNISEIN SEINA 
KÕRGUS (mm)

Mustriline, matt 
sinakas, secret,

rohekas, tšintšilja 

Kirgas 
klaas

Toonitud 
(hall, pruun)

 Läikiv profiil  I  Karastatud 6 mm turvaklaas

Muud mõõdud vahemikus  
500...  1000 mm

70

80

90

100

695-701

795-801

895-901

995-1001
1500

275 €              309 €                    321 €
298 €              321 €                    332 €
309 €              332 €                    344 €
321 €              344 €                    355 €
390 €              413 €                    447 €

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

§ Kui muuta vanniseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Seina maksimaalseks 
kõrguseks on 1700 mm.

§ Kui soovite seina, millel on ümmargune ülanurk, toodame seda mittestandardse tootena.
§ Musta liitmikuga vannisein MIJA on 89 € võrra kallim.

VASAKULE POOLE PAIGALDATAV UKSPEREMALE POOLE PAIGALDATAV UKS

Vannisein MEDA
Paremale poole paigaldatav sein  Vasakule poole paigaldatav sein

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

§ Kui muuta vanniseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. 
§ Tellides näidake kindlasti, kas uks paigaldatakse paremale või vasakule.

§ Maksimaalne kõrgus on 1700 mm.  

 REGULEERIMISPIIRID 
(mm) 

VANNISEIN SEINA 
KÕRGUS (mm)

Mustriline, matt 
sinakas, secret,

rohekas, tšintšilja 

Kirgas 
klaas

Toonitud 
(hall, pruun)

Muud mõõdud vahemikus  
500...  1000 mm

70

75

80

699-702

749-752

799-802

372 €              406 €                     440 €
383 €              417 €                     451 €
394 €              428 €                     462 €
462 €              496 €                     530 €

1500

 Läikiv profiil  I  Karastatud 6 mm turvaklaas
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R 100

R 100

MAJA PLUSS, 
kirgas klass,
RAL mustad 
detailid

 1 - RAL mustad detailid   2 - Kullavärvi detailid

Vannisein MAJA

A A

Paremale poole paigaldatav sein  Vasakule poole paigaldatav sein

Vannisein MAJA PLUSS

A A

Paremale poole paigaldatav sein  Vasakule poole paigaldatav sein

 REGULEERIMISPIIRID 
(mm) 

VANNISEIN SEINA 
KÕRGUS (mm)

Mustriline, matt 
sinakas, secret,

rohekas, tšintšilja 

Kirgas 
klaas

Toonitud 
(hall, pruun)

 Läikiv profiil  I  Karastatud 6 mm turvaklaas

§ Kui muuta dušiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Seina maksimaalseks kõrguseks on 1700 mm.

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

§ Kui soovite seina, millel on ümmargune ülanurk, toodame seda mittestandardse tootena.

§ Dušiseina saab avada nii sissepoole kui ka väljapoole.

§ Must RAL vannisein MAJA (nt. 1) on 89 € võrra kallim, kullavärvi liitmikega (nt. 2) - 139 € võrra kallim. 

Muud mõõdud vahemikus  
500...  995 mm

70

80

90

100

695-708

795-808

895-908

995-1008
1500

304 €               338 €                    372 €
315 €               349 €                    383 €
327 €               360 €                    394 €
338 €               372 €                    406 €
406 €               440 €                    473 €

 REGULEERIMISPIIRID 
(mm) 

VANNISEIN SEINA 
KÕRGUS (mm)

Mustriline, matt 
sinakas, secret,

rohekas, tšintšilja 

Kirgas 
klaas

Toonitud 
(hall, pruun)

 Läikiv profiil  I  Karastatud 6 mm turvaklaas

Muud mõõdud vahemikus  
600...  1095 mm

70

80

90

100

110

 

1500

383 €              417 €                     451 €
394 €              428 €                     462 €
406 €              440 €                     473 €
417 €              451 €                     485 €
428 €              462 €                     496 €
496 €              530 €                     564 €

§ Dušiseina saab avada nii sissepoole kui ka väljapoole.
§ Stabiilne seina laius standardtoodetes on 35 cm. Võime toota ka teisi mõõtmeid.
§ Tellides seina satin klaasist või secret lindiga, tingimata näidake, kummale poolele, kas 

vasakule või paremale see paigaldatakse.
§ Kui soovite seina, millel on ümmargune ülanurk, toodame seda mittestandardse tootena.
§ Musta liitmikuga vannisein MAJA PLUSS on 89 € võrra kallim.

 

§ Kui muuta vannšiseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Seina maksimaalseks 
kõrguseks on 1700 mm.

695-710

795-810

895-910

995-1010

1005-1110
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Vannisein BERTA

BERTA 
kirgas klass, 
RAL mustad detailid

A A

 REGULEERIMISPIIRID 
(mm) 

VANNISEIN SEINA 
KÕRGUS (mm)

Mustriline, matt 
sinakas, secret,

rohekas, tšintšilja 

Kirgas 
klaas

Toonitud 
(hall, pruun)

 Läikiv profiil  I  Karastatud 6 mm turvaklaas

Muud mõõdud vahemikus  
500...  995 mm

80

90

100

795-808

895-908

995-1008 1500

519 €              553 €                     586 €
530 €              564 €                     598 €
541 €              575 €                     609 €
609 €              643 €                     677 €

§ Musta liitmikuga vannisein BERTA on 89 € võrra kallim.
§ Seinaklaas on jagatud kaheks võrdseks osaks.
§ Seina tellimisel märkige kindlasti külg (parem või vasak), kuhu see paigaldatakse.

§ Kui muuta vanniseina standardkõrgust, lisandub hinnale 15%. Seina maksimaalseks 
kõrguseks on 1700 mm.

Paremale poole paigaldatav sein  Vasakule poole paigaldatav sein



Vannas siena BERTA 

Vannisein
MAJA
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VANNISEINTE EBASTANDARDSED 
LAHENDUSED

Leiame lahendusi niššidest, pööningutelt, väikestest vannitubadest. 
Me kujundame selle kasutusmugavuse huvides, võttes arvesse seina 
avamise ja hooldamise peensusi.

Meie kogemus ja professionaalsus tagavad uue disainiga toote 
stabiilsuse, töökindluse ja esteetika. Toote hind arvutatakse sel juhul 
individuaalselt.
  

Meie suurim ainulaadsus on see, et suudame teie vajadustega 
kohandada ja toota mittestandartseid vanniseinu.

MAJA PLUS koos lisaseinaga 

MAJA with koos lisaseinaga

Vannisein niššide jaoks, millel on lükanduksed



TÄIENDAVAD VANNITOA 
SEINA VALIKUD: 
RAL VÄRVI LIITMIKUD

Võime värvida teie valitud vannitoa 
seina pro�ilid AL värviga.
Meie RAL värvipaleti leiate 
lehelt 93-98.

Kuidas valida dušiseina mudelit?
Seina valimise otsuse määravad 
tavaliselt mitte ainult esteetilised 
vajadused, vaid ka vannitoa pindala, 
seinte ja põranda stiil ja tekstuur.

Kõikide RAL-värvidega värvitud 
vanniseinte hind tõuseb võrreldes 
tavavärviga 89 € võrra.

Mittestandardne vannitoa sein 
SVAJA 2 PLUSS, läbipaistev klaas, 
RAL mustad liitmikud
 

RAL 9005 MUST 
 

FOTO: Simoni disainistuudio, 
sisekujundaja Rasa Simonytė 
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Vannisein
MAJA PLUSS
Kirgas klaas,
RAL hallid detailid



Dušialus IGNAS

299 €

Dušialus LINAS

399 €

Dušialus SIMAS

299 €

Dušialus ROKAS

299 €
100 x 100                                           135                                      319 €
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Kaunistame ainult raamita dušikabiinid ja seinad.

Korpuse või seina võime kaunistada ka teie loodud ornamendiga, mis 
sobib vannitoa plaadimustriga või muude interjööri detailidega.

Toodame ornamenti MANDALA trüki abil.

Dušinurk KRISTINA, MANDALA kaunistused

KAUNISTUSED

Koostöös Leedu disaineritega oleme loonud väga erinevaid 
ornamente. Nende ülekandmiseks klaasidele meie kasutame 
kvaliteetset, spetsiaalselt ornamentika jaoks valmistatavat 
kleepuvat kilet. Kile kleebitakse kabiinide välimistele 
pooltele. Ornamentidega võime dekoreerida kõiki meie 
standardseid ja mittestandardseid tooteid.

(Claudia ja Thomas Weil, Itaalia disainerid).

„Ornamendid loovad kaasaegse ja eksklusiivse interjööri".

Kaunistused on kaasaegse ja eripärase interjööri omadused. 
Elemendid võivad olla väga lihtsad, nelinurksed, punktid, 
lilled jne. Need on kinnitatud vormidesse ning vormid 
sissesulatatud süsteemidesse. Rütm ja proportsioon on vormi 
kombinatsioonide tulemuseks 
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Kullast vannitoas võib saada interjööri kontseptsiooni 
alus. Kuldse furnituuriga dekoreeritud dušikabiini või 
seina kõrvale sobivad hästi ka teised kuldsed 
interjööridetailid – dušiotsikud ja käepidemed, 
riputusnagid või peeglid. Valides sellise 
interjöörilahenduse hiilgab teie vannituba luksusest.

Vannitoas peenelt kasutatud kuldsed detailid aitavad 
luua esteetilise ja šiki meeleolu. Selle väärismetalli ja 
teiste sügavate värvide keerukas kombinatsioon 
muudab isegi tavalise toa kuninglikuks sviidiks – kuld 
sobib hästi kokku tumesinise, sooja pruuni, 
veinipunase, terrakota või smaragdrohelise värviga. 

LUKSUS. KVALITEET. ELEGANTSUS.  

Järgmised tooted on valmistatud kullavärvi furnituuriga:

§ Duši- ja vanniseinad GERDA, GRETA, RITA, DIJA, LAURA, 
MAJA, MIJA, KAJA.

Kuldse furnituuriga dušikabiinid kallinevad 229 €, nišiseinad 
179 €, vanni- ja dušiseinad 139 €, ülemine aken 79 € võrra.

Sellist värvi liitmikke kasutame AKROBAAT dušikabiinide 
kollektsioonis. Kuna selle kollektsiooni dušikabiinide kuju on 
väga elegantne, sobivad need kõige paremini kokku kuldse 
furnituuriga. 

§ Dušikabiinid VIKTORIA, KRISTINA, KATARINA.

§ DIJA dušiseina saab teha kuldse liitmikuga kogu 
perimeetri ulatuses. Sel juhul on seina hind 178 € võrra 
kallim.

AKROBAAT kollektsiooni kabiinid ja 
seinad KULLAVÄRVI LIITMIKEGA
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EMA MAJA VIKTORIA Ornamendiga VIKTORIA

Kuldne furnituur on kaetud kulumis- ja keskkonnakindla materjaliga, seetõttu ei kulu see ära ja teenib kaua.

KRISTINA Ornamendiga KATARINA GERDAKATARINA
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1 21 2

Ärge kasutage abrasiivsete osakestega puhastus- ega 
küürimisvahendeid, kuna võite nii katet kahjustada. Kui puhastamine 
esimesel korral ebaõnnestub, leotage ja puhastage uuesti, kuni osad 
on puhtad. Kui vee- või seebijäägid on kadunud, loputage hoolikalt 
puhta veega ja kuivatage puhta kuiva lapiga, kuni kogu vesi on 
eemaldatud ja kullatud pinnad uuesti säravad. Nii näevad teie kuldsed 
vannitoaseadmed aastaid kenad ja uued välja. 

Et kuldsete detailide sära võimalikult kaua säiliks, soovitame need 
pärast iga kasutuskorda kuiva pehme lapi või rätikuga üle pühkida. Kui 
puhastate harvemini, võivad kuldsed detailid kaotada oma läike. 
Sellisel juhul soovitame neid puhastada äädika ja vee lahusega 
vahekorras 1 : 3. Asetage selles lahuses niisutatud lapp kullavärvi 
liitmikele ja laske sellel 15 minutit toimida. Seejärel puhastage niiske 
lapiga.

Kuidas hoolitseda kuldtoodete eest?
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SECRET KLAASID

§ Dušikabiini või seina matt ala on alati klaasi 
keskel, olenemata kabiinist või seina 
kõrgusest.

§ Nüüd saate kombineerida intiimsuse 
läbipaistvusega! Kasutame seda tehnoloogiat 
ainult sirge klaasiga kabiinide ja seinte jaoks.

§  Selle klaasiga dušikabiinid kallinevad: 
         70 cm - 129 €, 100 cm - 149 €.
         Seinad:

§ Secret ala võib olla mis tahes teie valitud 
mudelil.

         70 cm - 99 €, 100 cm - 119 €. 
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Mittestandardne 8 mm klaasist dušisein valgete RAL 9003 pro�ilidega. Seina hind arvutatakse individuaalselt.
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Duššisein EMA

Kogu perimeetri ulatuses värvitud profiilid
Duššisein DĲA

Standardselt värvitud profiilid

RAL-toonides pro�ilidega standardsete dušiseinte DORA, EMA, DIJA 
hind tõuseb 89 € võrra.
EMA koos pro�ilidega - 159 €;
DIJA koos pro�ilidega kogu perimeetri ulatuses - 109 €.

Dušiseina DIJA saab varustada kuldsete pro�ilidega.
Tavaliste kuldpro�ilidega DIJA maksab 99 €, 
kuldsete pro�ilidega DIJA ümber perimeetri - 139  €.

RAL värvustega värvitud toodete hind suureneb:



Duššiuksed niššidele GRETA PLUSS 
mustaks värvitud RAL liitmikud

Duššiuksed niššidele GABĲA SOFT 
mustaks värvitud RAL liitmikud

FOTO: MATILDA sisustusmaja, fotograaf: Photospike, Benas Šileika. 
 97  I  BRASTA GLASS  



Duššiuksed niššidele RITA 
mustaks värvitud RAL liitmikud
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6 / 8 mm KIRGAS KLAAS                         6 mm MUSTRILINE                       6 / 8 mm TŠINTŠILJA                       6 / 8 mm SECRET  

 6 / 8 mm SATIN                                  6 mm ROHEKAS                                    6 mm  SINAKAS                         6 / 8 mm TOONITUD PRUUN          6 / 8 mm TOONITUD HALL

* Satiinklaasil on rohekas toon. Kui soovite toodet ilma selleta, valige läbipaistev satiinklaas. 
** Tooted, mille disainilahenduses on 8 mm klaas, ei tohi olla mustrilisest, tšintšiljast, rohekast ja sinakast klaasist.

KLAASIDE 
PALETT

  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. 

   
Põhilised  „Optiwhite“ klaaside eelised:

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. 

     Paremad ja selgemad värvitoonid
     Maksimaalne valguse läbilaskvus

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

     Ei moonuta klaasi taga olevate esemete värve
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UUDIS! Soonega klaas teie dušilahenduse jaoks

  Saadaval ainult rohelise alatooniga klaasid.
  Klaas võib olla ainult 6 mm paksune.
  Soontega klaasi ei saa kasutada kõigi toodete puhul. Küsige tellimisel lisainfot.
  Soontega klaasist tooted on 30% kallimad.

Uuestisünni läbi teinud XIX sajandi mustriga klaasi on viimastel aastatel laialdaselt kasutatud moodsates puhta 
joonega julgetes interjöörides. Seetõttu pole üllatav, et trend on jõudnud ka vannituppa, kus horisontaalsed 
jooned loovad ainulaadse optika ja läbipaistvuse ning privaatsuse tasakaalu. Soontega dušilahendus on peen ja 
pilkupüüdev.

UUDIS! Peeglid – veel rohkem võimalusi ja 
individuaalsust teie vannituppa!
Peegel pole mitte ainult hubase kodu aksessuaar, vaid ka vajalik element vannitoas. Paigaldage 
peegel raami, mis sobib värvi ja stiili poolest dušikabiini liitmikega. Selline peen kooskõla lisab 
vannitoale elegantsi ja delikaatsust. Samuti võite vabalt katsetada: Brasta Glass valmistab just teie 
vannituppa sobiva suuruse ja proportsioonidega peegli. Rohkem ruumi uuteks ideedeks!

Metallkonstruktsioonid on täiesti siledad ja 
keskkonnamõjude eest kaitstud

Peegli metallraam võib olla must, kroomitud, 
kuldne, pronksitooni või mõnda muud värvi 
RAL-värvipaletist.

Peegli võib seinale riputada või liimida.

Dušikabiini klaasi ja peeglit ümbritsevad mustad 
jooned on ainulaadne aktsent, mis peegeldab 
moekat trendi industriaalstiilis vannitoa 
sisekujunduses.

 

Kulla- või pronksitooni liitmikud loovad erilise 
atmosfääri, millest õhkub maitsekat luksust.

RAAMITA PEEGLID 

RISTKÜLIKUKUJULINE HÕBEDANE 
PEEGEL, mõõtmed (mm))

4 mm PAKSUNE 
PEEGEL                                  

6 mm PAKSUNE 
PEEGEL                                

500...850                                             

851...1200                                      

1200...1600                                

                                   

45 €  

79 €

135 €

65 €  

125 €

215 €

ÜMMARGUNE HÕBEDANE PEEGEL,
 mõõtmed (mm

ø 400…750

ø 751…1100

ø1101…1410

65 €  

135 €

215 €

89 €  

189 €

349 €

HÕBEDANE RAAMIGA 6 MM 
PEEGEL, mõõtmed (mm)   

 
KROOMITUD 

RAAM
MUST 
RAAM    

500...850                                             

851...1200                                     

1200...1600                          

                                   

89 €  

145 €

239 €

99 €  

165 €

279 €

KULDNE 
RAAM    

125 €  

189 €

305 €

RAL-RAAM*   

245 €  

315 €

425 €

PRONKSIVÄRVI 
RAAM  

145 €  

215 €

325 €

RAAMIGA PEEGLID

* Peegliraam värvitakse valitud RAL-värvitooni ainult juhul, kui tellite selle koos RAL-värvides dušilahendusega.

4 mm PAKSUNE 
PEEGEL                                  

6 mm PAKSUNE 
PEEGEL                                



Peegli EFEKTI KLAASID Teie vannituppa

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).

Peegelduv duššisein on väga funktsionaalne, sest tavaliselt vannitoas on raske leida kohta, kuhu saaks riputada 
suure  peegli. 

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. 

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. 

Meie kliendid, kes kasutasid sellist uut võimalust,  on oma valikuga väga rahul!

siis juba välja valitud toode kallineb 
järgmiselt:

Juhul kui juba välja valitud kabiinile 
soovite peegeldusefektiga klaase, 

1001... 1200 x 1500... 2100 mm – 
219 €.

Muutes toote kõrgust, siis hinnale 
lisandub 15% juurdehindlus.

500... 1000 x 1500 ... 2100 mm – 
139 €,
100... 499 x 1500... 2100 mm – 

169 €,

Duššikabiin MILDA SOFT 
120x80x200 I 1637 €
Läbipaistev klaas + 1 stabiilne sein 
peegeldusefektiga klaasist.

Duššikabiin KRISTINA 
90x90x200 I 846 €
Läbipaistev klaas + 1 stabiilne sein 
peegeldusefektiga klaasist. 

Duššisein Ema 
90x200 I 575 €
Stabiilne sein peegeldusefektiga 
klaasist.
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SEINA SISSE KRUVITUD

RÄTIKUKONKSUD

UUDIS! 
RÄTIKUKONKSUD
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Pisike detail, mis sobib teie valitud dušilahendusega, 
lisab vannitoale laitmatut harmooniat ja tagab 
erakordse esteetika.

§ Ainulaadne disain

§ Laitmatu kvaliteet

§ Leiate komplektist kõik kinnitamiseks vajalikud 

detailid.

§ Elegantne disain.

RÄTIKUKONKSUD

PAIGALDATAKSE LÄBI KLAASIS OLEVA AUGU

§ Maksimaalne koormus < 2 kg.

§ Tellitakse koos dušikabiini või seinaga, märkides 

ära augu täpse asukoha.

§ Sobib 6–8 mm klaasile.

§ Ava läbimõõt on 10 mm.

19.99 €
KOODID: 5263661   

 

23.99 €
KOODID: 5263667   

 

21.99 €
KOODID: 5263664   

 

14.99 €
KOODID: 5263663   

 

18.99 €
KOODID: 5263669   

 

16.99 €
KOODID: 5263666  

 

RÄTIKUKONKSUD
PAIGALDATAKSE KLAASI SERVALE 

§ Saate konksu asupaika igal ajal 

muuta.

§ Klaasi pole vaja auke teha.

13.99 €
KOODID:: 5263662   

 

17.99 €
KOODID: 5263668 

 

15.99 €
KOODID: 5263665  

 

Kui tellite toote, mille liitmikud on RAL-värvi, saame ka konksud värvida täpselt sama tooni.



Käepidemete koodid R004

40 €
Käepidemete koodid  R014

40 €
Käepidemete koodid  R005

35 €
Käepidemete koodid  R006

35 €
Käepidemete koodid R008

45 €

Käepidemete koodid  R002

30 €
Käepidemete koodid  R002B

30 €
Käepidemete koodid  R002G

30 €
Käepidemete koodid  R003

45 €
Käepidemete koodid  R0010B

45 €

Käepidemete koodid R001

25 €
Käepidemete koodid  R001G

25 €
Käepidemete koodid  R009B

25 €
Käepidemete koodid  R007G

25 €

Juhul kui Teid ei rahulda toote standardne käepide, siis võite valida Teile rohkem meeldiva käepideme meie poolt 
pakutavate käepidemete sortimendist. KÄEPIDEMED

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).

Standardvarustuses 
AKROBAAT ja PIIRAMATU 
kollektsioonides 

Standardvarustuses 
kollektsioonides ESTETIKA ja 
raamita liugsüsteem SOFT 

Standardvarustuses on 
RAL 9005 värvilised liitmikud 
kokkupandavate, lükanduste ja 
tööstusliku stiili kollektsioonide jaoks

Standardvarustuses 
on RAL 9005 kokkuvolditavad 
uksed 

Standardvarustuses 
kollektsioonides  RUUM 
  

Standardvarustuses kollektsioonides ELEGANTS
 

Sobib ainult libisemissüsteemile. Lükanduste puhul ei ole 
SOFT lükandussüsteem selliste käepidemetega  

Matemaat

Matemaat
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FOTO: sisekujundaja Goda Marija Zmejauskienė. Fotograaf - Leonas Garbačauskas.

Mittestandardselt kasutatud R003 käepide 
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Toote 
kujundaja
Moses Kang

Klaaside puhastushari

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

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 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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§ Ärge kasutage klaasi puhastamiseks 

mikrokiudlappe.

§ Kui toodet ei kasutata, jätke uks ventilatsiooniks 

lahti.

§ Toote klaasile on keelatud kleepida liimkilesid.

§ Ärge asetage paigaldatud toote osadele 

raskeid esemeid ega pange neile raskust.

§ Kaitske toote klaasi teravate esemetega 

mehaaniliste kahjustuste eest.

§ Kuivatage klaas pehme lapiga või 

klaasipuhastusvahendiga.   

§ Hingede, tihendite ja klaasi puhastamiseks 

kasutage klaasipuhastusvahendeid. Nende pH 

peaks olema vahemikus 4 kuni 10, see 

tähendab, et ärge kasutage tugevaid happelisi 

või aluselisi puhastusvahendeid.

Kummist või polüuretaanist klaasipuhasti.

Sünteetiline õrn käsn.

Vedelpuhastusvahendid akende puhastamiseks 
ja veejälgede eemaldamiseks.

5-10 % sidrun- või äädikhappe lahus.

Sobivad vahendid dušikabiinide 
ja seinte puhastamiseks: 

Aluselised vahendid.

Orgaanilised lahustid (bensiin, atsetoon jne).

Formaldehüüd.

Sipelghape või sarnased happed.

Jämedate osakestega pesuvahendid.

Värvaineid sisaldavad pesuvahendid.

Ei ole soovitatav puhastada 
kasutades:

TOOTE KASUTUSREEGLID 

(KLAASIST DUŠI OSAD):
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Eluasemelahendused arenevad pidevalt. Need muutuvad iga päevaga 
üha mitmekesisemaks ja targemaks, lisades kodu sisemusse üha rohkem 
vaheldust. Vannituba pole erand. Meie eesmärk on edendada 
individuaalset stiili ja mitte piirata loovust, nii et meil on hea meel 
pakkuda mittestandardseid tooteid. BRASTA GLASS pakutavaid 
mittestandardseid tooteid saab paigaldada isegi kõige 
kaasaegsematesse vannitubadesse. Paljude aastate jooksul saadud 
kogemus võimaldab meil tagada mittestandardsete dušikabiinide 
funktsionaalsuse ja vastupidavuse, mis ei jää meie standardtoodetest 
maha. Nutikad lahendused võimaldavad teil elust rohkem rõõmu tunda.

Mittestandardsete dušikabiinide ja seinte sari on meie suurim uhkus 
ja eksklusiivsus.

Peaaegu kõik meie BRASTA GLASS dušikabiinid ja seinamudelid on 
valmistatud vastavalt teie vajadustele ja soovidele. Meie aastatepikkune 
kogemus võimaldab meil hinnata mitte ainult kavandatud kabiini 
stabiilsust ja praktilisust, vaid ka esteetikat. Oleme enam kui 25 
tegutsemisaasta jooksul rakendanud palju äärmiselt keerukaid 
lahendusi.

MITTESTANDARDSED 
DUŠIKABIINID JA SEINAD 
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Kui vajate toodet, mille standardiks on ainult laius või kõrgus 
ja soovitud mõõtmed jäävad meie määratud piiridesse, siis 
leiate selle hinna tabelitest. Kõrguse muutmisel maksimaalse 
määratud piirini  lisandub 15 % lisatasu.

 

Kui seinaklaasil on täiendavaid süvendeid, õõnsusi, lõikeid, 
mittestandardseid nurki, ümardusi jne, tuleb hinnale lisada 
50 € ühe mittestandardse klaasi kohta.

Pakume individuaalseid lahendusi pööningutel, niššides, mittestandardse planeeringuga ruumides.
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Kõikidel eesmärkidel, kui vajate niššides keerukamat 
lahendust, eriti avarat lisaseintega korpust või vastupidi, 
leida lahendusi üliväikeses vannitoas, vajate 
individuaalset kohandatud tootja kujundust.

BRASTA GLASS konsultandid aitavad teil leida 
sobivaima võimaluse nign tehakse projekteerimine ja 
valmistamine teie vajadustele kohandatud korpusele. 
Toote hind arvutatakse sel juhul individuaalselt.



SAGELI ESITATAVAD KÜSIMUSED

Paljusid oma toodetest võime valmistada  
suuremate mõõtmetega, võrreldes näidatud 
piirväärtustega, näiteks tooted KARINA, NORA 
PLUSS, 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 30 €.

 

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 BRASTA GLASS 
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 
„Brasta Glass“
  toodete detaile?

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