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

BOLOGNA

ZAWIASY I KLAMRY

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 dostępny jest w Dziale Handlowym CDA Polska.

Rodzaje mocowań BOLOGNA

BOLOGNA

W skład serii wchodzą różnorodne zawiasy i klamry, które umożliwiają montaż szkła do ściany, jak i łączenie
ze sobą dwóch szklanych tafli. Z ich użyciem można zamocować kabiny prysznicowe o różnej wielkości –
jedna szklana ściana prysznicowa, którą utrzymują może mieć nawet 90 cm szerokości i ważyć do 60 kg.

Klamry i zawiasy z serii BOLOGNA to okucia do szkła hartowanego, które
umożliwiają montaż efektownych, szklanych kabin prysznicowych o różnym kształcie

Typ i kąt otwarcia drzwi

Typ montażu

i rozmiarze, z drzwiami otwierającymi się pod różnym kątem. Ich minimalistyczny design
sprawia, że będą pasować do łazienki urządzonej w każdym stylu.
Typ kabiny prysznicowej
Montaż ściana-szkło

Montaż szkło-szkło

Drzwi uchylne - 90o/135o/180o

6,5 cm

Kabina narożna

Kabina przy ścianie

9 cm

Kabina wnękowa
Model GX 990.3

Materiał i wykończenie
Klamry i zawiasy z serii BOLOGNA to okucia wykonane z odpornego na korozję mosiądzu.
Dostępne są w dwóch wykończeniach połysk lub satyna. Połysk oznacza, że okucia mają
gładką, lśniącą powierzchnię przypominającą lustro. Satyna to z kolei bardziej wyraziste

Model GX 990.1

Zawiasy GX typu szkło-szkło

Zawiasy GX typu ściana - szkło

Mocowania te służą do łączenia ze sobą szklanych ścian kabin
prysznicowych gdzie jedna z nich pełni funkcję drzwi. W zależności
od wybranego modelu mogą się one otwierać na: 90O (GX990.4),
135O (GX990.3) oraz 180 O (GX990.2).

Zawiasy tego typu umożliwiają montaż szklanych drzwi kabiny
prysznicowej do ściany i otwieranie się ich na 90O. Jest to
rozwiązanie spotykane najczęściej w przypadku kabin narożnych lub
wnękowych.

rozwiązanie – tak wykończone mosiężne mocowania przypominają stal szczotkowaną.

Satyna

Połysk
4,5 cm

4,5 cm

Jak dbać o okucia?
Konserwacja i czyszczenie okuć z mosiądzu jest
bardzo proste. Dzięki temu, że ich chromowana
powierzchnia nie ma naturalnych np. dla stali
wgłębień, nie osadzają się na niej ani kamień,
ani uporczywe osady. Regularne czyszczenie
okuć mydłem lub delikatnym detergentem oraz
przecieranie do sucha delikatną ściereczką,
zagwarantuje, że ich blask utrzyma się przez
długie lata.

Klamra PC402

Klamra PC401

Klamry typu szkło-szkło

Klamry typu ściana - szkło

Klamry to mocowania pozwalające łączyć ze sobą szklane tafle pod
określonym kątem. Te z serii Bologna dają możliwość łączenia tafli
pod kątem 90O (PC414), 135O (PC403) oraz 180O (PC402) i tym
samym tworzenia kabin prysznicowych o różnym kształcie.

Okucia te służą to montażu szkła do ściany. Używa się ich np. do
montażu prostokątnej kabiny prysznicowej składającej się z trzech
szklanych ścianek.

Potwierdzone bezpieczeństwo
Nasze klamry i zawiasy są zaprojektowane tak, by można było używać ich do montażu ze szkłem o bezpiecznej grubości
8 lub 10 mm. Skonstruowane są tak, by stabilnie utrzymywać szklane tafle i przenosić obciążenia konstrukcji. Ich jakość
i bezpieczeństwo potwierdziły odpowiednie testy i badania.

