Okucia do łazienek od CDA POLSKA
Szkło we współczesnej łazience to nie tylko element dekoracyjny, ale i funkcjonalny.
Niezależnie od tego, czy ma ona mały metraż, formę przestronnego pokoju
kąpielowego, czy też nietypowy kształt, szklane konstrukcje dodają jej charakteru
i przestronności. Ich montaż umożliwiają nasze okucia, które wyróżniają się
minimalistycznym designem, uniwersalnością oraz wysoką jakością, która dla nas
oznacza gwarancję bezpieczeństwa i trwałość.

Zainspiruj się na oszkle.pl
Na portalu www.oszkle.pl oraz naszych mediach społecznościowych znajdziesz
porady specjalistów z naszego zespołu, opisy realizacji naszych klientów
i designerskie inspiracje z całego świata. Dowiesz się m.in. jak dobrać kabinę
prysznicową do metrażu łazienki i jak dbać o okucia, by zachowały swój blask przez
długie lata. Do zobaczenia!

Znajdź nas na:
www.cdapolska.pl

www.oszkle.pl

Poznaj kolekcje naszych mocowań

AOSTA

ŁĄCZNIKI DO KABIN
Zdjęcia mają charater wyłącznie poglądowy, wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od
rzeczywistości. Zakres oferowanych produktów może ulec zmianie. Przedstawione informacje techniczne mają jedynie charakter
orientacyjny. Aktualny katalog produktów wraz z danymi technicznymi jest dostępny w Dziale Handlowym CDA Polska.

Rodzaje mocowań AOSTA

AOSTA

Mocowania z serii AOSTA skonstruowane są tak, by zapewniać maksymalną stabilizację szklanych ścian
kabin prysznicowych różnego typu. Można je stosować ze szkłem, którego grubość wynosi 6, 8 lub 10 mm.
Okucia dają możliwość montażu relingów zarówno do ściany, jak i do szkła.

AOSTA to seria ponad 20 relingów, łączników i stabilizatorów do kabin prysznicowych,
które wyróżniają się prostym, uniwersalnym designem. Dostępne są modele w dwóch

Typ montażu

kształtach - o okrągłym lub prostokątnym przekroju. Dzięki temu bez trudu można je
dopasować do każdej aranżacji łazienki - zarówno tej minimalistycznej, jak i rustykalnej.
1,5 cm

1,9 cm

przekrój
kwadratowy

przekrój
okrągły

Typ kabiny prysznicowej
Reling JHR19

Reling JSR15

Relingi
Relingi wzmacniające, dostępne w wariancie okrągłym (np. model JHR19) lub kwadratowym (model JSR15) stabilizują szklane ściany
kabin prysznicowych i zapewniają bezpieczeństwo całej konstrukcji.

Kabina narożna

Kabina przy ścianie

Ściana prysznicowa
Stabilizator JH003ADJ/450

Materiał i wykończenie

Stabilizatory

Do produkcji okuć AOSTA używamy wysokiej jakości mosiądzu i stali nierdzewnej. Między
innymi dzięki temu są odporne na korozję oraz szkodliwe działanie chemicznych środków
czyszczących. Dostępne są w dwóch eleganckich wykończeniach – połysku, o lustrzanej,

Stabilizatory, takie jak model JH003ADJ/450, to specjalny rodzaj mocowań, wykorzystywany do bezpiecznego montażu szklanych
paneli. Stosowane są głównie w przypadku natrysków, które od łazienki oddziela pojedyńcza ściana prysznicowa. Ich długość może
zostać swobodnie dopasowana do wymiarów kabiny prysznicowej.

błyszczącej powierzchni oraz nieco chropowatej satynie.

Satyna

Połysk

Niestandardowy kolor?
Okucia z serii AOSTA standardowo są dostępne
w naturalnych kolorach aluminium i stali,
w błyszczącym lub satynowym wykończeniu.
Na specjalne zamówienie można je jednak
pomalować proszkowo na dowolny kolor
z palety RAL, tak by jeszcze lepiej dopasować te
detale do aranżacji wnętrza.

4,7 cm

2,3 cm

5,8 cm

Łącznik JS02 boczny

Łącznik końcowy szkło-reling
JH03BA

Łącznik regulowany ściana - reling
kwadratowy JS05ADJ

Łączniki
Łączniki, takie jak okrągły JH04 czy kwadratowy JS03T, pozwolą na stabilne zamocowanie relingów przy kabinie prysznicowej.
Dostępne są w kilku wariantach, dostosowanych nie tylko do kształtu relingu, ale też miejsca jego montażu np. do ściany lub
szklanego panelu.

Potwierdzone bezpieczeństwo
Nasze okucia są zaprojektowane tak, by można było używać ich do montażu ze szkłem o bezpiecznej dla kabin
prysznicowych grubości. Skonstruowane są tak, by stabilnie utrzymywać szklane tafle i przenosić obciążenia konstrukcji.
Ich jakość i bezpieczeństwo potwierdziły odpowiednie testy i badania.

