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DUSCHOLUX je kompletním dodavatelem 
sprch. Náš sortiment pokrývá celou 
sprchu v plném rozsahu.

Jsme jediným dodavatelem, který 
garantuje vše na míru z jediného zdroje:

• Sprchová stěna
• PanElle obklady stěn
• Sprchové podlahy
• Služby (poradenství, zaměření,
instalace)

Jsme 360° sprcha



Svět výrobků

• Viva
• Collection
• Air
• Bella Vita
• Allegra Plus

Výborný Skvělý Nejlepší

Viva

Collection 3C Collection 3 Collection 3 Plus

Air / Air 2 Air Plus

Bella Vita 3 Bella Vita 3 Plus

Allegra Allegra Plus



Představení vybraných výrobků Walk-in stěn 2020

WORLD OF AIR



Přehled sortimentu AIR

AIR  (chcete-li AIR 1)
AIR 2 
AIR 3 (new !)
AIR PLUS (new !)
Fjord AIR
Dlight AIR
Dlight Fjord AIR
(AIR Colours)



Přehled sortimentu AIR

• AIR 1

• AIR 2

• AIR  FJORD

• AIR  Dlight FJORD
• AIR  DLight

= Spádový profil + stěnová lišta vestavná nebo na obklad

= Samolepící profil na dlažbu/vaničku + stěnová lišta
vestavná nebo na obklad

Kombinace skla AIR  s vaničkou FJORD z litého 
materiálu

=

Kombinace skla AIR  s LED světelnou lištou=
Kombinace AIR Fjord + AIR Dlight=



Je prostě a jednoduše : 



Air 3

Charakteristika:

• Neviditelné profilové kotvy skla
• Volně stojící sprchová zástěna
• Stabilizační vzpěra od šířky 1501 mm
• ESG čiré bezpečnostní sklo, síla 10 mm
• Standardní rozměry šířka až do 2000 mm,

výška až do 2200 (!!!)

Klíčové vlastnosti:

 Žádné vrtání (s výjimkou stabilizační vzpěry)

 Instalace v 1 kroku během jednoho dne (!!!)

 DUSCHOLUX CareTec Pro v ceně



Air 3 - technika

2 kotvy nalepené 
přímo na skle ve 
výrobním závodě

2 kotvy, které se 
nalepí při instalaci na 
dlažbu, vaničku apod.

Pomocné samolepící 
instalační prvky



Air 3 - technika



Air 3 ….výsledek ?

….co myslíte ?



Air Plus

Charakteristika:
• Kompletní řešení sprchy s vaničkou a s předělovou

Walk-in stěnou
• Sprchová vanička Savona z nového litého materiálu

Bestone
• ESG sklo síly 10mm, instalace do drážky
• Transparentní optika bez stabilizační vzpěry
• Vanička ve speciálních rozměrech
• Sklo až do šířky 1565 mm
• Standardní výška 2000 mm (možné až do 2200 mm)

Klíčové vlastnosti:
 Krátký dodací termín, tzn. ideální pro projekty

 Bezúdržbové – žádné silikonové spoje

 DUSCHOLUX CareTec Pro v ceně výrobku



Air PLUS - technika

 Instalace pomocí vestavného + instalačního profilu,
který se dodává současně se sklem + profil instalovaný
přímo do sprchové vaničky SAVONA



Air Plus - technika



AIR 1 Varianta s vestavným stěnovým nebo nástěnným profilem
a s vestavným klínovým profilem do podlahy, bez stabilizační vzpěry.

Klíčové vlastnosti:

 Profily z kartáčované vysoce

kvalitní nerezové ocele

 Spádový profil s 1% sklonem,

komplexní řešení sprchové podlahy

 DUSCHOLUX CareTec Pro v ceně

výrobku



 Vestavný stěnový profil je vhodný
také např. i pro řešení rohu stěny

 Klínový podlahový profil řeší spád
odtoku vody do  odtokového
žlabu

AIR 1 



AIR 2 Varianta s vestavným nebo nástěnným profilem a se samolepicím 
profilem pro kotvení skla na podlahu (sprchovou vaničku).

Klíčové vlastnosti:

 Jednoduchá instalace podlahového profilu

 Výška skla možná až do 2500 mm (!!! )

 DUSCHOLUX CareTec Pro v ceně výrobku



AIR 2 - technické informace

 Při vestavné instalaci je potřeba
nejdříve založit pod obklad profil,
následně na základě přesného
zaměření Walk-in sklo



Dlight AIR Varianta s vestavným nebo nástěnným světelným LED profilem.



Fjord AIR +  Varianta s vestavným nebo nástěnným profilem výhradně
v kombinaci s vaničkou Fjord z litého minerálního materiálu
s vyfrézovanou drážkou pro sklo, možná také varianta se 
světelným LED profilem.

Dlight Fjord AIR 

Klíčové vlastnosti:

 Vanička ve variabilních rozměrech se
skrytým odpadem

 Vaničku je možné vestavit do podlahy
 4 barevné varianty
 DUSCHOLUX CareTec Pro v ceně

výrobku



Air Colours

Klíčové vlastnosti:
− K dispozici ve 4 módních barvách
− 10 mm silné VSG sklo ze dvou ESG skel s

barevnou fólií
− DUSCHOLUX CareTec v ceně výrobku
− Pro všechny výrobky AIR  (kromě D-Light Air)

Ocean Blue



AIR 1, AIR 2

Není příplatek za rozměry šířky nad 1500 mm

POZOR !!! Změny v ceníku 2020 !!!



AIR 1, AIR 2 POZOR !!! Změny v ceníku 2020 !!!

Ceny skel a profilů jsou
uvedené VŽDY  zvlášť



Přehled sortimentu AIR

AIR  (chcete-li AIR 1)
AIR 2 
AIR 3 (new !)
AIR PLUS ( new !)
Fjord AIR
Dlight AIR
Dlight Fjord AIR
(AIR Colours)



Přehled sortimentu AIR

Samostatný katalog/ceník na AIR k dispozici
v .pdf na www.vcmarketing.eu

http://www.vcmarketing.eu/


Kompletní podklady DUSCHOLUX 
Ke stažení zde : 

www.vcmarketing.eu
DUSCHOLUX pak ceník/katalog

http://www.vcmarketing.eu/


Kompletní podklady DUSCHOLUX 
Nebo zde : 

www.duscholux.com
…..pak download

http://www.duscholux.com/


DUSCHOLUX OZ   CZ +SK

KOMPLEXNÍ SERVIS 

Volejte, pište, 
nebojte se nás …

Jsme tady pro Vás



DUSCHOLUX OZ   CZ+SK

KOMPLEXNÍ SERVIS 
Zajišťujeme:

 Cenovou nabídku včetně profesionálně
zpracovaných technických výkresů

 Zaměření (zdarma, bez navýšení ceny výrobku)
 Dodávku zboží
 Profesionální instalaci
 Záruční a pozáruční servis



A další zajímavé Walk-in předělové stěny ? 

• Program MANUFAKTUR

• Collection 3C (PULSAR )

• ALLEGRA



MANUFAKTUR

 Individuální zpracování Walk-in
předělových stěn od podlahy až po strop

 Možná výška skel až do 3 500 mm,
2500 mm šířka

 Skla síly 8, 10 a 12 mm
 Různé varianty kotvení skel
 Různé barevné provedení profilů a skel
 Komplexní servis DUSCHOLUX včetně

zaměření a instalace



COLLECTION 3 C  Walk-in  (PULSAR)

Charakteristika:

• posuvná Walk-in stěna
• Příčná stabilizační vzpěra slouží jako kryt

pojezdu skla
• Velmi tenká nástěnná lišta
• ESG čiré bezpečnostní sklo, síla 8 mm
• Standardní rozměry šířka až do 2000 mm,

výška až do 2100
• Různé barevné provedení provedení profilů

a skel včetně pískování skel
• Elegantní držák ručníku

Klíčové vlastnosti:

 Neviditelné pojezdy skla

 Jednoduchá instalace

 DUSCHOLUX CareTec Pro v ceně



COLLECTION 3 C  Walk-in  (PULSAR)

Veškeré vnitřní plochy jsou hladké

Veškeré vnitřní plochy jsou hladké

Tenký nástěnný profil



COLLECTION 3 C  walk-in  (PULSAR )

Provedení profilů design chrom PS 062 
ve standardu ……

…nebo také černá ,černá/chrom , 
např.je možné také zlaté provedení v 
leštěné mosazi 



Allegra Walk-in

Charakteristika:

• Částečně rámovaná Walk-in stěna
• Standardně k dispozici ve 3 velikostech
• Rozsah nastavení nástěnného profilu je 10 mm
• Standardně v provedení matný chrom, dále možné v

barvě černé nebo bílé popř. design chrom PS 062
• Variabilní provedení designů skel



ALLEGRA  Walk-in  

Další možný 
design skel 
a profilů



DUSCHOLUX CareTec ® Pro

Voda usazení na tradičním skle Úhel kontaktu vodní kapky je na 
hydrofobním povrchu DUSCHOLUX 
CareTec Pro výrazně snížen, což
usnadňuje odtok a čištění.

 Unikátní povrchová úprava skla
 Úsporná a přátelská vůči životnímu prostřední
 jednoduchá na údržbu



Standardně bez navýšení 
ceny u sérií :

• Viva
• Collection
• Air

CareTec 
Pro 
5 let 

záruka

+ navíc 10 
let

záruka na 
korozi skla

DUSCHOLUX CareTec ® Pro  

https://youtu.be/9bY2AZ27GnY
https://youtu.be/9bY2AZ27GnY


DUSCHOLUX AG , 
výhradní obchodní zastoupení
pro Českou  a Slovenskou republiku

Valter Černík
vedení OZ

Daniela Černíková 
office manager

Zuzana Tománová
záruční a pozáruční servis

Sebastian Greifendorf
Export manager

www.vcmarketing.eu

http://www.vcmarketing.eu/


..plus celá tato prezentace je k dispozici 
ke stažení na :  www.vcmarketing.eu

Sekce : Duscholux       servis         video

http://www.vcmarketing.eu/
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