
CABINE DE DUŞ

Cabine de dus 

CARACTERISTICI ALE CABINELOR DE DUŞ ALE 
BRANDULUI AQUAFORM®

Sticlă securit

Sticla securizata (este special călită), folosită în producţia cabinelor aquaform® se caracterizează printr-un grad înalt de siguranţă de 
utilizare. Calitatea înaltă în ceea ce priveşte fabricarea sticlei a fost confirmată de către diferitele certificate şi brevete cât şi de o 
mulţime de teste şi verificări.

Role cu lagăre detaşabile

Utilizarea unor astfel de role permite deschiderea simplă şi silenţioasă a uşii, iar deschiderea acestora, prin glisare, este foarte 
confortabilă. Funcţia de detaşare are un rol foarte important în ceea ce priveşte menţinerea curata a cabinei, deoarece posibilitatea 
de înclinare a rolelor profilului inferior permite spălarea mai uşoară a locurilor greu accesibile.

Role duble cu lagăre , detaşabile

În carul anumitor cabine au fost utilizate rolele duble cu lagăre cu funcţia de detaşare, lucru care garantează o foarte bună calitate, 
înlesneşte curăţarea cabinei şi măreşte standardul de utilizare. Saşiul este unul dintre cele mai importante aspecte tehnice în ceea 
ce priveşte cabinele glisante, aspect care permite deschiderea confortabilă a uşilor pe o perioadă foarte lungă de timp.

Plintă magnetică

Plinta magnetică care este folosită în cadrul sistemelor de închidere a uşilor, caracterizeaza cabinele de duş aquaform® printr-o 
etanşeitate unică, iar uşile se închid automat fără a fi nevoie să fie împinse.

Garnituri de etanşare elastomere

Garniturile de etanşare elastomere sunt mai durabile decât siliconul tradiţional. Datorită acestora, paravanele pentru căzi 
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.

Învelişul DP active

Aquaform oferă cabine de duş din sticlă acoperită cu învelişul 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 
hidrofob (pare că, învelişul "respinge" apa). 

Balamaua de ridicare a uşii

Acest tip de balama reprezintă o soluţie funcţională, care protejează garnitura şi cădiţa de baie împotriva defectării în momentul 
deschiderii şi închiderii cabinei. Folosirea acestei balamale măreşte, suplimentar, etanşeitatea cabinei.

Profiluri cu mai multe camere

Profilurile cu mai multe camere care au o construcţie specială fac cabinele aquaform ® sa fie 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 ne-schimbarea culorii.

Profilul U

Profilul U folosit în construcţia cabinelor aquaform ®, înlesneşte montajul şi permite montajul cabinei chiar şi atunci când peretele 
este inegal. Profilul U nivelează curburile şi permite potrivirea perfectă a marginii cabinei pe perete, fapt care este foarte important 
pentru montarea corectă a cabinei.

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.




