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Gratulujeme.
Skvělá volba.

Sprchové kouty vytvořeny experty. 
Už více jak 50.let

Zakoupením výrobku značky DUSCHOLUX jste se rozhodli 
pro nejkvalitnější výrobek z ušlechtilých a trvanlivých 
materiálů. Jsme si jisti, že budete s výrobkem spokojeni po 
mnoho let. Chtěli bychom Vám pomoci zachovat krásu
a hodnotu Vašeho sprchového koutu tak dlouho, jak jen to 
bude možné. Proto jsme vytvořili tuto brožuru, abychom 
Vám poskytli důležité a užitečné informace o péči o Váš 
výrobek.  
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Vytvořeno pro dnešek.
Připraveno na zítřek.

I přes příkladnou péči o Váš 
výrobek může nastat doba, kdy 
opotřebitelné díly, jako jsou těsnění 
a magnetické lišty, dosáhnou 
konce své životnosti. Proto Vám 
poskytujeme výjimečnou 10ti letou 
záruku dostupnosti náhradních 
dílů, abyste si mohli Váš sprchový 
kout užívat co nejdéle. 

Zaregistrujte se a užívejte výhody:

• Zaregistrujte se ještě dnes a užívejte
si překvapení

Zaregistrovat se můžete na:
www.duscholux.com/registration

Garanční číslo výrobku naleznete v 

záručním klipu, který je umístěný na 

Vašem sprchovém koutu. 



Snadné čištění. 
Dlouhotrvající radost.

Od začátku dobře naplánované.
Abychom zkrátili dobu čištění, podnikli 
jsme ve fázi vývoje takové kroky, které 
usnadní péči o Váš sprchový kout. 
Mějte však prosím na paměti, že po 
každém sprchování a koupeli se na 
sprchovém koutu vytváří vodní kámen 
a usazeniny způsobené sprchovými 
gely a koupelovými přísadami.

Proto je nezbytné, Váš výrobek 
Duscholux pravidelně čistit a ošetřovat.  

Veškerá skla  výrobků VIVA, 
Collection 3 Plus, Collection 3C, AIR, 
Bella VITA 3 Plus, Bella VITA 3, 
Bella VITA 3C a dalších jsou 
ošetřena  povrchovou úpravou 
CareTec® Pro a obzvláště snadno se 
čistí. Na tuto povrchovou úpravu 
poskytujeme záruku 5 let snadného 
čištění a 10 let ochrany proti korozi 
skla.

Zakoupili jste si produkt bez 
povrchové úpravy DUSCHOLUX 
CareTec® Pro? Nebojte se, tyto 
výrobky se také snadno čistí. Pro 
dosažení nejlepších výsledků čištění 
doporučujeme čisticí a ošetřovací 
prostředky z naší nabídky 
DUSCHOLUX.
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Sprchové kouty DUSCHOLUX se 
velmi snadno čistí. Čištění
a trvanlivost byly v popředí naší 
mysli, když jsme navrhovali 
počáteční nápady pro naše výrobky. 
Například eloxované profily mají 
speciálně upravený povrch, který je 
odolný vůči nečistotám a korozi.

Také jsme se postarali o vybavení 
téměř všech sprchových zástěn, 
které obsahují integrované panty
a úchyty, abychom rozšířili 
transparentnost výrobku a usnadnili 
tak jeho čištění a údržbu v místech, 
kde se můžou uchovávat nečistoty
v důsledků špatné dostupnosti. 

Prodlužte životnost pomocí několika jednoduchých kroků. 

Pro dlouhodobý požitek ze sprchové zástěny 
doporučujeme dodržovat následující pokyny.

S povrchovou úpravou skla DUSCHOLUX CareTec® Pro:

• Není nutné používat stěrky na sklo. Odstraňte veškerý vodní kámen dle potřeby a v závislosti na 
tvrdosti vody hadříkem z mikrovlákna.

• Profily by měly být také pravidelně čištěny pomocí hadříku z mikrovlákna. 

Nepoužívejte prosím následující:

• Alkalické louhy, prostředky obsahující kyseliny a fluoridy, čistící prostředky nebo ostré kovové 
předměty (např. nože). 

Pokud váš produkt neobsahuje povrchovou úpravu skla DUSCHOLUX CareTec® Pro, doporučujeme, 
abyste sklo po každém sprchování osušili stěrkou na sklo a měkkým hadříkem.

Pokud jsou silikonové spoje viditelné, doporučujeme je kontrolovat pravidelně, zda nejsou popraskané či 

na nich nejsou viditelné skvrny. Pokud si všimnete jakýchkoli nesrovnalostí, kontaktujte nás nebo Vašeho 

instalačního technika.
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01 Push & Clean mechanismus

Posuvné dveře Viva a Bella Vita 3 lze 
jednoduše čistit díky jednoduchému 
výklopnému mechanismu dolního vedení 
dveří. To výrazně zjednodušuje přístup
a čištění. 

02 Soft-close funkce

Hluk zavírajících se posuvných dveří patří 
minulosti. Vaše posuvné dveře Viva
a Bella Vita se zavírají příjemně tichým 
způsobem pomocí naší funkce Soft-close 
- bez ohledu na to, jak silně je zavřete.

03 Clip-in systém

Collection 3 Plus je první kompletní řada 
bezrámových sprchových koutů se 
systémem Clip-in a lícovaného 
magnetického uzavírání. To umožňuje 
maximálně snadné čištění, díky 
hladkým vnitřním povrchům a také díky 
integrovanému úchytu.

04 Výklopný mechanismus pro 
posuvné dveře

Naše posuvné dveře Allegra
lze vyklopit směrem dovnitř pro 
snadnější a lepší čištění. 

Nejvyšší úroveň funkčnosti. 
Sofistikovaný desing. 

Výrobky obsahují tyto detaily. 

03 040201

6  | 7



DUSCHOLUX

Vhodné příslušenství. 
Dostupné on-line.

Se správným materiálem je vše jednodušší.
Profitujte z řady výhod díky individuálnímu garančnímu číslu Vaší 
sprchové zástěny a našeho on-line obchodu. S naším servisem 
náhradních dílů vám poskytneme těsnění, těsnicí lišty
a vodoodpudivé profily. To zaručuje, že opotřebitelné díly lze 
snadno vyměnit. 
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Všechny produkty naleznete na:  www.duscholux.com/ch-dt-webshop
www.duscholux.com/at-dt-webshop
www.duscholux.com/de-dt-webshop

Objednací číslo Produkt Popis Množství/obsah

950.716000 (CH)
950.717600 (DE+AT)

DUSCHOclean 
Láhev s rozpršovačem

Speciální čistící prostředek 
pro optimální péči Vašeho 
sprchového koutu 
DUSCHOLUX z tvrzeného 
bezpečnostního skla.

1000 ml

950.716010 (CH) DUSCHOclean 
Doplňující pet láhev

1000 ml

950.716050 (CH) DUSCHOclean
Kanystr

5000 ml

699.903200 Čistič vany Jemný čisticí prostředek pro 
správné čištění a péči
o akrylátové sprchové
vaničky a kování. Rozpouští
vápno a mastnotu a
zanechává lesklý povrch.

500 ml

Příslušenství

Objednací číslo Produkt Popis Množství/obsah

752275.062 Držák na ručník pro
vlastní montáž

Šířka 180 - 1200 mm, výška 
40 mm, hloubka 56 mm. 
Atraktivní design pro 
následné upevnění na sklo, 
dlaždice nebo přírodní 
kámen. Připojené 
dvousložkové lepidlo lze po 
demontáži odstranit beze 
zbytku.

 1 ks
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Snadné použití.
Praktické použití.

Odpovídající příslušenství od DUSCHOLUX.

Čistící prostředky
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