Seria 100 - Uși batante fară toc
Sticla – materialul modernității arhitecturale
Sticla reprezintă astăzi un material multifuncțional, rafinat, elegant și puternic. Ușile din sticlă sunt excelente pentru locuințele cu design modern, spații de
birouri și locații comerciale.
Combinăm detaliile estetice cu caracteristicile funcționale întrucât, pe lângă
eleganța ce o conferă spațiului, transparența ușilor din sticlă transmite senzația
de spațiu mărit și contribuie la prezența benefică a luminii naturale.
Feroneria reprezintă cel mai important accesoriu pentru sticlă, ABRA oferind
sisteme pentru uși batante din sticlă care au la bază calitate, diversitate arhitecturală, prețuri competitive și inovație continuă.

Seria 100
Uși batante fără toc

S 110

Balama inferioară

S 120

Balama superioară

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     10 mm

Grosime sticlă     10 mm

15.

S 130

Colțar mic supralumină

S 135

€ / buc.

Colțar mare supralumină

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     10 mm

Grosime sticlă     10 mm

15.

S 140

15.

22.

€ / buc.

Conector perete/supralumină

Material                inox
Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     10 mm

18.

S 150

Încuietoare de colț cu butuc,
chei și lăcaș

S 135 – Colțar mare supralumină
S 120 - Balama superioară

S 151

Lăcaș încuietoare

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat

Grosime sticlă     10 mm

03.

€ / buc.

Seria 100
Uși batante fără toc

S 155

Încuietoare de colț cu butuc,
chei și lăcaș cu arc

S 156

Lăcaș cu arc

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat

Grosime sticlă     10 mm

S 160

S 161A

S 162A

Încuietoare aplicată cu contraplacă

S 170

Balamale sticlă/sticlă ghișeu

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Încuietoare de centru

S 161B

Contraplacă încuietoare de centru

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Încuietoare cu rozetă

S 162B

Contraplaca incuietoare cu rozeta

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

19.

Seria 100
Uși batante fără toc

S 180

Amortizor pardoseală

S 181

Balama inferioară cu amortizor

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat
Grosime sticlă     10 mm

S 182

Amortizor superior

S 190

Pivot inferior mare

Material                aluminiu

Material                inox

Finisaj                   mat

Finisaj                   mat

19.

S 191

Pivot inferior mic

S 192

Pivot superior

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat

Finisaj                   mat

04.

S 193

Stopper

S 194

Perie etanșare ușă, 2.4 ml

Material                inox

Material                aluminiu

Finisaj                   mat

Finisaj                   mat

14.
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Seria 200 - Uși batante cu toc
Un plus de eleganță si confort
Tocurile din aluminiu pentru   ușile din sticlă sunt printre cele mai folosite
variante datorită eleganței, fiabilității și a rezistenței pe care o aduc acestora.
Ușile batante din sticlă cu toc ajută la o mai bună izolare a spațiului, însă fără
a optura din vizibilitatea designului interior al incăperii.
Recomandăm aceste tipuri de uși atât pentru locuințele private, cât și
pentru spațiile publice ce necesită un trafic mai intens.
ABRA reprezintă, la nivel global, un partener calificat pentru specialiștii în
arhitectură și design, oferind servicii și produse ireproșabile din punct de vedere
al funcționalității și al aspectului.
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Seria 200
Uși batante cu toc

S 200

S 201A

S 202

Toc zid, 5.5 ml

S 250
Material                aluminiu

Material                aluminiu

Finisaj                   aluminiu mat

Finisaj                   aluminiu mat

Se vinde la bare de 5.5 ml.

Se vinde la bare de 5.5 ml.

Broască capăt rotund cu mâner pătrat, butuc
și chei

S 201B

Broasca capat rotund cu maner patrat

Material                aluminiu

Material                aluminiu

Finisaj                   aluminiu mat    
            sau inox
           

Finisaj                   aluminiu mat    
            sau inox
           

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Contraplacă capăt rotund, mare

S 203

Contraplacă capăt rotund, mică

Material                aluminiu

Material                aluminiu

Finisaj                   aluminiu mat

Finisaj                   aluminiu mat    
            sau inox
           

Grosime sticlă     8-10 mm

35.

S 204

Toc sticlă, 5.5 ml

Grosime sticlă     8-10 mm

€ / buc.

Balama capăt rotund

S 205

Balama capăt rotund pivotantă

Material                aluminiu

Material                aluminiu

Finisaj                   aluminiu mat    
            sau inox
           

Finisaj                   aluminiu mat

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Seria 200
Uși batante cu toc

S 210

Broască capăt drept cu mâner rotund,
butuc și chei

S 211

Broască capăt drept cu mâner rotund,
liber/ocupat

Material                aluminiu

Material                aluminiu

Finisaj                   aluminiu mat

Finisaj                   aluminiu mat

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

75.

S 212

S 214

Contraplacă capăt drept

S 213

Balama capăt drept

Material                aluminiu

Material                aluminiu

Finisaj                   aluminiu mat            
Grosime sticlă     8-10 mm

Finisaj                   aluminiu mat           
Grosime sticlă     8-10 mm

Balama capăt drept pivotantă

S 220

Pivot balama (toc aluminiu)

Material                aluminiu

Material                aluminiu

Finisaj                   aluminiu mat

Finisaj                   aluminiu mat             

Grosime sticlă     8-10 mm

07.

S 221

Pivot balama (toc lemn)

S 222

Placuță perete

Material                aluminiu

Material                aluminiu

Finisaj                   aluminiu mat

Finisaj                   aluminiu mat

02.
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Seria 300 – Cabine de duș
Personalizează-ți baia într-un stil aparte
Cabinele de duș reprezintă un element important în interiorul unei băi. Fiind
realizate după nevoia personală a fiecăruia, acestea oferă soluția ideală pentru
optimizarea și personalizarea spațiului disponibil.
Sticla este utilizata ca element de design, avand la baza si un aspect functional si tehnologic bine stabilit, astfel incat sa fie suficient de rezistenta si sa
permita sisteme de prindere cu o utilitate sporita, integrand un mix tehnologic
sticla-feronerie eficient.
Spre deosebire de cabinele de duș din plastic, unde apar probleme
precum fisurile, deteriorările și scurgerile de apă, aspecte ce duc la pierderea
funcționalității dar și a valorii estetice a investiției, cabinele de duș din sticlă vin în
întâmpinarea acestor nevoi, fiind rezistente, durabile în timp, concepute special
pentru spații cu umiditate ridicată, oferind o igienă adecvată unui spațiu atât de
important precum o baie.

Seria 300
Cabine de duș

S 301

S 303

S 305

S 311

Balama perete/sticlă cu jumătate de talpă

S 302

Balama perete/sticlă cu talpă întreagă

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă    8-10 mm

Balama sticlă/sticlă 180 grade

S 304

Balama sticlă/sticlă 135 grade

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Balama sticlă/sticlă 90 grade

S 310

Balama patrată perete/sticlă

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios       
Grosime sticlă     8-10 mm

Finisaj                   mat
Grosime sticlă     8-10 mm

Balama ovală perete/sticlă

S 312

Balama rotundă perete/sticlă

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat

Finisaj                   mat

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

38.

          

38.

            

Seria 300
Cabine de duș

Cautăm mereu să fim în pas cu cele mai inovative și funcționale soluții de design interior. Fiind necesară personalizarea în funcție de cererea clientului privind
amplasamentul, cotele și utilitatea, am venit cu soluția unor balamale ce nu necesită
decupaj și permit încorporarea sticlei de 6 mm.
Balamalele aplicate sunt ideale și pentru închiderea căzilor și cădițelor,
menținând apa în interiorul acestora.

S 315A

S 320

S 322
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Balama aplicată 1500 mm

S 315B

Balama aplicată 2000 mm

Material                aluminiu

Material                aluminiu

Finisaj                   lucios

Finisaj                   lucios

Grosime sticlă     6 mm

Grosime sticlă     6 mm

Inchidere aplicată toaletă

S 321

Inchidere toaletă

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   lucios

Finisaj                   lucios

Grosime sticlă     10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Contraplacă aplicată închidere toaletă

S 323

Placuță perete închidere toaletă

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   lucios       
Grosime sticlă     10 mm

Finisaj                   lucios

          

Seria 400 – Accesorii bară stabilizatoare
Ne bazăm pe calitate și rezistență
Pentru o mai bună rigidizare a panourilor fixe aferente cabinelor de duș
batante, punem la dispoziția clienților bara stabilizatoare și accesoriile specifice
acesteia.
Cu un diametru de 19 mm, bara stabilizatoare se integrează estetic în fiecare
baie, fiind creată special pentru un astfel de mediu.
Accesoriile de bară stabilizatoare reprezintă unul dintre cele mai elegante
moduri de a realiza fixarea panourilor de sticlă, fără a afecta transparența acestora.

Seria 400
Accesorii bară stabilizatoare

S 400

Bara stabilizatoare Ø19

S 401

Conector stabilizare perete/țeavă Ø19,
180 grade

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Se vinde la bare de 1, 2 sau 3 ml.

17.
S 402

Conector stabilizare perete/țeavă Ø19,
45 grade

S 403

Conector stabilizare sticlă/țeavă Ø19,
cu trecere

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     8-10 mm

S 404

08.

10.

Conector stabilizare sticlă/țeavă Ø19,
fără trecere

Conector stabilizare țeavă/țeavă Ø19,
unghi reglabil

S 405

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     8-10 mm

Finisaj                   mat sau lucios

12.
S 406

Conector stabilizare ‘T’ sticlă/țeavă Ø19

S 407

Conector stabilizare ‘T’ țeavă/țeavă Ø19

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

08.
S 408

Conector stabilizare sticlă/țeavă ‘T’ Ø19

Conector stabilizare sticlă/țeavă 90 grade

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     8-10 mm

Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     8-10 mm

12.
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Seria 500 – Conectori cabine de duș
Siguranță și design complex
Cu o gamă variată de modele, conectorii pentru cabinele de duș sunt ideali
proiectelor complexe care implică conectarea, în diverse unghiuri, atât a mai multor panouri de sticlă între ele, cât și conectarea acestora de suprafețe de suport.
Conectorii de cabine de duș reprezintă o soluție alternativă pentru prinderea
panourilor fixe și ajută la modernizarea băii, oferind un aspect mai futurist.
Pe lângă cabinele de duș, destinația de bază a acestor conectori, recomandăm folosirea lor pentru orice alt tip de compartimentări atât de interior, cât și de
exterior.
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Seria 500
Conectori cabine de duș

S 501

S 503

S 505
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Conector perete/sticlă

S 502

Conector perete/sticlă 90 grade

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Conector sticlă/sticlă 90 grade

S 504

Conector perete/sticlă 135 grade

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     8-10 mm

Finisaj                   mat sau lucios

Conector sticlă/sticlă 135 grade

Grosime sticlă     8-10 mm

S 506

Conector sticlă/sticlă 180 grade

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Seria 600 – Sisteme de glisare
Soluția perfectă pentru un spațiu limitat

       Sistemele de glisare pentru ușile din sticlă oferă soluția perfectă pentru un
spațiu limitat și reprezintă o combinație ideală între confort, eficiență și eleganță.
       Există mai multe variante de sisteme de glisare, iar alegerea modelului ține,
de cele mai multe ori, de preferințe personale, de nevoi și de spatiul disponibil,
dezvoltându-se mai multe opțiuni de sisteme de glisare atât pentru cabine de
duș, cât și pentru compartimentări din sticlă de interior sau de exterior.
      ABRA vine în întâmpinarea a mai multor tipuri de nevoi, oferind sisteme
pentru îmbinarea panourilor de sticlă la 90 grade și respectiv la 180 grade, pentru
uși duble sau simple, pentru țevi dreptunghiulare, ovale sau rotunde.
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Seria 600
Sisteme glisare cabine de duș

S 601

Kit glisantă cabină duș 180 grade, 60 kg.
(pentru țeavă dreptunghiulară)

Material                inox
Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     8 mm
Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare si
teava de 3 ml (S 600).
Manerul se vinde separat.

S 602

Kit glisantă cabină duș 90 grade, 60 kg.
(pentru țeavă dreptunghiulară)

Material                inox
Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     8 mm
Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare si
teava de 3 ml (S 600).
Manerul se vinde separat.

S 603

Kit glisantă cabină duș 180 grade, 70 kg.
(pentru țeavă dreptunghiulară)

Material                inox
Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     8 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare si
teava de 3 ml (S 600).
Manerul se vinde separat.

S 604

Kit glisantă cabină duș 90 grade, 70 kg.
(pentru țeavă dreptunghiulară)

Material                inox
Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     8 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare si
teava de 3 ml (S 600).
Manerul se vinde separat.

250.

Seria 600
Sisteme glisare cabine de duș
S 611

Kit glisantă cabină duș 180 grade
(pentru țeavă ovala)

Material                inox
Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     8 mm
Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare si
teava de 3 ml (S 610).
Manerul se vinde separat.

S 612

Kit glisantă cabină duș 90 grade
(pentru țeavă ovala)

Material                inox
Finisaj                   mat sau lucios
Grosime sticlă     8 mm
Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare si
teava de 3 ml (S 610).
Manerul se vinde separat.

Seria 600
Sisteme glisare MANET

S 651

Kit glisanta MANET, 1 canat

Material                inox
Finisaj                   mat
Grosime sticlă     10 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare si
teava de 3 ml (S 650).
Manerul se vinde separat.

S 652

Kit glisanta MANET, 2 canate

Material                inox
Finisaj                   mat
Grosime sticlă     10 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare si
teava de 3 ml (S 650).
Manerul se vinde separat.

260.

Seria 600
Țevi și accesorii sisteme de glisare

S 600

Țeavă dreptunghiulară sistem glisare, 3 ml

S 610

Țeavă ovală sistem glisare, 3 ml

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Se folosește pt. sistemul S 601,
S 602, S 603 si S 604.

Se folosește pt. sistemul S 611
si S 612.

60.

00

S 650

Țeavă rotundă Ø25 sistem glisare, 3 ml

Material                inox

Material                inox
Finisaj                   mat sau lucios

Se folosește pt. sistemul S 651
si S 652.

Grosime sticlă     8 mm

08.

€ / bara

Conector țeavă/țeavă dreptunghiulară

S 661B

Conector capăt perete/țeavă dreptunghiulară

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

12.
S 662

Conector sticlă/țeavă dreptunghiulară

Finisaj                   mat sau lucios

60.

S 661

S 660

€ / buc.

Conector capăt perete/țeavă rotundă Ø25

S 663

Conector sticlă/țeavă rotundă Ø25

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat

Finisaj                   mat
Grosime sticlă     10 mm

08.00
S 664

Conector perete/țeavă rotundă Ø25

10.00
S 665

Conector țeavă/țeavă rotundă Ø25, unghi
reglabil

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat

Finisaj                   mat sau lucios

08.
S 670

Ghidaj glisare

Material                inox
Finisaj                   mat
Grosime sticlă     10 mm            

Seria 700 – Sisteme de glisare SWIFT
Simplu, practic și elegant
Precum toate sistemele de glisare unde se dorește utilizarea maximă a
spațiului, sistemele de glisare SWIFT sunt sisteme ingenioase, cu accente de
eleganță.
Avantajele sistemelor:
- S 700 nu necesită decupaj și susține până la 120 kg;
- S 710 are încorporat un sistem de armonizare, necesită decupaj și susține
până la 90 kg.
- oferă mai multe opțiuni de prindere: orizontală (perete), verticală
(tavan) sau încastrată în perete;
- sistemele de prindere sunt mascate complet prin folosirea capacului
ornamental.

Seria 700
Sisteme de glisare SWIFT

S 700

S 701A

S 702

Kit glisantă SWIFT

S 710

Kit glisantă cu amortizor

Material                aluminiu  

Material                aluminiu

Grosime sticlă     10-12 mm

Grosime sticlă     10-12 mm

Un kit cuprinde accesoriile
necesare montajului, inclusiv
ghidajul de glisare.
Manerul se vinde separat.

Un kit cuprinde accesoriile
necesare montajului, inclusiv
ghidajul de glisare.
Manerul se vinde separat.

Șină ghidare SWIFT

S 701B

Șină ghidare dublă SWIFT

Material                aluminiu

Material                aluminiu

Grosime sticlă     10-12 mm

Grosime sticlă     10-12 mm

Se vinde la bare de 2 ml, 3 ml
sau 6 ml .

Se vinde la bare de 2 ml, 3 ml
sau 6 ml .

Capac mascare SWIFT

Material                aluminiu eloxat
Grosime sticlă     10-12 mm
Se vinde la bare de 2 ml, 3 ml
sau 6 ml .
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Seria 800 – Mânere
Minimalism original
Designul ușilor din sticlă este complet doar cu mânerele sau suporturile
alese corespunzător, ce pot avea diverse forme și funcționalități. Acestea reprezintă piesele centrale de feronerie ale unei uși din sticlă, necesitând o atenție în
alegerea lor.
Recomandăm:
- mânerele tip ‘H’ pentru spațiile de birouri sau locațiile comerciale;
- mânerele dreptunghiulare sau ovale pentru locuințe;
- barele și mânerele port-prosop pentru băi;
- mânerele tip scoică pentru ușile glisante;
- mânerele tip buton pentru cabinele de duș, uși de toaletă sau mobilier din sticlă.

Seria 800
Mânere

S 801

Mâner ‘H’ 500 mm (interax 300 mm)

S 805

Material                inox

Material                inox

S 802

S 803

S 804

Mâner oval 300 mm (interax 275 mm)

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Mâner ‘H’ 800 mm (interax 600 mm)

S 806

Bară pătrată port-prosop 500 mm
(interax 475 mm)

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Mâner ‘H’ 1200 mm (interax 800 mm)

S 807A

Bară rotundă port-prosop 400 mm
(interax 375 mm)

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Mâner dreptunghiular 300 mm
(interax 275 mm)

S 808A

Mâner port-prosop 425x225 mm
(interax 400x200 mm)

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

Seria 800
Mânere

S 810

Mâner scoica plin D55

Material                  
Finisaj                     mat sau lucios
Grosime sticlă       8-10 mm
Diametru găurire  Ø55

16.

S 811

Mâner scoica gol D50

Material                  inox
Finisaj                     mat sau lucios
Grosime sticlă       8-10 mm
Diametru găurire  Ø50

16.

S 812

€ / buc.

Încuietoare glisantă

S 810 - Mâner scoica plin D55
S 812 – Incuietoare glisanta

Material                  inox
Finisaj                     mat sau lucios
Grosime sticlă       8-10 mm
Diametru găurire  Ø34

S 815

Buton duș

S 816

Buton duș

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat sau lucios

Finisaj                   mat sau lucios

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

12.

12.

€ / buc.

Seria 900 – Garnituri
Confort invizibil

      Etanșeitatea reprezintă un aspect foarte important pentru o cabină de duș
eficientă sau pentru o ușă din sticlă, indiferent de modelul ales (ușă batantă sau
glisantă) sau de tipul de îmbinare.
Garniturile asigură etanșeitatea ușilor, diminuând transferul fonic și termic.
În cazul cabinelor de duș, este necesară o etanșeizare bună pentru a menține apa
în interiorul acestora.
ABRA oferă garnituri siliconice tip balon, cu flanșă pe mijloc sau laterală la
180 grade, 135 grade sau 90 grade și garnituri magnetice atât la 90/180 grade, cât
și la 135 grade.

Seria 900
Garnituri

S 901

Garnitură siliconică balon

S 906

Garnitură magnetică 90/180 grade

Grosime sticlă          8 sau 10 mm

Grosime sticlă          8 sau 10 mm

Se vinde la bare de 2.20 ml

Se vinde la bare de 2.20 ml

18.
S 902

Garnitură siliconică 180 grade, flanșă mijloc

S 907

Garnitură magnetică 135 grade

Grosime sticlă          8 sau 10 mm

Grosime sticlă          8 sau 10 mm

Se vinde la bare de 2.20 ml

Se vinde la bare de 2.20 ml

18.
S 903

S 904

Garnitură siliconică 135 grade, flanșă laterală

S 908

Garnitură siliconică tip ‘H’ cu adeziv

Grosime sticlă          8 sau 10 mm

Grosime sticlă          10 mm

Se vinde la bare de 2.20 ml

Se vinde la bare de  3 ml

Garnitură siliconică 180 grade, flanșă laterală

S 909

Garnitură siliconică cu picurător

Grosime sticlă          8 sau 10 mm

Grosime sticlă          8 sau 10 mm

Se vinde la bare de 2.20 ml

Se vinde la bare de 1.10 ml

06.
S 905

06. 00

Garnitură siliconică 90 grade, flanșă laterală

S 910

Prag plastic plexiglas

Grosime sticlă          8 sau 10 mm

Lățime prag              10 mm

Se vinde la bare de 2.20 ml

Se vinde la bare de 1.10 ml

06.
S 912

€ / bară

Garnitură brăduț 2 mm

S 913

06. 00

€ / bară

Garnitură brăduț 3 mm

S 914

Garnitură brăduț 4 mm

Grosime garnitură     2 mm

Grosime garnitură     3 mm

Grosime garnitură     4 mm

Se vinde la

Se vinde la

Se vinde la

ml

1 ml

1 ml

Seria 1000 – Profile și spideri
Vizibilitate maximă
      Sticla a devenit un element aproape nelipsit din toate tipurile de compartimentări pentru spațiile comerciale sau de birouri, fiind de asemenea foarte
căutată și pentru locuințe.
Aceasta ajuta la transmiterea luminii naturale si creeaza senzatia de spatiu
marit, oferind posibilitati extinse de personalizare, confort in utilizare si usurinta
realizarii mentenantei si igienizarii.
Pentru o mai buna etanseitate, fixarea panourilor de perete, tavan sau
pardoseala se face cu ajutorul profilelor de tip ‘U’ simplu, cu clips sau de tip
menghina, acestea fiind special concepute pentru astfel de partiții.
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Seria 1000
Profile și spideri
Profile U
S 1000

Profil U aluminiu cu clips 28x22x1.4 mm, 6 ml

Material          aluminiu
Finisaj             aluminiu mat
Dimensiuni    28x22x1.4 mm
Garnitura este inclusă în preț.
Se vinde la bare de 6 ml.

S 1005

Profil perimetral menghină 32x40 mm, 6 ml

Material          aluminiu
Finisaj             aluminiu mat
Dimensiuni    32(l)x40(h) mm
Profilul include corp cu cleme și
2 capace de mascare.
Se vinde la bare de 6 ml.

S 1002

110.

Profil U aluminiu 17x15x1.25 mm, 6 ml

Material                aluminiu
Finisaj                   inox
Dimensiuni          17x15x1.25 mm
Se vinde la bare de 6 ml.

14.

Conectori SPIDER
S 1050

Spider sticlă/sticlă

S 1051

Spider perete/sticlă

Material                inox

Material                inox

Finisaj                   mat

Finisaj                   mat

Grosime sticlă     8-10 mm

Grosime sticlă     8-10 mm

