
Hydrosan: Kabina Prysznicowa BS12B Czarna
Black 110x80

Firma Hydrosan wprowadza na rynek polski własny produkt
jakim są kabiny prysznicowe.

Aby sprostać oczekiwania najbardziej wymagających klientów postawiliśmy na wytrzymałe oraz
wysokiej jakości komponenty użyte do produkcji naszych kabin. Nasze Prysznice cechuje nie
powtarzalny styl oraz design pozwalający dopasować kabinę do tradycyjnej łazienki jak i
nowoczesnej. Drzwi w kabinie można zamontować tak żeby otwierały się na lewą lub prawą stronę
- w zależności od preferencji.
To czyni kabinę uniwersalną - prawo lub lewostronną!   

  

Dane Techniczne kabiny

Rodzaj kabiny narożna

Długość kabiny (mm) 1100

Szerokość kabiny (mm) 800

Wysokość kabiny (mm) 2000

Kolor kabiny czarna

Sposób otwierania lawa / prawa

Kształt kabiny prostokątna

  



Charakterystyka kabiny:
zakres regulacji na profilach: 20 mm●

szkło: bezpieczne szkło hartowane o grubości 6 mm z technologią NANO GLASS●

grubość szkła: 6 mm, hartowane●

kolor szkła: transparent●

drzwi: otwierane, 1-drzwiowe skrzydłowe●

otwieranie: na zewnątrz●

duży elegancki uchwyt do otwierania drzwi ze stali nierdzewnej●

mocne i żywotne stalowe zawiasy (nie tak jest to w tanich kabinach)●

ciche zamykanie drzwi "Soft closing"●

dodatkowe informacje: czarne wykończenia●

profil: czarny aluminiowy●

sposób montażu: na brodziku lub bezpośrednio na posadzce●

kierunek kabiny: uniwersalna prawa/lewa●

W zestawie:
szyby●

profile●

stalowa rączka●

bardzo mocne stalowe zawiasy●

listwa progowa aluminiowa●

uszczelki●

śruby montażowe●

Jesteśmy pewni swoich produktów dlatego dajemy aż: 

3 lata gwarancji
Gwarantujemy 100% zadowolenia z zakupionego produktu.

Co wyróżnia nasze kabiny od innych:

Niepowtarzalny Design: jakość oraz precyzja w wykonaniu każdego detalu kabiny, użyte●

najlepsze materiały oraz komponenty tak, aby zadowolić najbardziej wymagających klientów
Rygorystyczne i gruntowne testy przy produkcji pozwalają zminimalizować jakiekolwiek●

problemy podczas eksploatacji produktu w przyszłości.
Mocne i grube aluminiowe profile (masywna kabina)●

Technologia Quick Easy-Instal (szybka, prosta instalacja)●

Szerokie drzwi otwierane●

Regulacja przyścienna●

We wszystkich kabinach prysznicowych zastosowaliśmy profile, które dają Państwu możliwość
zniwelowania nierówności ścian do 20mm. Zakres regulacji został zaprojektowany w taki sposób,
aby z jednej strony umożliwiał dostosowanie produktu do krzywizn ścian, a z drugiej ułatwiał
optymalne wyregulowanie produktu względem brodzika czy posadzki.
Bezpieczne szkło hartowane z technologią NANO Glass●

We wszystkich szklanych produktach z naszej oferty zastosowano bezpieczne szkło hartowane.
Szkło tego typu jest niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne i naprężenia termiczne, na
które jest często narażone w łazience. Dzięki wykorzystaniu szkła hartowanego kabiny prysznicowe



są bardzo wytrzymałe i spełniają wszystkie rygorystyczne normy przewidziane dla tego typu
produktów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. W kabinie zastosowano grube
szkło o szerokości 6 mm.
Precyzyjne wykończenie●

Wszystkie elementy kabin prysznicowych zostały wykonane z najwyższą starannością. Precyzyjne
wykończenie profili, zawiasów, uchwytów itp. z jednej strony wpływa niezwykle korzystnie na
walory estetyczne produktów, z drugiej zaś zapewnia bezproblemową i bezpieczną eksploatację
przez długie lata.

KONTAKT

Hydro San Sp. z o.o. 

E-mail: biuro@hydrosan.eu

WWW: hydrosan.eu

Tel: +48 666 696 306
Adres:
Świdry 104C,
21-400 Łuków
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