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Otthonunk egyik legfontosabb ré-
sze a fürdőszoba, amely lényeges 
szerepet betöltve része a minden-
napoknak.
Ezért nem mindegy milyen sza-
niterek kerülnek beépítésre. A vá-
lasztás során szeretnénk időtálló, 
felhasználóbarát megoldást találni, 
ami megjelenésével üde színfoltja 
fürdőhelyiségünknek.
A Rosa Glass prémium zuhany-
kabinok és ajtók élménnyé teszik 
a zuhany alatt töltött időt. Széles 
méretskála és vízlepergető be-
vonattal ellátott üvegezés várja a 
vásárlókat. A gyártó a trendeket 
követve króm vagy fekete profilja 
közül választhatja ki az enteriőrhöz 
leginkább illő darabot. A Rosa Glass 
kínálatában a zuhanykabinok és 
ajtók mellett mosdókagylókat is 
találunk. A Solid Surface neveze-
tű speciális anyagból és ásványi 
töltőanyagból készülő termékek 
savaknak és oldószereknek is 
ellenáll. A varratmentes, részlet-
gazdag formavilág sokszínű mo-
dellek antibakteriális és higiénikus, 
nedvtaszító felülete a kényelmes 
használatot segíti elő. A mosdók 
mindegyike pórusmentes ezáltal 
meggátolja a baktériumok szapo-
rodását. 
A Rosa Glass termékcsalád zuha-
nyajtói, zuhanykabinjai és mosdói 
trendi enteriőrt alakítanak ki a 
fürdőszobákban. 
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  pivot nyílóajtó rendszer

  fekete színű alumínium keret 

  mágneses zárócsík és kiemelkedő 
zárrendszer

  színazonos, stílusos kétoldali fogantyú 

  megfordítható jobbos-balos kivitel

  átlátszó üveg

Korfu
BE-P711 FEK+BE-SP-FEK

Méret 90x90x195 cm

Belépési méret 690 mm

Állíthatóság 880-920 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Javasolt zuhanytálca: Aquarius slim, Oskar

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Korfu
BE-P711+BE-SP

  pivot nyílóajtó rendszer

  polírozott króm keret

  mágneses zárócsík és kiemelkedő 
zárrendszer

  stílusos kétoldali fogantyú 

  megfordítható jobbos-balos kivitel

  átlátszó üveg

Méret 90x90x195 cm

Belépési méret 690 mm

Állíthatóság 880-920 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Javasolt zuhanytálca: Aquarius slim, Oskar

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Kréta
BE-S142-80

  tolóajtó 

  leugrásgátlós alsó és felső sínek és könnyed 
gördülésű görgők

  polírozott króm keret

  könnyen tisztítható és teleszkópos alsó 
vezető blokk

  stílusos kétoldali fogantyú 

  átlátszó üveg

Méret 80x80x195 cm

Belépési méret 400 mm

Állíthatóság 780-800 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Javasolt zuhanytálca: Aquarius slim, Oskar

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Kréta
BE-S142-90

  tolóajtó 

  leugrásgátlós alsó és felső sínek és könnyed 
gördülésű görgők

  polírozott króm keret

  könnyen tisztítható és teleszkópos alsó 
vezető sín

  stílusos kétoldali fogantyú 

  átlátszó üveg

Méret 90x90x195 cm

Belépési méret 470 mm

Állíthatóság 880-900 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Javasolt zuhanytálca: Aquarius slim, Oskar

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Corsica
BE-S721+BE-SP-80

  tolóajtó 

  leugrásgátlós alsó és felső sínek és könnyed 
gördülésű görgők

  polírozott króm keret

  stílusos kétoldali fogantyú 

  megfordítható jobbos-balos kivitel

  átlátszó üveg

Méret 80x120x195 cm

Belépési méret 490 mm

Állíthatóság 780-800 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Javasolt zuhanytálca: Alpina slim

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Corsica
BE-S721+BE-SP-90

  tolóajtó 

  leugrásgátlós alsó és felső sínek és könnyed 
gördülésű görgők

  polírozott króm keret

  stílusos kétoldali fogantyú 

  megfordítható jobbos-balos kivitel

  átlátszó üveg

Méret 90x120x195 cm

Belépési méret 490 mm

Állíthatóság 880-900 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Javasolt zuhanytálca: Alpina slim

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Capri
BK-S442-80

  2 tolóajtós íves zuhanykabin

  polírozott alumínium keret

  rejtett dupla görgők a könnyed gördülés 
érdekében, amelyek az erős nyitással is 
ellenállóak

  az üvegajtók kiakaszthatóak a könnyebb 
tisztítás érdekében

  az ajtók elegáns mágneses záróprofillal 
vannak ellátva

  a profilokkal színazonos elegáns fogantyú

  átlátszó üveg

Méret 80x80x195 cm

Belépési méret 400 mm

Állíthatóság 760-780 mm

Üvegvastagság 8 mm edzett biztonsági üveg

Javasolt zuhanytálca: Alex, Aron slim

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Capri
BK-S442-90

  2 tolóajtós íves zuhanykabin

  polírozott alumínium keret

  rejtett dupla görgők a könnyed gördülés 
érdekében, amelyek az erős nyitással is 
ellenállóak

  az üvegajtók kiakaszthatóak a könnyebb 
tisztítás érdekében

  az ajtók elegáns mágneses záróprofillal 
vannak ellátva

  a profilokkal színazonos elegáns fogantyú

  átlátszó üveg

Méret 90x90x195 cm

Belépési méret 520 mm

Állíthatóság 860-880 mm

Üvegvastagság 8 mm edzett biztonsági üveg

Javasolt zuhanytálca: Alex, Aron slim

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Capri
BK-S442-90 FEK

  2 tolóajtós íves zuhanykabin

  fekete színű alumínium keret

  rejtett dupla görgők a könnyed gördülés 
érdekében, amelyek az erős nyitással is 
ellenállóak

  az üvegajtók kiakaszthatóak a könnyebb 
tisztítás érdekében

  az ajtók elegáns mágneses záróprofillal 
vannak ellátva

  a profilokkal színazonos elegáns fogantyú

  átlátszó üveg

Méret 90x90x195 cm

Belépési méret 520 mm

Állíthatóság 860-880 mm

Üvegvastagság 8 mm edzett biztonsági üveg

Javasolt zuhanytálca: Alex, Aron slim

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Bali
AC-P331

  ötszögletű zuhanykabin

  pivot nyílóajtó rendszer

  polírozott króm keret

  könnyen beszerelhető, szimmetrikusan 
illeszkedő dizájn, kecses és klasszikus 
megjelenés 

  stílusos kétoldali fogantyú 

  megfordítható jobbos-balos kivitel

  átlátszó üveg

Méret 90x90x195 cm

Belépési méret 593 mm

Állíthatóság 895-915 mm

Üvegvastagság 8 mm edzett biztonsági üveg

Javasolt zuhanytálca: Bergo, Bergo slim

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Hawaii
WALKIN 90

  polírozott króm tartókonzol és profil

  könnyű beszerelés

  tömör és elegáns dizájn

  átlátszó üveg

Méret 90x195 cm

Merevítő rúd 
max. hossza

1000 mm

Üvegvastagság 8 mm edzett biztonsági üveg

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!



15
Z

u
h

a
n

yf
a

l

Hawaii
WALKIN 100

  polírozott króm tartókonzol és profil

  könnyű beszerelés

  tömör és elegáns dizájn

  átlátszó üveg

Méret 100x195 cm

Merevítő rúd 
max. hossza

1000 mm

Üvegvastagság 8 mm edzett biztonsági üveg

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Maldív
WALKIN 120

  polírozott króm tartókonzol

  könnyű beszerelés és üzemeltetés

  tömör és elegáns dizájn

  átlátszó üveg

Méret 120x195 cm

Merevítő rúd 
max. hossza

1000 mm

Üvegvastagság 8 mm edzett biztonsági üveg

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Jamaica
BE-P711

  pivot nyílóajtó rendszer

  polírozott króm keret

  mágneses zárócsík és kiemelkedő 
zárrendszer

  stílusos kétoldali fogantyú 

  megfordítható jobbos-balos kivitel

  átlátszó üveg

Méret 90x195 cm

Belépési méret 690 mm

Állíthatóság 880-920 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Jamaica
BE-P711 FEK

  pivot nyílóajtó rendszer

  fekete színű alumínium keret

  mágneses zárócsík és kiemelkedő 
zárrendszer

  színazonos stílusos kétoldali fogantyú 

  megfordítható jobbos-balos kivitel

  átlátszó üveg

Méret 90x195 cm

Belépési méret 690 mm

Állíthatóság 880-920 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Tahiti
AEN-P721-100

  modern pivot nyílóajtó rendszer

  polírozott króm keret

  az ajtók önzáróak, ha elérik a kritikus zárási 
pontot

  a felső merevítő rugalmasan állítható a 
különböző beszerelési követelményeknek 
megfelelően

  stílusos, diszkrét fogantyú 

  átlátszó üveg

Méret 100x195 cm

Belépési méret 595 mm

Állíthatóság 970-1010 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Tahiti
AEN-P721-120

  modern pivot nyílóajtó rendszer

  polírozott króm keret

  az ajtók önzáróak, ha elérik a kritikus zárási 
pontot

  a felső merevítő rugalmasan állítható a 
különböző beszerelési követelményeknek 
megfelelően

  stílusos, diszkrét fogantyú 

  átlátszó üveg

Méret 120x195 cm

Belépési méret 595 mm

Állíthatóság 1170-1210 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Elba
AEN-YP711

  pivot nyílóajtó rendszer

  polírozott króm profil

  az ajtó önzáró ha eléri a kritikus zárási pontot

  megfordítható jobbos-balos kivitel

  átlátszó üveg

Méret 85x155 cm

Állíthatóság 700-720 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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AEN-YP722

  pivot nyílóajtó rendszer

  polírozott króm profil

  az ajtó önzáró ha eléri a kritikus zárási pontot

  megfordítható jobbos-balos kivitel

  átlátszó üveg

Méret 95x155 cm

Állíthatóság 700-720 mm

Üvegvastagság 6 mm edzett biztonsági üveg

Vízlepergető 
réteggel 
ellátott!
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Aron slim

Alex 

Alpina slim

  íves zuhanytálca

  80x80x3 cm

  90x90x3 cm

  íves zuhanytálca

  80x80x16 cm

  90x90x16 cm

  szögletes zuhanytálca

  80x120x3 cm

  90x120x3 cm
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Oskar

Aquarius slim

  szögletes zuhanytálca

  80x80x16 cm

  90x90x16 cm

  szögletes zuhanytálca

  80x80x3 cm

  90x90x3 cm

  ötszögletű zuhanytálca

  90x90x3 cm

  ötszögletű zuhanytálca  
beépített előlappal

  90x90x16 cm

Bergo slim

Bergo
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Ismeje meg a  
Solid Surface alapanyagot!

A Solid Surface speciális gyantából és 
ásványi töltőanyagból, mint összete-
vőkből álló ásványi kő. Hő hatására nem 
hajlítható, ezért a termékek gyártása 
öntéssel történik, elsősorban mosogatók 
és mosdók készülnek belőle, a gyártá-
si eljárásnak köszönhetően a termékek 
illesztésmentesek. 
A termékek formai sokszínűsége kelle-
mes hatást kelt, hozzájárul a belső terek 
harmóniájához. Ez a kő ellenáll a magas 
hőmérsékletnek fagyálló, valamint az ál-
talánosan használt savakkal, oldószerek-
kel szemben is ellenálló. Extrém hőhatás 
esetén is ellenálló. Ez az egyetlen olyan 
anyag, amely pórusmentes, s ezáltal 
meggátolja, hogy felületén megteleped-
jenek és elszaporodjanak a baktériumok. 
Felülete antibakteriális, higiénikus, nedv-
taszító, az anyag többi előnyös tulajdon-
sága mellett ezek garantálják a termék 
kényelmes használatát. 
A monolit felület a szokványos háztartási 
tisztítószerekkel könnyen ápolható. Nem 
igényel súrolószeres, sem pedig vegysze-
res tisztítást. 

Az anyag tulajdonságai:
•  varratmentes illesztések
•  maximálisan hőálló
•  tökéletesen kidolgozott részletek
•  antibakteriális és higiénikus
•  kellemes, meleg tapintású
•  pórusmentes
•  nedvtaszító
•  színtartó
•  egyszerűen tisztítható
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Alaska
RY178301

  matt fehér 

Méret 172x83x52 cm

SOLID SURFACE 
alapanyagból készült
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Crystal
RT603610

  matt fehér 

Méret 60x36x16 cm

SOLID SURFACE 
alapanyagból készült
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Pearl
RT404007

  matt fehér 

Méret 40x40x14 cm

SOLID SURFACE 
alapanyagból készült
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Vogue
RT454506

  matt fehér 

Méret 45x45x13 cm

SOLID SURFACE 
alapanyagból készült
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Moon
RT583809

  matt fehér 

Méret 58x38x14,5 cm

SOLID SURFACE 
alapanyagból készült
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Nordic
RT604013

  matt fehér 

Méret 60x40x14 cm

SOLID SURFACE 
alapanyagból készült
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Aura
RT553805

  fekete kvarc alapanyagból készült

Méret 55x38x13 cm
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Shell
RT544011

  matt fehér 

Méret 54x40x13 cm

SOLID SURFACE 
alapanyagból készült
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Soul
RJ407201

  matt fehér 

Méret 70x42x15 cm

SOLID SURFACE 
alapanyagból készült
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Elite
RG105402

  matt fehér 

Méret 100x54x20 cm

SOLID SURFACE 
alapanyagból készült
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Diamond
RG106009

  matt fehér 

Méret 100x60x17 cm

SOLID SURFACE 
alapanyagból készült
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Lux
RG904010

  matt fehér 

Méret 90x40x17 cm

SOLID SURFACE 
alapanyagból készült
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