
Air 2   s  vestavným a podlahovým profilem 

Air 2  Puristický a absolutně transparentní
díky nové walk-in předělové stěně AIR 2 dosáhl Duscholux nové dimenzi 
transparenstnosti . Nový vestavný stěnový profil s minimální hloubkou a jemný 
podlahový profil tvoří čistý a především elegantní vzhled  bez viditelných 
kotvících prvků.Úzké silikonové spoje skryjí podlahový profil a zajistí společně     
s  ním těsnost a stabilitu ve všech variantách stavebních situací. AIR 2 je také 
ideální pro instalaci na sprchové vaničky. Různé typy designu skel se velmi 
snadno udržují v čistotě a  nabízí také individuální tvůrčí svobodu .

POPIS

• Walk-in vestavný profil pod obklad
• Walk-in profil pro instalaci na obklad
• Různé druhy designu skel

TECHNICKÉ INFORMACE
• Šířka do 1500mm
• Výška do 2200mm
• Podlahový samolepící profil
• 10 mm silné sklo se zkosením 2x45°

POVRCH PODKALDU
• Povrch podlahy musí být hladký
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Rozměry v mm / doporučené ceny v EUR bez DPH.

*Pokud nebude v objednávce uvedeno jinak, bude držák ručníku instalován ve středu zástěny.
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AIR 2

PROFILY

Držák ručníků 752062*

Standardní nástěnný profil 

520369

Rozměry vestavného podomítkového 

profilu 520367 pro instalaci pod obklad

Podomítkový nástěnný profil 520367

TECHNICKÉ INFORMACE

– Tenký stěnový profil (520369) pro vnější instalaci na obklad zaručuje 
bezpečnou stabilitu

– Vestavný stěnový profil (520367) s patkou pro instalaci pod obklad 

– Podomítkový nástěnný profil lze také instalovat přímo na hranu zdi 

– Vhodné také pro instalaci na sprchové vaničky

– Další informac viz. www.duscholux.cz, www.duscholux.sk 

OSTATNÍ

– Příplatek za držák ručníků: EUR 309 ,-

– Příplatek za držák ručníků, který lze instalovat dodatečně: EUR 309,-

Průřez stavební situace

s podlahovým profilem upevnění vlevo

Rozměry nástěnného profilu 

520369 pro instalaci na obklad
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Rozměry v mm / doporučené ceny v EUR bez DPH.

AIR 2
Walk - in s profilem pro vnější instalaci na obklad

Náhled, upevnění vlevo
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Pohled shora, upevnění vlevo

POZNÁMKY
Sklo částečný Edelsatin (601/801) 
Sklo je opatřeno částečnou úpravou 

Edelsatin horizontálně na střed ve 

výšce 900 mm.

Zhotovení na míru na základě 

poptávky.
Sklo bílé Polar (614/814)

Design skla je v provedení bílá - 

satin do výšky 1000 mm, poté do 

výšky 1600 mm se bílá prosvětluje 

do ztracena v čiré sklo. U zvláštních 

provedení se přechod bílé mění 

poměrné výšce skla.

Výška sprchové zástěny Standardní 

výška 2000 mm. Speciální výšky do 

2200 mm bez navýšení ceny.

ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Šířka BR1
do

Výška Objednací číslo
upevnění vlevo

Objednací číslo
upevnění vpravo

070 Matná stříbrná
551 ESG čiré

1200 2200 445.195400.1200 445.205400.1200 1‘027.-

1500 2200 445.195400.1500 445.205400.1500 1‘122.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Příplatek

751: ESG s úpravou CareTec 89.-

583: ESG Edelsatin (mléčné) 475.-

783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec 564.-

594: ESG Carbon (kouřové) 203.-

794: ESG Carbon s úpravou CareTec 292.-

601: ESG částečný Edelsatin 178.-

801: ESG částečný Edelsatin s úpravou CareTec 267.-

602: ESG Zrcadlo 523.-

802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec 612.-

Příplatek

604: Bílé sklo čiré 211.-

804: Bílé sklo čiré s CareTec 300.-

614: ESG bílé Polar 185.-

814: ESG bílé Polar s úpravou CareTec 274.-

Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez      320.-

Se vzpěrou 752223 139.-

062: Nástěnný profil Platinum silber - design chrom 75.-

252: Nástěnný profil - design leštěná kartáčovaná ocel 145.-

AIR 2
Walk-in s vestavaným profilem pro instalaci pod obklad

Náhled, upevnění vlevo Pohled shora, upevnění vlevo

ZHOTOVENÍ NA MÍRU 

Šířka
do

Výška
do

Objednací číslo
upevnění vlevo

Objednací číslo
upevnění vpravo

070 Matná stříbrná
551 ESG čiré

1200 2200 445.195409.1200 445.205409.1200 1‘027.-

1500 2200 445.195409.1500 445.205409.1500 1‘122.-

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Příplatek

751: ESG čiré s úpravou CareTec 89.-

583: ESG Edelsatin (mléčné) 475.-

783: ESG Edelsatin s úpravou CareTec 564.-

594: ESG Carbon (kouřové) 203.-

794: ESG Carbon s úpravou CareTec 292.-

601: ESG částečný Edelsatin 178.-

801: ESG částečný Edelastin s úpravou CareTec 267.-

602: ESG Zrcadlo 523.-

Příplatek
802: ESG Zrcadlo s úpravou CareTec 612.-

604: Bílé sklo čiré 211.-
814: ESG bílé Polar s úpravou CareTec 300.-
614: ESG bílé Polar 185.-

814: ESG Polární bílá s úpravou  CareTec 274.-

Zpracování skla podle náčrtku: zkosení / výřez      320.-

Se vzpěrou 752223 139.

PODLAHOVÝ PROFIL

Délka do Popis Objednací číslo 070 Matná stříbrná
2200 Podomítkový nástěnný 

profil 
520367 v ceně

POZNÁMKY
Sklo částečný Edelsatin (601/801) 

Sklo je opatřeno částečnou úpravou 

Edelsatin horizontálně na střed ve 

výšce 900 mm.

Zhotovení na míru na základě 

poptávky.
Sklo bílé Polar (614/814)

Design skla je v provedení bílá - 

satin do výšky 1000 mm, poté do 

výšky 1600 mm se bílá prosvětluje 

do ztracena v čiré sklo. U zvláštních 

provedení se přechod bílé mění 

poměrné výšce skla.

Pozor

Podlahový profil je třeba objednat a 

nainstalovat předem.

Výška sprchové zástěny Standardní 

výška 2000 mm. Speciální výšky do 

2200 mm bez navýšení ceny.
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