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

BUDRIO

USZCZELKI I PROGI
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 akcesoriów BUDRIO

BUDRIO

Akcesoria z serii BUDRIO nie tylko poprawiają szczelność kabiny prysznicowej, ale również ułatwiają jej
codzienne użytkowanie. Zapobiegają przedostaniu się wody w nieodpowiednie miejsca i gwarantują

BUDRIO to seria wysokiej jakości akcesoriów uzupełniających naszą ofertę okuć do kabin
prysznicowych. Są wśród nich uszczelki (również magnetyczne, wspomagające domykanie
drzwi), profile magnetyczne oraz progi. Estetycznie wykonane sprawdzą się w kabinach

bezawaryjność konstrukcji. Do ich produkcji zastosowano odporne i wytrzymałe na eksploatację materiały
takie jak aluminium, PVC czy szkło akrylowe. Ich metalowe elementy wykonane są z aluminium i dostępne
w błyszczących wykończeniach połysk i półpołysk.

Połysk

prysznicowych każdego typu.
Typ kabiny prysznicowej

Uszczelka WSE

Kabina narożna

ISO

Kabina przy ścianie

Kabina wnękowa

System przesuwny

Wszystkie uszczelki z kolekcji BUDRIO pozytywnie przeszły badania na zgodność z normą
EN ISO 4892-2. Jest to potwierdzenie, że są one odporne na działanie promieni UV, a przez

Uszczelka magnetyczna PMFE

Uszczelki do kabin prysznicowych

Uszczelki magnetyczne

Uszczelki z serii Budrio, takie jak np. model WSE czy DOE,
uszczelniają ścianki kabiny prysznicowej i zabezpieczają przed
wyciekaniem wody. Można je mocować na bokach tafli, a także na jej
dolnej oraz górnej krawędzi .

Uszczelki magnetyczne, jak modele PMBE oraz PMFE, posiadają w
środku specjalny, niewielki magnes, który wspomaga domykanie drzwi
kabiny prysznicowej. Stosuje się je najczęściej na krawędzi drzwi i
przylegającej do nich ściance kabiny. Doskonale sprawdzą się również
w zestawieniu z dolnymi profilami magnetycznymi, jak np. MP2200SET.

to zachowają swoje walory estetyczne przez lata eksploatacji.

R.E.A.C.H.

Akcesoria z serii BUDRIO posiadają certyfikat R.E.A.C.H. Potwierdza on, że nasze produkty
nie zawierają szkodliwych dla zdrowia substancji (np. metali ciężkich) i będą bezpieczne
dla wszystkich domowników.

Próg kabinowy DSE PMMA ze szkła akrylowego

Uszczelki, które nie pożółkną
Promieniowanie UV to jeden z głównych
powodów tego, że wraz z biegiem czasu
uszczelki w kabinach prysznicowych
żółkną i prezentują się nieestetycznie.
Akcesoria z serii BUDRIO są odporne na ich
działanie - potwierdziły to specjalistyczne
badania. Dzięki temu ich wygląd przez długie
lata pozostaje niezmienny.

Profil aluminiowy z magnesem SHMPW-SET

Progi kabinowe

Profile z magnesem, narożne i końcowe

Progi do kabin, jak np. wykonany ze szkła akrylowego model
HPPMMA lub aluminiowy TGMP, umieszcza się przy dolnej krawędzi
ścian kabiny. Najczęściej mocuje się je bezpośrednio do brodzika lub
podłogi. Zabezpieczają one przed wyciekiem wody w trakcie
prysznica.

Profile końcowe (jak np. TGMK-02R) oraz narożne (np. model
TGMN-03), podobnie jak progi kabinowe, stanowią zabezpieczenie
dolnej krawędzi kabiny prysznicowej. Zamocowane na rogach
brodzika chronią przed wylaniem się z niego wody. Zawsze stosuje się
je razem z progami kabinowymi. Seria BUDRIO to także aluminiowe
profile z magnesem, jak model SHMPW-SET. Zapewniają one jeszcze
lepsze uszczelnienie kabiny prysznicowej.

Potwierdzone bezpieczeństwo
Nasze okucia są zaprojektowane tak, by można było używać ich do montażu ze szkłem o bezpiecznej grubości 6, 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.

