
PARAVANE DE CADA

Paravane de cada

PROPRIETĂŢILE PARAVANELOR PENTRU 
CĂZI  AQUAFORM®

Balama de ridicare

Balamaua care ridică paravanul în momentul deschiderii acestuia, reprezintă o soluţie funcţională care, protejează atât 
garnitura cât şi cada împotriva deteriorării şi uzurii excesive.

Învelişul DP active

Aquaform oferă paravane pentru căzi, produse din sticlă acoperită cu un înveliş DP active. DP active este un înveliş polimeric 
avansat din punct de vedere tehnologic, a cărei întrebuinţare conduce la nivelarea suprafeţei sticlei (limitarea formării 
depunerilor) şi crearea unui efect hidrofobic (pare că, învelişul "respinge" apa).  

Profiluri cu mai multe camere

Profilurile cu mai multe camere care au o construcţie specială garanteaza că, paravanele de cada  aquaform ® sunt mult 
mai rezistente şi fiabile. Fabricate din aluminiu de înaltă calitate, profilurile sunt vopsite prin pulverizare, lustruite chimic sau 
sunt acoperite cu un înveliş de crom stratificat, fapt care garantează mentinerea culorii pentru o perioada foarte lunga de 
timp. 

Garnituri de etanşare elastomere

Garniturile de etanşare elastomere sunt mai durabile decât siliconul tradiţional. Datorită acestora, paravanele de cada 
aquaform® se caracterizează printr-un grad înalt de etanşare şi fiabilitate. Garniturile de etanşare elastomere, nu se 
fărâmiţează, nu îşi schimbă culoarea şi sunt rezistente la acţiunea permanentă a impurităţilor.

Montaj simplu

Construcţia stabilă şi facilităţile existente, cum ar fi profilul în formă de U, permit că montajul paravanelor pentru căzi 
aquaform® să nu fie dificil şi necesită numai unelte de montaj de bază.

Profilul U

Profilul U folosit în construcţia paravanului pentru cadă, înlesneşte montajul şi permite montajul paravanului chiar şi atunci 
când peretele este inegal. Profilul U nivelează curburile şi permite potrivirea perfectă a muchiei paravanului pe perete.

Profilul de montare rapidă FIXPRO

Tehnica revoluţionară de montare prin utilizarea unei tehnologii speciale de prindere a profilului - fără şuruburi şi holţ-
şuruburi inutile, rapid şi uşor cu o deosebită precizie. 

Sticla securizata

Sticla securizata care este folosită în producţia paravanelor aquaform® se caracterizează printr-un grad ridicat de 
siguranţă. Calitatea înaltă a sticlei a fost confirmată de certificatele şi brevetele necesare cât şi de numeroasele teste şi 
verificări.

Plierea pe perete

Datorita acestui mod de strângere a paravanului, acesta este foarte confortabil în ceea ce priveşte utilizarea. Fără 
probleme ecranele pot fi pliate şi desfăcute, fapt datorită căruia ocupă foarte puţin loc. În cazul paravanelor formate din mai 
multe bucăţi, datorită modului în care sunt construite, pot fi create un fel de cabine pentru căzi.

Posibilitatea de rotire a elementelor

Posibilitatea de rotire a elementelor cu 360 de grade este asigurată de construcţia specială a paravanului. Paravanul poate 
fi adaptat la forma căzii datorită pereţilor acestuia care pot fi rotiţi în orice direcţie. Acest tip de paravan poate fi, de 
asemenea, pliat către interior, spre perete, fapt care va permite obţinerea unui spaţiu suplimentar atunci când nu facem 
baie.




