
ИЗЯЩНО

ДВИЖЕНИЕ

Душ-кабини
и прегради



НА КРАТКО ЗА КОМПАНИЯТА 

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ДУШ-КАБИНА ИЛИ ПРЕГРАДА?

УАБ „Балтиос Браста“ е основана през 1996г. Адресът й на управление се намира в Каунас, Литва. 
Компанията има около 180 служители. Произвеждаме душ кабини от 2001г. 
Имаме бизнес партньори в почти всички европейски държави. Специални и дългосрочни отношения 
поддържаме с Финландия. Имаме търговски компании в Латвия и Украйна. Изнасяме нашите стоки и услуги в 
Норвегия, Швеция, Финландия, Германия, Украйна, Беларус, Латвия, Естония, Италия, Русия, Гърция, Белгия, 
България и други държави.

        Душ-кабина или преграда?
Ако в банята има ниша с 3 стени, тогава препоръчваме да изберете преграда. Ако искате да инсталирате душ в 
ъгъла на помещението или просто да го поставите до стената, тогава за вас е подходяща душ-кабина. 

        Рамкова или безрамкова система?
Рамковите душ-кабини имат здрава алуминиева рамка. Тя предоставя прекрасни експлоатационни 
характеристики: придържа плъзгащите врати, позволява лесен и бърз монтаж на изделието, дори и при много 
неравни стени. Освен това тези изделия са по-здрави и плътни. Обикновено са с класически дизайн. 
Безрамковата конструкция е съставена от метални части, които свързват стъклата. Усъвършенстваното 
производство на металните части гарантира стабилност и здравина на конструкцията. Безрамковите изделия са 
по-слабо уплътнени в сравнение с рамковите, поради което основата трябва да бъде изпълнена с 1-2% наклон 
към отводнителния канал на душа.

        Плъзгаща или отваряща се врата?
Когато помещението е малко и няма пространство за удобно отваряне на вратите, тогава подходящи са 
плъзгащите врати.
Отварящите се врати, които са по-удобни за почистване и употреба, са подходящи за просторни помещения.

        Цяла врата или такава със странични статични панели?
За продукти от и над 90cm препоръчваме врати с допълнителни стабилни стени от 2, 3 или 4 части. Широките 
врати не са толкова удобни за отваряне, освен това държачите на вратите понасят по-голямо натоварване и се 
износват по-бързо.

        С корито или без?
Монтираните директно върху плочките душ кабини или паравани изглеждат естетично и са лесни за поддръжка.
Ако няма възможност за монтиране на отводнителен канал на пода, тогава изберете изделие с корито. Коритата 
имат стандартни размери, следователно не позволяват нестандартни решения. 

БЪРЗИ КАПКИ – ПОЛЗЕНО ОТКРИТИЕ
Стъклото е един от най-добрите материали за изработка на душ-кабини, тъй като е здраво и пропуска добре 
светлината. Заради неравната повърхност (около 50 000 вдлъбнатини на кв.см) и химическата структура обаче 
естественото стъкло не е устойчиво на въздействието на водата. Стъклото задържа влагата, а съдържащите се във 
водата соли се отлагат върху него. Поради интензивното въздействие на водата започва корозия. Колкото по-
дълго стъклото е изложено на корозия, толкова повече нечистотии се натрупват върху него и намалява неговата 
прозрачност. Почистването на такова стъкло с времето става все по-трудно, а резултатите са все по-малко 
задоволителни.
 
БЪРЗИ КАПКИ е нова технология, която предпазва стъклата на душ-кабините от въздействието на водата. Водата 
остава върху стъклото заради молекулната сила, наричана повърхностно напрежение. При нанасяне на 
покритие БЪРЗИ КАПКИ върху повърхността, изчезва директният контакт на водните молекули със стъклото. 
Капките се стичат, в следствие на физическото им отблъскване от повърхността. 

Покритието БЪРЗИ КАПКИ отблъсква водата и замърсяването, а стъклото остава по-чисто и прозрачно, 
което прави почистването му до 90% по-лесно. Освен това така обработеното стъкло е по-устойчиво на 
надрасквания.



 

3    БЕЛЕЖКИ

4    Колекция ERDVĖ (ПРОСТОР)

          5    SVAJA, SVAJA PLIUS

          6    VAIVA, RASA

          7    LAIMA,  допълнителна преграда

                LAIMAI, VAIVAI и RASAI,

                универсална странична преграда

8    Душ-корита

9    Колекция AKROBATĖ (АКРОБАТ)

         11   VIKTORIJA, KRISTINA

         12   KATARINA, RITA

         13   GRETA, GRETA PLIUS

         14   GERDA, GODA

         15   SONATA, KARINA

         16   SIMONA, SIMA       

         17   MAJA, MAJA PLIUS

18  Колекция  BE RIBŲ (БЕЗ ГРАНИЦИ)

         19   BANGA, NIDA

         20   LIEPA, LIEPA PLIUS

         21   NORA, NORA PLIUS,

                допълнителна преграда

         22   IEVA, IEVA PLIUS,

                допълнителна преграда

         23   DORA, MEDA

         24   JULIJA

25  Колекция HARMONIJA (ХАРМОНИЯ)

         27   ALMA, VITA PLIUS

                допълнителна преграда

         28   GUNDA, GUNDA PLIUS,

                допълнителна преграда 

         29   INGA, GAJA

         30   LIZA, BONA

31    Безрамкови плъзгащи системи

        31   MILDА

         32   VESTA, GABIJA

33  Колекция CHARIZMA (ХАРИЗМА)

         34  REGINA, REGINA PLIUS

         35  MORTA, MORTA PLIUS

         36  ANA, ANA PLIUS

37  Душ кабини със златист и бронзов обков

СЪДЪРЖАНИЕ
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       ERDVĖКолекция класически душ-кабини и прегради  
                                                                        (ПРОСТОР)

Колекция ПРОСТОР е съчетание от съкло и алуминии. Безрамковите 
врати и частично рамкираните стени придават на изделията от тази колекция 
светлина и лекота. 
 

Конструкцията на душ-кабините е изключително здрава, тъй като за 
нейното производство са използвани надежни свързващи елементи, 
обезопасено закалено стъкло с дебилина 6 mm и висококачествени лагерни 
механизми. Плъзгащите врати се движат с осем сачмени лагера от неръждаема 
стомана.  

Хермитичността на душ-кабините се осигурява от специално 
създадения борд за душ-кабини и прегради, който идеално прилепва към пода 
на банята. Благодарение на оптималната височина, кабините могат да бъдат 
монтирани както върху корито, така и директно върху пода на банята, което не 
само е практично, но и удобно.   

Стъклата на душ-кабините от тази колекция могат да бъдат прозрачни, 
затъмнени в сиво, кафяво, фигурални, зеленикави, синкави, сатенирани (мат). 
Профилите са бели или сиви (сребристи). 

Осемте висококачествени лагера и специалната алуминиева 
конструкция гарантират лесно и равномерно придвижване на плъзгащите 
врати. Плъзгащите врати се свалят лесно за идеално почистване на кабината.  



При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15%.
Максимална височина ширина – 2150 mm,   – 2200 mm.

412 €             439 €     459 €

426 €             454 €     474 €

439 €             468 €     488 €

497 €             525 €     546 €Размери в интервал:
                                       1400...2200mm

160

170

180

1590-1620    

1690-1720

1790-1820

740  

760

800    

1935

 
ШИРОЧИНА
НА ВРАТАТА 

(mm) Затъмнено
кафеникаво или сиво

Фигурално, сатен,
синьо, зеленоПрозрачно

 A (mm) 
ОБЩА

ВИСОЧИНА 
(mm)

ОТВОР
НА

НИШАТА 

Обезопасeно закалено стъкло 6 mm

Бял цвят или сиво-анодиран алуминиев профил

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15%.
Максимална височина - 2150 mm.
Ако желаете да промените посоката на отваряне на вратата, 
завъртете стената при монтажа на 180°.

329 €           362 €    384 €

338 €           372 €    395 €

347 €           382 €    407 €

356 €           392 €    418 €

364 €           402 €    429 €

406 €           433 €    462 €

451 €           479 €    508 €Размери в интервал:
                                        1421...1800 mm

Размери в интервал:
                                        1021...1389 mm

990-1020    

1090-1120

1190-1220

1290-1320

1390-1420

420   

460

550

580

650    

100

110

120

130

140

1935

 ШИРОЧИНА
НА ВРАТАТА 

(mm) Затъмнено
кафеникаво или сиво

Фигурално, сатен,
синьо, зеленоПрозрачно

 A (mm) 
ОБЩА

ВИСОЧИНА 
(mm)

ОТВОР
НА

НИШАТА

Обезопасeно закалено стъкло 6 mm 
Бял цвят или сиво-анодиран алуминиев профил
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Душ-кабини и прегради за ниша  SVAJA PLIUS

A

Душ-кабини и прегради за ниша SVAJA

A



399 €              422 €       445 €

405 €              431 €       456 €

411 €              439 €       468 €

468 €              497 €       525 €

525 €              554 €       581 €Размери в интервал:
                                   1200x500...1200mm

Размери в интервал:
                              500...900x500...900mm

885-900  

885-900

885-900    

685-700    

785-800

885-900    

90x70

90x80

90x90 1935

Затъмнено
кафеникаво или сиво

Фигурално, сатен,
синьо, зелено

ВИСОЧИНА
НА КАБИНАТА 

(mm)

ДУШ
КАБИНА Прозрачно

 A (mm) B (mm) 
Обезопасено закалено стъкло 6 mm

Сиво-анодиран алуминиев профил

90x90 885-900 885-900 545-560 545-560480

e90x80 885-900 785-800 545-560 445-460480
d

90x70 885-900 685-700 545-560 345-360480

AA (mm) d (mm)c (mm)B (mm) e (mm)
ДУШ

КАБИНА 
c

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. 
Максимална височина - 2150 mm.
Ако желаете да промените посоката на отваряне на вратата, завъртете стената при 
монтажа на 180 .°

412 €          439 €    459 €

426 €          454 €    474 €

339 €          468 €    488 €

497 €          525 €    546 €Размери в интервал: 
                       800...1200x800...1200mm

785-800   

885-900

985-1000    

785-800    

885-900

985-1000    

80x80

90x90

100x100
1935

Затъмнено
кафеникаво или сиво

Фигурално, сатен,
синьо, зелено

Прозрачно

ВИСОЧИНА
НА КАБИНАТА 

(mm)

ДУШ
КАБИНА  A (mm) B (mm) 

Обезопасено закалено стъкло 6 mm 
Сиво-анодиран алуминиев профил

A

B

Душ-кабина RASA

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. 
Максимална височина -2150 мм.
Ако желаете да размените позициите на стените с размери и “ , то завъртете душ-“e” c”  
кабината на 180°.
Посоката на отваряне на вратите в душ кабина VAIVA се избира по време на монтажа. 
Вратата може се отваря в посока на стена, по-широка от 885 mm.

BДуш-кабина VAIVA



Водоустойчивият панел е изработен от 10 mm HPL - плоскост.
Ако използвате задна стена заедно с универсална странична стена, ще получите душ 
кабина LAIMA или RASA с четири стени, които могат да бъдат сглобени без да се 
прикрепват към масивна стена.
При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. Максимална 
височина - 2100 mm. 

Душ-кабина LAIMA
BB

Универсална странична преграда ERDVĖ за всички душ-кабини от колекцията 

                                                                                        (ППОСТОР)
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90x90                                               200                           217 €            226 €
 
Коритото се състои от горна част, крачета, преден панел и 90 мм сифон.

Размери на коритото (cm)
Височина на

коритото (mm) Бяло Сиво

Акрилно корито за душ-кабини VAIVA

Коритото се състои от горна част, крачета, преден панел и 90 mm сифон.
Горната част на коритото е керамична.
Цена на горната част със сифона – 185 Евро. Горната част на коритото може
да се вгради в пода или да се положи директно върху плочките.

Керамично корито ROKAS

90x90                                                 135                                        59                       2 €

Коритото се състои от горна част, крачета, преден панел и 90 мм сифон.
Горната част на коритото е керамична.
Цена на горната част със сифона – 265 Евро. Горната част на коритото може
да се вгради в пода или да се положи директно върху плочките.

 
 

Керамично корито LINAS 

120x80                                              135                                                             349 € 

Керамично корито IGNAS

90x90                                                   135                                       59                       2 €

Коритото се състои от горна част, крачета, преден панел и 90 мм сифон.
Горната част на коритото е керамична. Радиус на коритото – R 550.
Цена на горната част със сифона – 185 Евро. Горната част на коритото може
да се вгради в пода или да се положи директно върху плочките.

 

Размери на коритото (cm)
Височина на

коритото (mm) Бяло

Размери на коритото (cm)
Височина на

коритото (mm) Бяло

Размери на коритото (cm)
Височина на

коритото (mm) Бяло

КОРИТА ЗА ДУШ-КАБИНИ



ОТЛИЧНА
ДИНАМИКА 
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Акробатиката е направление в гимнастиката, което изисква 
изключителна гъвкавост, сила, подвижност и баланс.  

Отличителната черта на колекция АКРОБАТ са  целите вертикални 
панти. Искаме да подчертаем, че това название е измислено не без основание, 
тъй като вратите с такива панти могат да се прибират навътре, когато не се 
използват. 

Друго предимство на тези душ кабини е функцията за повдигане на 
вратите. Нима това не е акробатичен номер!? При отваряне вратите се повдигат 
от пода, което помага за по-лесно почистване. При затваряне долната част на 
душа се уплътнява по-добре. Функцията за повдигане на вратите улеснява и 
експлоатацията на душ-кабините, тъй като в отворено и затворено положение 
вратите се фиксират.    

Още един номер: можем да регулираме ъгъла на затворените врати! 
Тази функция гарантира, че вратите на душ-кабината ще „сработят“ идеално 
помежду си, както и че стената, която се монтира отделно ще пасне с фугите 
между плочките.  

Дизайнът на тези кабини е изключително естетичен. Профилите са само 
при стената, всички останали части са безрамкови, което прави банята да 
изглежда по-просторна.  

И последният акробатичен номер от класацията: душ-кабините 
функционират надежно и безшумно, и здраво се монтират към стените.  

Прекрасно изпълнение!
                 Браво!

Колекция душ-кабини и прегради AKROBATĖ
                                                           (АКРОБАТ)
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80x80

90x90

100x100

779-788    

879-888

979-98     8

779-788    

879-888

979-988    

1900

Размери в интервал:
                     700..1000x700...1000mm

ДУШ
КАБИНА Затъмнено

кафеникаво или сиво Сатен Прозрачно

ВИСОЧИНА
НА КАБИНАТА 

(mm)
 A (mm) B (mm) Обезопасено закалено стъкло 6 mm 

Сив анодиран алуминиев профил

464 €              495 €      526 €

479 €              510 €      541 €

495 €              526 €      557 €

557 €              588 €      619 €

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. Максимална височина – 2250 mm
Вратите на душ кабината се отварят както навън, така и навътре.

Сив анодиран алуминиев профил

80x80

90x90

100x100

779-788    

879-888

979-988    

779-784    

879-884

979-984    
1900

Размери в интервал: 
                  700..1000x700...1000mm

ДУШ
КАБИНА Затъмнено

кафеникаво или сиво Сатен Прозрачно

ВИСОЧИНА
НА КАБИНАТА 

(mm)
 A (mm) B (mm) Обезопасено закалено стъкло 6 mm 

433 €             464 €     495 €

448 €             479 €     510 €

464 €             495 €     526 €

526 €             557 €     588 €

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. Максимална височина – 2250 mm
При поръчката на кабината задължително посочвайте от коя страна – дясната или лявата, 
ще се монтира вратата. 
При поръчка на стена с фигурално стъкло или сатен, трябва да посочите отдясно или отляво ще се
монтира вратата.

Душ-кабина VIKTORIJA

Душ-кабина KRISTINA

праг 19 mm

19 mm

праг 19 mm

19 mm



1900

895-908

995-1008    

1095-1108

1195-1208         

90

100    

110

120

Размери в интервал:
                          800...1200 mm
Размери в интервал:
                        1200...1600 mm

Сив анодиран алуминиев профил

 A (mm) 

ВИСОЧИНА
НА КАБИНАТА 

(mm)

ДУШ
КАБИНА 

Обезопасено закалено стъкло 6 mm 
Затъмнено

кафеникаво или сиво Сатен 
 

Прозрачно

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. Максимална височина – 2250 mm
Вратите на душ кабината се отварят както навън, така и навътре.
Вратата на душ кабината можете да се монтира както от дясната, така и от лявата страна на кабината 
(с изключение на кабини с фигурално стъкло или сатен).  

402 €              427 €      448 €

411 €              438 €      461 €

421 €              449 €      473 €

430 €              459 €      486 €

464 €              495 €      526 €

504 €           535 €     566 €
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Душ-кабина KATARINA

Душ-кабина RITA

 A (mm)  B (mm) 
ВИСОЧИНА

НА КАБИНАТА 
(mm)

ДУШ
КАБИНА Прозрачно Затъмнено

кафеникаво или сиво

Обезопасено закалено стъкло 6 mm 
Сив анодиран алуминиев профил

597 €                                        —

589                                     6  €€ 39

639 €                                       —

Височината на душ кабина KATARINA не се променя.
Вратите на душ кабината се отварят както навън, така и навътре.

праг 19 mm

19 mm



Душ-преграда за ниша GRETA 

Душ-преграда за ниша GRETA PLIUS

90

100

110

120

80

90

70

80

1900

1900

   695-708

   795-808    

   895-908         

795-808    

895-908

995-1008

1095-1108

1115-1208         

Размери в интервал: 
                          700...1000 mm

Размери в интервал:
                          809...1194 mm
Размери в интервал:
                       1209...1400 mm

Сив анодиран алуминиев профил

Сив анодиран алуминиев профил

 A (mm) 

 A (mm) 

ОБЩА
ВИСОЧИНА (mm)

ОБЩА
ВИСОЧИНА (mm)

ДУШ-ПРЕГРАДА
(ВРАТА) 

ДУШ-ПРЕГРАДА
(ВРАТА) 

Обезопасено закалено стъкло 6 mm 

Обезопасено закалено стъкло 6 mm 

Затъмнено
кафеникаво или сиво

Затъмнено
кафеникаво или сиво

Сатен 

Сатен 

Прозрачно

Прозрачно

312 €               334 €        346 €

322 €               354 €        359 €

331 €               356 €        371 €

371 €               396 €        411 €

449 €               469 €       499 €

459 €               479 €       509 €
  
469 €               499 €       519 €

479 €               501 €       529 €

499 €               519 €       539 €

539 €               569 €       589 €

589 €               609 €       639 €
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При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. Максимална височина – 2250 mm
Вратата на душ кабината се отваря както навън, така и навътре.

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. Максимална височина – 2250 mm
Вратата на душ кабината се отваря както навън, така и навътре.НОВО



A
Душ-преграда за ниша GERDA

Душ-преграда за ниша GODA

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. Максимална височина – 2250 mm.
Вратите се отварят както навън, така и навътре. 

1900

890-916

990-1016    

1090-1116

1190-1216

1290-1316

1390-1416         

90

100    

110

120

130

140

Размери в интервал: 
                          800...1200 mm
Размери в интервал: 
                        1200...1600 mm

Сив анодиран алуминиев профил

 A (mm) 
ОБЩА

ВИСОЧИНА
 (mm)

ДУШ-ПРЕГРАДА
(2 ВРАТИ) 

Обезопасено закалено стъкло 6 mm 
Затъмнено

кафеникаво или сиво  Сатен 
 

Прозрачно

430 €           453 €     476 €

436 €           461 €     486 €

442 €           469 €     495 €

448 €           476 €     504 €

455 €           484 €     513 €

461 €           492 €     423 €

507 €           538 €     569 €

541 €           572 €     603 €

90

80

70

1900

   695-708

   795-808    

   895-908         

Размери в интервал: 
                           600...1000 mm

Сив анодиран алуминиев профил

 A (mm) 
ОБЩА

ВИСОЧИНА
 (mm)

ДУШ-ПРЕГРАДА
С ВРАТА 

Обезопасено закалено стъкло 6 mm 
Затъмнено

кафеникаво или сиво Сатен Прозрачно

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. 
Максимална височина – 2100 mm.

507 €          526 €    509 €

517 €           537 €     554 €

526 €           547 €     566 €

566 €           588 €     606 €

 



Сив анодиран алуминиев профил

80x80

90x90

100x100

773-778

873-878

973-978

773-778

873-878

973-978
1900

Размери в интервал: 
                    750..1000x750...1000mm

Височината на душ кабина  не се променя.SONATA

Вратите се отварят както навън, така и навътре. 

ДУШ
КАБИНА Затъмнено

кафеникаво или сивоПрозрачно

ВИСОЧИНА
НА КАБИНАТА 

(mm)
 A (mm) B (mm) Обезопасено закалено стъкло 6 mm 

679 € 719 €                                       

709 €  739 €                                      

724 € 759 €                                       

789 € 817 €                                      

Сив анодиран алуминиев профил

80x80

90x90

100x100

779-788    

879-888

979-988    

779-788    

879-888

979-988    
1900

Размери в интервал: 
                    700..1000x700...1000mm

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. Максимална височина – 2250 mm
Вратата на душ кабината можете да монтирате както от дясната, така и от лявата страна на кабината 
(с изключение на кабини с фигурално стъкло или сатен).
Поръчвайки стена с фигурално стъкло или сатен, трябва да посочите отдясно или отляво ще се
монтира вратата.
 

ДУШ
КАБИНА  Затъмнено

кафеникаво или сиво Сатен Прозрачно

ВИСОЧИНА
НА КАБИНАТА 

(mm)
 A (mm) B (mm) Обезопасено закалено стъкло 6 mm 

589 € 619 €  654 €              

609 € 649 € 679 €               

639 € 669 € 709 €               

689 € 724 €  759 €              

Душ-кабина KARINA

Душ-кабина SONATA

15

19 mm

19 mm

НОВО

НОВО



Душ-кабина SIMONA

Душ-кабина SIMA

16

19 mm

праг
19 mm

НОВО

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. 
Максимална височина – 2250 mm 



Преграда за вана МAJA PLIUS

Преграда за вана МAJA 
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Дясна преграда Лява преграда

Дясна преграда Лява преграда



Колекция безрамкови душ-кабини и прегради 
BE RIBŲ (БЕЗ ГРАНИЦИ)

Колекция БЕЗ ГРАНИЦИ е съчетание от стъклени стени и хромирани 
държачи. Безрамковата конструкция създава ново усещане за 
пространство. Големият избор от стандартни изделия и възможността за 
реализиране на нестандартни идеи позволяват изработката на кабини с 
изключителен дизайн за всяка баня.
 
Специалната конструкция на пантите осигурява тяхната дълготрайност, 
функции за фиксиране и самозатваряне на вратите. Здравите 
допълнителни държачи на стъклата гарантират безопасност и 
стабилност на конструкцията. Уплътненията прилепват плътно, 
следователно душ-кабината не пропуска вода и изглежда много 
естетично. Основата на безрамковите конструкции трябва да бъде много 
добре изълнена. 

Колекцията включва шест модела и техните модификации, изработени 
по нестандартни размери.
 
Стъклата на душ-кабините от колекцията могат да са прозрачни, 
затъмнени в сиво, кафяво, фигурални, зеленикави, синкави, сатинирани 
(мат).
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Душ-кабина BANGA

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15%.
Максимална височина - 2100  mm.
Посоката на отваряне на вратата на душ кабина  се избира при монтажа (с изключение на NIDA
кабини с фигурално стъкло или сатен).
Поръчвайки стена с фигурално стъкло или сатен, трябва да се посочи надясно или наляво ще се 
монтира вратата.
Стандартната душ кабина NIDA не е приспособена за монтаж на предлаганото душ корито за 
кабина . По желание можем да изработим душ кабина , приспособена за монтаж VAIVA NIDA
върху това душ корито. Необходимо е да го посочите при заявката.

A

B

R 500

праг 19 mm

19 mm
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праг 19 mm

Душ-кабина LIEPA

Душ-кабина LIEPA PLIUS

A

B

Праг 19 mm

19 mm

A

B 19 mm

 BALTIJOS BRASTA  I  20
  



Душ-кабина NORA

A

B 19 mm
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Безрамкова преграда за душ DORA

Преграда за вана MEDA

Поръчвайки стена с орнаментирано стъкло или сатен, трябва да посочите отдясно или 
отляво ще се монтира преградата.

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. 
Максимална височина – 2100 mm.

Дължина на държача в комплекта 850-1000 мм. Ако е необходим държач с друга дължина 
трябва да го посочите при поръчката. Максимална дължина на държача – 1150 mm. 



Душ-кабина JULIJA

 A (mm) 

90x90

 

 

879-884 879-884

 B (mm) 
ВИСОЧИНА 

НА КАБИНАТА 
(mm)

1900

ДУШ
КАБИНА

Височината на душ-кабини JULIJA не продлежи на промяна. 
Вратите на душ-кабините JULIJA могат да се отварят навътре и навън. 

629 €

Прозрачно

Обезопасено 6 милиметрово закалено стъкло   
Профил хром-гланц

        праг 19 mm

19 mm

A

B

R 550
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Нестандартни продукти 
 

Серията нестандартни душ кабини и прегради е наша основна характерна 
особеност като производител. 
Почти всички модели душ кабини, които произвеждаме, могат да се изработят 
според нуждите и желанията на клиентите. Свикнали сме да изпълняваме дори и 
най-сложните решения за ниши, просторни душ кабини с допълнителни отделения, 
както и да намираме решения за малки бани.   
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ПЛАВНО
ДВИЖЕНИЕ
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Съчетание на различни форми, минимализъм и елегантност – това са 
критериите, от които се ръководеха дизайнерите при създаването на тази колекция. А 
резултатите от работата на конструкторите са стабилност, плътност и удобство.

Елегантност и умереност. Правоъгълните форми на пантите повтарят формите на 
плочките на пода и на стените в банята и създават впечатление за цялостност. Преградите 
от прозрачно стъкло без рамки сякаш изчезват, като позволяват да доминират избраните 
от Вас цветове на стените, мотивите или детайлите от интериора. Любителите на баланса 
между откритост и уединение могат да изберат матирано стъкло или да украсят кабината с 
орнаменти.

Повдигаща функция. Пантите от новата серия душ-кабини повдигат вратите при 
отваряне, а при затваряне ги притискат към долното уплънение на кабината, с цел по-
добро уплътняване. Повдигащият вратите механизъм помага и за по-лесното затваряне на 
вратите - затварят се сами след леко побутване.

Не е нужно прекъсване на уплътненията в зоната на пантите. Това намалява 
вероятността  през разрезите или процепите на пантите да проникне вода.
 Правоъгълни форми. Пантите ще допаднат на любителите на строгите форми. Те  
ще се откроят дори, ако другите мебели и оборудване са с остри форми.

Колекция безрамкови душ-кабини и прегради 
 HARMONIJA (ХАРМОНИЯ) 



Душ-кабина ALMA

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %.  Максимална височина – 2100 mm
При поръчка на кабината задължително посочвайте от коя страна – дясна или лява, ще се монтира 
вратата.

ДУШ
КАБИНА 

ВИСОЧИНА
НА КАБИНАТА 

(mm)

Обезопаснео закалено стъкло 6 mm 

Праг 19 mm

A

B

R 5
50

19 mm

Душ-кабина  VITA PLIUS A

B

19 mmA

B

19 mm

праг 19 mm
Дясна врата                                               Лява врата



Допълнителна стена за душ-преграда
                за ниши GUNDA и GUNDA PLIUS

A

A

При промяна на височината се прилага надценка в размер на 15 %. 
Максимална височина – 2100 mm.
При поръчката на кабината задължително посочвайте от коя страна – дясната или лявата, ще 
се монтира вратата.

A

A

A

допълнителна
стена

A

допълнителна
стена

Дясна врата

Лява врата

Дясна врата

Лява врата
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Душ-кабина INGA

Душ-преграда GAJA

Дясна преграда Лява преграда

A

B

праг 
19 mm
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Размери в интервал: 
                                                1021...1289 mm
Размери в интервал: 
                                                1321...1600 mm

100

110

120

130

140

990-1020    

1090-1120

1190-1220

1290-1320

1390-1420

410-440   

460-490

510-540

560-590

610-640

2000

 ШИРОЧИНА
НА 

ПРОХОДА
(mm) Затъмнено

кафеникаво или сиво Сатен Прозрачно

ТОЛЕРАНС
А (mm) 

ВИСОЧИНА
НА

КАБИНАТА
(mm)

ДУШ
КАБИНА 

Безопасно закалено стъкло 6 mm 
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    Колекция безрамкови душ-кабини и прегради CHARIZMA
                                                                       (ХАРИЗМА)

НОВОСТ – шарнирни панти с магнит.

Харизма – това е дарбата да очароваш и  привличаш вниманието 
на хората и с таланта и уменията си. Тъй като новата колекция душ-
кабини много подхожда на това определение, ние я нарекохме 
така – ХАРИЗМА. 
Нарекохме кабините с имена на кралици, тъй като всяка една от 
тях по своему е привличала и очаровала хората. Дадохме на душ-
кабините имена на кралици от различни страни, защото за 
тяхното създаване сме ползвали и съчетали опита на специалисти 
от няколко държави. Шарнирните панти са произведени в 
сътрудничество с производители от Германия, огънатото стъкло – 
с производители от Франция, а уплътненията – с производители 
от Италия.
Основни новости на колекцията са дизайнът на огънатото стъкло 
и шарнирните панти с магнит. Тези две новости представляват 
съчетание на функционалност и красота.
Благодарение на огънатото стъкло душ-кабините изглеждат леки 
и ефирни.
Дизайнът на огънатото стъкло и шарнирните панти в съчетание с 
останалия обков, придават хармоничен, цялостен и очарователен 
облик на душ-кабината.

След Вас, Ваше Височество!

Предимствата на душ-кабините с такива панти са: 

      
      Удължен живот на изделието;
      Самозатваряне на вратите от всяко положение;
      По-лесно отваряне на вратите, съответно по-лесна употреба;
      Още по-лека конструкция;
      Хармоничен цялостен изглед – идеално съчетание на пантите с     

всички останали елементи на кабината. 
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  R E G I N A  R E G I N A P L I U S

За кабини с размери различни от стандартните се прилага 15% надценка. 

Други размери на огънатото стъкло не са налични. Широчината на фасадата на душ-кабина REGINA може да 
варира от 750 mm до 1200 mm, а на REGINA PLIUS от 1100 mm до 1500 mm. Височината не се променя. 

Душ-кабина Душ-кабина

  885-890           885-890

1085-1090        885-890

REGINA

REGINA PLIUS

90x90

110x90

 

1900
   859 €                           

1059 €                          

МОДЕЛ  A (mm)  B (mm) 
 ВИСОЧИНА

НА КАБИНАТА 
(mm)  Сатен          

Обезопасено 6 mm закалено стъклоДУШ
КАБИНА 

праг 
19 mm

праг 
19 mm
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VITA PLIUSNORA PLIUS

Н О В О С Т – д у ш - к а б и н и с о б к о в в з л ат и с т и б р о н з о в ц в я т

Правилно подбраните акценти в златист и бронзов цвят създават специална атмосфера във всяка баня,
отразяват светлината и всичко заблестява с изискан лукс. 
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ЗЛАТИСТ ОБКОВ И 
ПРОЗРАЧНО СТЪКЛО

БРОНЗОВ ОБКОВ И
ПРОЗРАЧНО СТЪКЛО

ЗЛАТИСТ ОБКОВ И  
ЗАТЪМНЕНО В КАФЯВО СТЪКЛО

БРОНЗОВ ОБКОВ И 
ЗАТЪМНЕНО В КАФЯВО СТЪКЛО

ДУШ-КАБИНИ С БРОНЗОВ ОБКОВ

За да се постигне бронзов ефект голяма част от работата се 
извършва на ръка. Всички метални елементи (панти, държачи и 
профили) се произвеждат по технология за състарен бронз. 
Повърхността на обкова е лакирана. Предимството на лака е, че 
не се надрасква повърхността на обкова и кабината изглежда 
луксозна.

 По препоръка на дизайнерите обков от състарен бронз 
използваме само при кабините от колекция Без граници. Тъй 
като в тази колекция преобладават класическите модели, този 
обков е най-подходящ за тях.

Душ-кабините с обков от състарен бронз се оскъпяват с 232 € , 
а преградите с 174 €. 

ДУШ-КАБИНИ СЪС ЗЛАТИСТ ОБКОВ

Обковът с цвят на злато е покрит с устойчив на 
триене и корозия материал, благодарение на което 
не се изтърква и служи дълго.

Обков в този цвят използваме само при душ-
кабините от колекция Хармония. Този обков най-
добре пасва на елегнтната форма на душ-кабините от 
тази колекция. 

Душ-кабините със златист обков се оскъпяват с 149 €, 
а стените – 109 €.



Видове съкло за душ-кабините
и преградите

ПРОЗРАЧНО            САТЕН            ФИГУРАЛНO      ЗАТЪМНЕНО     ЗАТЪМНЕНО    ЗЕЛЕНИКАВО       СИНКАВО      
(МАТ)                                        КАФЕНИКАВО         СИВО

Двустранна дръжка за
колекция БЕЗ ГРАНИЦИ

Двустранна дръжка за 
колекция ХАРМОНИЯ

Можете да поръчате 
кабина с такава дръжка 
(допълнително заплащане).

При поръчка на кабина с такава дръжка,
това изрично трябва да се укаже.

Тази дръжка не се предлага с изделията
от огънато стъкло.

Можете да поръчате
изделието с такава дръжка
(допълнително заплащане). 

При поръчка на кабина с такава дръжка, 
това изрично трябва да се укаже. 

Тази дръжка не се предлага с изделията
от огънато стъкло.  
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