
INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ 
MANUFAKTUR

MANUFAKTUR PRO ZVLÁŠTNÍ 
SITUACE
PŘESNĚ TAK INDIVIDUÁLNÍ JAKO JSTE VY.
Máte mimořádné nápady nebo velmi zvláštní stavební situaci? Žádný problém.
Program Manufaktur od společnosti Duscholux realizuje vaše individuální požadavky
a přizpůsobí řešení skla podle vašich přání a nápadů. Téměř všechno je možné, 
zejména u čirých skel. Pomocí řešení skleněných provedení Walk-in zástěn, 
zvláštních výšek a šířek chceme ukázat, co můžeme udělat. K tomu vše vyrábíme 
ručně. Toto je řemeslo, které budujeme a je založeno na desetiletích zkušeností. Pro 
sofistikovaný design skla s vysokou náročností na návrh komplexního řešení, funkci 
a příjemný pocit prostoru. Zašlete nám Vaše požadavky, které rádi zpracujeme           
a navrhneme technické řešení.

Tým Duscholux Manufaktur vás doprovází.
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PŘÍKLADY ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH SITUACÍ 
WALK-IN

Bez podlahového profilu S podlahovým profilem
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Síla skla ESG*: 6,8,10 a 12 mm 
Síla skla VSG*: 10 a 12 mm

Šířka:

Výška:

do 2 500 mm

do 4 000 mm

Stropní profil

Podlahový profil

Náš odborník zaměří 
danou stavební situaci 
přímo na místě.

Zpracujeme Vaši 
zakázku do posledního 
detailu.

Nabídku získáte od 
Vašeho dodavatele.

Po obdržení objednávky 
se výrobek vyrábí ve 
výrobním závodě ve 
švýcarském Thunu.

Poradíme Vám u sítě 
našich prodejců nebo 
u Vás doma.

Na základě Vaší stavební situace rádi zpracujeme několik variant, ze 
kterých si pak můžete vybrat tu, která Vám bude nejlépe vyhovovat. 
Nabízíme tři barevné varianty profilů a několik typů skel různé síly v 
několika designových provedeních včetně povrchové úpravy skel 
CareTec.

ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY A VÝROBA
SLUŽBA ZDARMA DLE CENOVÉ NABÍDKY

1. PORADENSTVÍ 

IHNED DO 48 HODIN
2. ZAMĚŘENÍ

DO 48 HODIN
3. TECHNICKÝ VÝKRES

DO 48 HODIN
4. CENOVÁ NABÍDKA

4-5 TÝDNŮ

5. VÝROBA

IHNED

6. M  ONTÁŽ

Výrobek nainstaluje Váš 
instalatér nebo náš 
profesionální servisní 
specialista.

PŘÍKLAD CENOVÉ NABÍDKY: 

Rozměr skla š x v = 1.200 x 2.700 mm, sklo čiré vč. povrchové úpravy CareTec 751, stropní a podlahový kotvící profil matný hliník 070  v ceně 970.260111/2.751.070.1200.2700, 
ESG sklo síly 8 mm = 980,- EUR,       sklo síly 10 mm = 1 180,- EUR,       sklo síly 12 mm =1 456,- EUR

Ceny bez DPH, dopravy a instalace, platné do 31. 12. 2018

Duscholux AG
obchodní zastoupení pro ČR a SR

Centrum bydlení a designu 
Kaštanová 515/125a
620 00 Brno, Česká republika
Tel.     : +420 728 879 840, +420 702 192 608
E- mail: info@duscholux.cz , www.duscholux.com

Váš profesionální dodavatel :

Další barevné provedení profilů  

Barvy profilů 

551/751: čiré
583/783: Edelsatin (mléčné)

594/794: Carbon (kouřové)
602/802: Mirror (zrcadlové)
604/804: čiré bílé

251/451: čiré
202/402: Mirror (zrcadlové)    
204/404: čiré bílé
283/483: Edelsatin (mléčné)

Barevné provedení skel 

ESG / CareTec

VSG / CareTec

294/494: Carbon (kouřové)
296/496: Částečně satinové

062: Platinum silber - chrom

001: Bílá

POZNÁMKY
*ESG:
Jednovrstvé bezpečnostní sklo. B ezpečnostní sklo 
vyrobené z jednoho kusu zakaleného tvrzeného skla, 
vykazuje výjimečnou odolnost proti nárazu.

*VSG:
Vrstvené bezpečnostní sklo. Vrstvené bezpečnostní sklo, 
které poskytuje kompozit ze dvou nebo více plochých 
skleněných tabulí, odolné proti nárazům, velmi bezpečné.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA  

070: Matná stříbrná 551: ESG čiré
Barvy profilů Sklo

Profil v provedení černá mat - na vyžádání




