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Z ręką na sercu:
Jak ważny jest dla Państwa wygląd kabiny?

Woda w sposób naturalny toruje sobie drogę. To prawo fizyczne, ktorego nie jesteśmy w stanie zmienić. Ale jesteśmy w stanie
tak skonstruować profile i uszczelki aby zapewniały one jak najskuteczniejszą barierę i zapewniały możliwie maksymale uszczelnienie. Tak, aby jak 
najmniej wody rozbryzgowej wydostawało się na zewnątrz. Jeżeli jesteście Państwo zwolennikami minimalistycznych rozwiązań bez profili, bariera dla 
wody rozbryzgowej przestaje istnieć i należy liczyć się z tym, że czasami wydostanie się ona na zewnątrz. Możecie Państwo za to cieszyć się delikatnym, 
prostym wygladem kabiny bez profili. Tak jak zawsze z Kermi - to Państwo decydujecie, co jest dla Was ważniejsze!
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Ważne wskazówki, których należy przestrzegać!

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczel-
nienia, itp.)!

W przypadku montażu na fudze należy się upewnić, czy nie wymaga ona konserwacji oraz czy jest wodoszczelna.

Należy również zminimalizować możliwość poślizgnięcia się przed kabiną.

Wygląd i konstrukcja kabiny wpływają na jej funkcjonalność.

Wyższa cena nie oznacza automatycznie wyższej bryzgoszczelności kabiny.

Kabiny prysznicowe Kermi spełniają wyma ga nia normy EN 14428 pod względem bryzgoszczelności.

Podczas badania kabiny muszą zapewniać bryzgoszczelność - nie mogą przepuszczać wody rozbryzgowej. Dopuszczalne jest kilka kropli wody poza kabiną. Zakładając, że brodzik lub 
podłoże oraz kabina  są wykonane i zamontowane zgodnie z zasadami sztuki rzemieślniczej oraz według wskazówek produ ce nta, przeprowadzane jest kolejno badanie A oraz B, 
zużywając 11 litrów wody na minutę, przy maksymalnej temp. 38°C:

Badanie A: kabina opryskiwana jest pod kątem 90° z odległości 30 cm, przez 1 minutę, przy czym opryskiwany obszar zaczyna się 30 cm od dolnej i górnej krawędzi kabiny;
Badanie B: podłoże w obrębie kabiny prysznicowej opryskiwane jest z wysokości 1,9 m w odlegości 30 cm od środka drzwi kabiny, przez 3 min.

Bryzgoszczelność

Montaż z progiem Montaż z listwą progową

Listwa progowa kabiny spełnia funkcję tamy, na którą 
napotykają zarówno krople odbijające się od brodzika, 
jak i woda spływająca po ściankach. Im jest ona wyższa, 
tym mniejsze prawdopodobieństwo, że krople wody 
przedostaną się na zewnątrz.

"Montaż z progiem (wysokość 6 mm. ), lub bez 
progu (wyk. nadpodłogowe ) ." Delikatna listwa 
progowa zapewniająca zwiększoną bryzgoszczelność do-
starczana jest z kabiną. W ten sposób ochrona przed wodą 
rozbryzgową jest gwarantowana nawet w wymagających 
warunkach.

Bez progu

Jeżeli kabina nie posiada bariery w postaci listwy progowej, 
woda łatwiej znajduje drogę na zewnątrz. W przypadku 
kabin montowanych bez brodzika specjalna, pozioma 
listwa uszczelniająca w formie rynny zapewnia lepszą 
ochronę przed bryzgami wody.

Zadowalająca bryzgoszczelność Największa bryzgoszczelność
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KermiCLEAN uzyskała 
atest higieniczny oraz 
przeszła badanie mikrobi-
ologiczne w niezależnym 
instytucie, otrzymując 
opinię „zdatnej do 
stosowania do wszystkich 
celów w następujących 
miejscach”: szpitale, 
hospicja, domy opieki nad 
osobami starszymi, szkoły, 
przedszkola itp.
 
W teście TÜV potwier-
dzono trwałość minimalną 
wynoszącą dziesięć lat. 



Państwa kabina prysznicowa Kermi.
Stworzona dla czystej przyjemności.

Państwa kabina prysznicowa Kermi powinna 
dostarczać czystych przyjemności. I mało pracy.

Wg takiego motta skonstruowane są wszystkie kabiny Kermi. W spokoju 

oddajcie się Państwo przyjemności kąpieli! Potem wystarczy kilka 

sprawnych ruchów i kabina znowu jest czysta. Wewnątrz kabiny wszystko 

gładko spływa po profilach i tafli szkła. Jedynie części mechaniczne takie 

jak zawiasy i uchwyty wymagają odrobinę uwagi – ale odwdzięczą się 

one długotrwałym, bezproblemowym działaniem i pięknym wyglądem. W 

instrukcji prawidłowego czyszczenia i konserwacji, dołączonej do każdej 

kabiny, znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje. Jeżeli mimo 

wszystko będzie potrzebna jakaś część zamienna, nie ma sprawy! Dajemy 

20 lat gwarancji dostępności części zamiennych. Nawet po wycofaniu 

modelu z produkcji. Jak Państwo widzicie: długą żywotność naszych 

produktów traktujemy bardzo poważnie. 

„Efekt teflonu” na Państwa kabinie prysznicowej.

Ułatwiająca czyszczenie powłoka KermiCLEAN do szkła jest idealnym 

rozwiązaniem, jeżeli zależy Państwu na niewielkim nakładzie pracy. 

Specjalny sposób wykończenia powierzchni zapobiega osadzaniu 

się kropli wody, resztek mydła, zanieczyszczeń i nacieków kamienia. 

Dotyczy to także zarazków i bakterii. Nie jest to oczywiście środek, który 

zupełnie zastępuje czyszczenie. Jednak znacznie zmniejsza potrzebny 

nakład czasu. Powłoka działa podobnie jak zapobiegająca przywieraniu 

warstwa na patelni. Dodatkowym plusem jest to, że zużywają Państwo 

mniej środków czyszczących, oszczędzając jednocześnie pieniądze i 

środowisko. 

Prawidłowe czyszczenie i 
konserwacja gwarantują 

długotrwałą radość z 
użytkowania kabiny 
prysznicowej Kermi. 

Dane dotyczące 
produktu umieszczone 

na ostatniej stronie 
instrukcji czyszczenia 

umożliwiają w przyszłości 
jego identyfikację, 

pomocne  np. przy zakupie 
części zamiennych.

 
powłoka ułatwiająca czyszczenie

10-letnia trwałość

Badane mikrobiologicznie

Sprawdzone przez TÜV

Certyfikat higieniczny

KermiCLEAN

Czyszczenie i konserwacja
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W Wyjątkowe wzornictwo zawiasów i uchwytów.

W Poziomy, wygodny uchwyt dostarczany jest seryjnie, drugi - mały, można zamówić przez usługę KermiEXTRA, bez dopłaty.

W Bezpieczne szkło hartowane.

W Najwyższej jakości eloksalowane profile aluminiowe w kolorze srebro wysoki połysk.

W Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości chromowanego metalu.

W Mechanizm wahadłowy drzwi o zakresie 180°

W Wewnątrz kabiny zawiasy zlicowane są z taflą szkła.

W Wysokość seryjna 2000, w przypadku mniejszej wysokości - na zapytanie.

W Wymiary seryjne dostosowane do wymiarów większości brodzików na rynku.

TUSCA® 
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Dostępne wykonania

Wykonania seryjne TUSCA

TU 1FN 
strona 12

TU 1FR/L
strona 14

TU 1KR/L 
strona 18

TU PTD 
strona 16

TU 1TR/L
strona 10

TU 1FW 
strona 20

TU 1NR/L 
strona 22

TU TWB
strona 24

TU TVB 
strona 28

TU TWP 
strona 26

TU TVP 
strona 30

TU EOR/L 
strona 32

TU EPR/L
strona 34

srebro wysoki połysk

 
powłoka ułatwiająca czyszczenie

10-letnia trwałość

Badane mikrobiologicznie

Sprawdzone przez TÜV

Certyfikat higieniczny

KermiCLEAN

ESG przezroczyste ESG SR Opaco ESG szkło szare

Paleta kolorów

Szkło  z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie

chrom

TU
SC

A
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TUSCA®

Niezawodny mechanizm windowy w 

drzwiach wahadłowych (180°) 

 gwarantuje płynną pracę drzwi oraz 

ich łagodne domykanie.

Specjalna, pozioma listwa uszczelniająca 

w kształcie rynny zapewnia zadowalającą 

ochronę przed bryzgami wody.

Delikatne zawiasy w modelach produ-

kowanych na miarę lub dyskretny profil 

przyścienny.

Doskonale zintegrowane zawiasy, zlicowane 

od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła. Takie 

rozwiązanie znacznie ułatwia czyszczenie 

kabiny.

TUSCA® 
Zmysłowa gibkość.

90° 90°
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Optymalne uszczelnienie dzięki minimalistycznym transpa-

rentnym listwom magnetycznym i uszczelniającym.

Praktyczne rozwiązanie: dołączony  

do kabiny przezroczysty haczyk na ręczniki 

można umieścić w dowolnym miejscu. 

Poziomy, masywny uchwyt lub  

jego minimalistyczna wersjia.

Do wyboru możliwość montażu z progiem 

zwiększającym szczelność lub bez.

Bezpośrednie połączenie z wanną. To 

proste rozwiązanie eliminuje miejsca, w 

których gromadzi się brud.

Zaskakująco ergonomiczne uchwyty,  

dopracowane także pod względem 

estetycznym.
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TUSCA®

Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z zawiasami i profilem przyściennym

TU 1TRTU 1TL

Informacje o produkcie.
W Do montażu w niszy.

W Drzwi pełnoszkliste jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz.

W 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą 
czyszczenie.

W Profil przyścienny po stronie zawiasów z najwyższej jakości eloksalowanego aluminium.

W Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.

W Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.

W Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Nisza

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018 

dopłata do ceny wykonania specjalnego

Uchwyty XE 1 539,- PA, GI 370,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1050 35 %

Paleta kolorów srebro wysoki połysk / chrom 1184,-

37 53-63

15



Kabiny prysznicowe Kermi 11Ceny i informacje techniczne I/2018

TU 1TR/L

Wykonanie specjalne 
  

 
ka

bi
ny

 

 

do 950

951-1050

261,- 

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. kod cena netto

W Y + 10 %
W M + 40 %



53

43
-4
9

Opcjonalnie z montowanym fabrycznie uchwytem ściennym do 
montażu na ścianie jako wykonanie specjalne, wyłącznie na 
podstawie formularza
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TUSCA®

Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym z zawiasami

TU 1FNTU 1FN

Informacje o produkcie.
W Każdorazowo wykonywana indywidualnie na wymiar, z dokładnością co do milimetra.

W Do montażu w niszy.

W Drzwi pełnoszkliste jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz, z polem stałym. 

W Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).

W Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w 
drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie. 

W Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.

W Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy w drzwiach zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.

W Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Nisza

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018 

dopłata do ceny wykonania specjalnego

Uchwyty XE 1 539,- PA, GI 370,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów do ceny w chromie 1184,-

221

40

15

19

3915
31
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TU 1FN

Wykonanie specjalne 
 

 
ka

bi
ny

 
 

 
ZDSS VSS TU

 
 

 
ZDSS VSS TU

 

do 950

261,- 

261,- 

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. cena netto

W + 10 %
W + 40 %
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TUSCA®

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach 
szerokości kabiny. 

Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym z profilem przyściennym

TU 1FRTU 1FL

Informacje o produkcie.
W Do montażu w niszy.

W Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz i pole stałe.

W Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).

W Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w 
drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie.

W Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, zawiasy i uchwyty z najwyższej jakości metalu

W Zakres regulacji na profilu przyściennym po stronie pola stałego 20 mm, po stronie zamykania 5 mm.

W Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.

W Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Nisza

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

33

15

44

20
25

zewnętrzna krawędź szkła

wymiar zabudowy (brodzika)

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018  

dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego

Uchwyty XE 1 539,- PA, GI 370,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów dopłata do sreb. wys. połysk 1184,-
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TU 1FR/L
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 V 

P

VP

900 VP

1000 VP

VP

VY
V
Y

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. kod cena netto

W Y + 10 %
W M + 40 %

Wykonanie specjalne 
  

 
ka

bi
ny

 
 

 
 

ZDSS VSS TU

 
 

 
ZDSS VSS TU

 

 
 

261,-

261,-
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TUSCA®

Drzwi wahadłowe z zawiasami profilem przyściennym

TU PTD

Informacje o produkcie.
W Do montażu w niszy.

W Pełnoszkliste drzwi dwuskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz.

W 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą 
czyszczenie.

W Profil przyścienny po stronie zawiasów z najwyższej jakości eloksalowanego aluminium.

W Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.

W Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.

W Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Nisza

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018 

dopłata do ceny wykonania specjalnego

Uchwyty XE 1 539,- PA, GI 370,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów srebro wysoki połysk / chrom 1184,-

37 53-63

15
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TU PTD

Wykonanie specjalne 
 

 
ka

bi
ny

 

 

do 950 TU PTD TU PTD
TU PTD

TU PTD

TU PTD

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. cena netto

W Y + 10 %
W M + 40 %



18 Kabiny prysznicowe Kermi Ceny i informacje techniczne I/2018

TUSCA®

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z zawiasami i profilem przyściennym

Informacje o produkcie.
W Do łączenia po stronie zamykania ze ścianą boczną TU TWP / ścianą boczną TU TWB / ścianą boczną skróconą do 

montażu obok wanny TU TVP lub ścianą boczną skróconą do montażu obok wanny TU TVB

W Drzwi pełnoszkliste jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz. 

W 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie.

W Profil przyścienny po stronie zawiasów z najwyższej jakości eloksalowanego aluminium.

W Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.

W Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.

W Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018 

dopłata do ceny wykonania specjalnego

Uchwyty XE 1 539,- PA, GI 370,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1050 35 %

Paleta kolorów srebro wysoki połysk / chrom 1184,-

Możliwości zabudowy
Wykonanie narożne: TU 1KR/L i TU TWP (strona 26) / TU TWB 
(strona 24) / TU TVP (strona 30) / TU TVB (strona 28)

TU 1KL TU 1KR

TU 1KL TU 1KR

TU 1KL TU 1KR

TU 1KL TU 1KR

TU TWP TU TWP

TU TWB TU TWB

TU TVP TU TVP

TU TVB TU TVB

37 53-63

15
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TU 1KR/L

Wykonanie specjalne 
 

 
 

 
ka

bi
ny

 

 

do 950

951-1050

261,-

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG 
zKermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. kod cena netto

W Y + 10 %
W M + 40 %
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Opcjonalnie z montowanym fabrycznie uchwytem ściennym do 
montażu na ścianie jako wykonanie specjalne, wyłącznie na 
podstawie formularza
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TUSCA®

Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym z zawiasami

Informacje o produkcie.
W Każdorazowo wykonywana indywidualnie na wymiar, z dokładnością co do milimetra.

W Do łączenia po stronie zamykania ze ścianą boczną TU TWP / ścianą boczną TU TWB / ścianą boczną skróconą do 
montażu obok wanny TU TVP lub ścianą boczną skróconą do montażu obok wanny TU TVB

W Drzwi pełnoszkliste jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz, z polem stałym. 

W Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).

W Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w 
drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie. 

W Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.

W Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy w drzwiach zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.

W Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018 

dopłata do ceny wykonania specjalnego

Uchwyty XE 1 539,- PA, GI 370,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów do ceny w chromie 1184,-

221

40

15

19

3915
31

Możliwości zabudowy
Wykonanie narożne: TU 1FW i TU TWB (strona 24) / TU TWP (strona 26) / TU TVB  
(strona 28) / TU TVP (strona 30)

TU 1FW TU 1FW TU 1FW TU 1FW

TU 1FW TU 1FW TU 1FW TU 1FW

TU TWB TU TWB TU TWP TU TWP

TU TVB TU TVB TU TVP TU TVP
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TU 1FW

Wykonanie specjalne 
 

 
ka

bi
ny

 
 

 
ZDSS SFW TU

 
 

 
ZDSS SFW TU

 

 

do 950 TU 1FW TU 1FW
TU 1FW

TU 1FW

261,- 

261,- 

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. cena netto

W + 10 %
W + 40 %
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TUSCA®

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach 
szerokości kabiny. 

Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym z profilem przyściennym

Informacje o produkcie.
W Do łączenia po stronie zamykania ze ścianą boczną TU TWP / ścianą boczną TU TWB / ścianą boczną skróconą do 

montażu obok wanny TU TVP lub ścianą boczną skróconą do montażu obok wanny TU TVB

W Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz i pole stałe.

W Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).

W Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w 
drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie.

W Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, zawiasy i uchwyty z najwyższej jakości metalu

W Zakres regulacji na profilu przyściennym 20 mm.

W Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.

W Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

33

15

44

20
25

zewnętrzna krawędź szkła

wymiar zabudowy (brodzika)

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnętrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 25

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018  

dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego

Uchwyty XE 1 539,- PA, GI 370,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów dopłata do sreb. wys. połysk 1184,-

Wykonanie narożne: TU 1NR/L i TU TWP (strona 26) / TU TWB 
(strona 24) / TU TVP (strona 30) / TU TVB (strona 28)

TU 1NL TU 1NR

TU 1NL TU 1NR

TU 1NL TU 1NR

TU 1NL TU 1NR

TU TWP TU TWP

TU TWB TU TWB

TU TVP TU TVP

TU TVB TU TVB
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TU 1NR/L
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ny

 

V 
P 

TU TWB
 

TU TVB  

VP

900 VP

1000 VP

VP

VY
V
Y

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. kod cena netto

W Y + 10 %
W M + 40 %

 

 

 

 

 
ka

bi
ny

V 
P 

TU TWB
 

TU TWB  

900 VP

990-1010 1000 VP

VP

Wykonanie specjalne 
  

 
ka

bi
ny

 
 

 
ZDSS SFW TU

 
 

 
 

ZDSS SFW TU 

 

261,-

261,-
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Opcjonalnie z montowanym fabrycznie uchwytem ściennym do 
montażu na ścianie jako wykonanie specjalne, wyłącznie na 
podstawie formularza
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TUSCA®

Ściana boczna z zawiasami

Informacje o produkcie.
W Każdorazowo wykonywana indywidualnie na wymiar, z dokładnością co do milimetra.

W Do montażu z TU 1KR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe / TU 1FW drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym / TU 
1NR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.

W Seryjnie dostarczana ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny). 

W 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą 
czyszczenie.

W Zawiasy wykonane są z najwyższej jakości metalu.

W Zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.

W Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018 

dopłata do ceny wykonania specjalnego

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów do ceny w chromie 657,-

221

31
40

15

19

Wykonanie narożne

TU TWB TU TWB
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TU TWB

Wykonanie specjalne 
 

 

 
ka

bi
ny

  
  

do 950 do 950 TU TWB TU TWB
TU TWB

TU TWB

157,- 

157,- 

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. cena netto

W + 10 %
W + 40 %

W
W   
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TUSCA®

Ściana boczna z profilem przyściennym

Informacje o produkcie.
W Do montażu z TU 1KR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe / TU 1FW drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym / TU 

1NR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.

W Ściana boczna częściowo obramowana.

W Seryjnie dostarczana ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).

W 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą 
czyszczenie.

W Profile wykonane z najwyższej jakości eloksalowanego aluminium.

W Zakres regulacji na profilu przyściennym 20 mm.

W Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy. 

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Możliwości zabudowy
Wykonanie narożne

TU TWP TU TWP

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach 
szerokości kabiny. 

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Ceny i informacje techniczne I/2017“.

3144

20

25

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018  

dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów dopłata do sreb. wys. połysk 657,-

wymiar za
budowy (brodzika)

zewnętrzn
a krawędź sz

kła

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnętrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 25
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TU TWP
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ny
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P

VP

900 VP

1000 VP

VY
V
Y

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. kod cena netto

W Y + 10 %
W M + 40 %

W
W   
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ny

 V 
P

900 VP

990-1010 1000 VP

Wykonanie specjalne 
 

 
 

 
ka
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ny

 

 

do 950 TU TWP TU TWP
TU TWP

TU TWP

157,-

157,-
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Opcjonalnie z montowanym fabrycznie profilem ściennym do 
montażu na ścianie jako wykonanie specjalne, wyłącznie na 
podstawie formularza
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TUSCA®

Ściana boczna skrócona obok wanny z zawiasami

Informacje o produkcie.
W Każdorazowo wykonywana indywidualnie na wymiar, z dokładnością co do milimetra.

W Do montażu z TU 1KR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe / TU 1FW drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym / TU 
1NR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.

W Pełnoszklista ściana boczna skrócona do montażu obok wanny.

W Seryjnie dostarczana ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).

W 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą 
czyszczenie.

W Zawiasy wykonane są z najwyższej jakości metalu.

W Zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.

W Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.
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Wykonanie narożne

TU TVB TU TVB

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018 

dopłata do ceny wykonania specjalnego

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów do ceny w chromie 657,-

odległość krawędzi wanny 
od obudowy wanny a może 
wynosić maks. 5 mm. 
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TU TVB
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do 950 TU TVB TU TVB
TU TVB

TU TVB

157,- 

157,- 

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. cena netto

W + 10 %
W + 40 %

W   
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TUSCA®

Ściana boczna skrócona obok wanny z profilem ściennym

Informacje o produkcie.
W Do montażu z TU 1KR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe / TU 1FW drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym / TU 

1NR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.

W Częściowo obramowana ściana boczna skrócona do montażu obok wanny.

W Seryjnie dostarczana ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).

W 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą 
czyszczenie. 

W Profile wykonane z najwyższej jakości eloksalowanego aluminium.

W Zakres regulacji na profilu przyściennym 20 mm.

W Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Możliwości zabudowy

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018  

dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 %

Paleta kolorów dopłata do sreb. wys. połysk 657,-

Wykonanie narożne

TU TVP TU TVP

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach 
szerokości kabiny. 

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

3144
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odległość krawędzi wanny 
od obudowy wanny a może 
wynosić maks. 5 mm. 
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Wykonanie specjalne 
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do 950 TU TVP TU TVP
TU TVP

TU TVP

157,-

157,-

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. kod cena netto

W Y + 10 %
W M + 40 %

W   
  



53

43
-4
9

Opcjonalnie z montowanym fabrycznie profilem ściennym do 
montażu na ścianie jako wykonanie specjalne, wyłącznie na 
podstawie formularza
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TUSCA®

Wejście narożne 2-częściowe (drzwi wahadłowe z polami stałymi) - 1 połowa z zawiasami

Informacje o produkcie.
W Każdorazowo wykonywana indywidualnie na wymiar, z dokładnością co do milimetra.

W Kompletne wejście narożne składa się z części prawej TU EOR oraz części lewej TU EOL.

W Istnieje możliwość łączenia połówek kabiny o różnej szerokości.

W Drzwi pełnoszkliste dwuskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz, z dwoma polami stałymi.

W Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).

W Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w 
drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie.

W Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.

W Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy w drzwiach zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.

W Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018 

dopłata do ceny wykonania spec. za każdą połowę kabiny

Uchwyty XE 1 539,- PA, GI 370,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów do ceny w chromie 1838,- Wejście narożne kompletne

Wykonanie narożne: TU EOR i TU EOL

TU EOL TU EOR
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TU EOR/L

Wykonanie specjalne  
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261,- 

261,- 

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. cena netto

W + 10 %
W + 40 %
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TUSCA®

Wejście narożne 2-częściowe (drzwi wahadłowe z polami stałymi) - 1 połowa z profilem przyściennym

Informacje o produkcie.
W Kompletne wejście narożne składa się z części prawej TU EPR oraz części lewej TU EPL.

W Istnieje możliwość łączenia połówek kabiny o różnej szerokości.

W Częściowo obramowane wejście narożne z drzwiami otwieranymi do środka i na zewnątrz, z dwoma polami stałymi.

W Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).

W Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w 
drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, opcjonalnie z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie.

W Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, zawiasy i uchwyty z najwyższej jakości metalu

W Zakres regulacji na profilu przyściennym 20 mm.

W Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.

W Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Możliwości zabudowy

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018 

dopłata do ceny wykonania seryjnego lub spec., za każdą połowę 
kabiny

Uchwyty XE 1 539,- PA, GI 370,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów dopłata do sreb. wys. połysk 1838,- Wejście narożne kompletne

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach 
szerokości kabiny. 

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.
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zewnętrzna krawędź szkła

wymiar zabudowy (brodzika)

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnętrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 25

Wykonanie narożne: TU EPR i TU EPL

TU EPL TU EPR
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Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. kod cena netto

W Y + 10 %
W M + 40 %
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TUSCA®

Osprzęt

ZDSS VSS TU 422,-
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ZDSS S90 TU 422,-

200 mm

 

422,-

ZDSS SFW TU 422,-

105,-
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TUSCA®

Osprzęt

  
  

230,-

  
 

    

184,-

  
     

184,-
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184,-

  

    

199,-

ZDRR VR1 TU 238,-
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UCHWYTY

Kolor chrom

Dostępność kolorów z KermiEXTRA na zapytanie

Wysokość uchwytu 38 mm

Odległość między otworami 288 mm

Zakres dostawy: 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)

Seryjnie dostępne TUSCA od szer. skrzydła drzwi 440 mm, drzwi wahadłowe 376 mm

Niedostępne w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, ATEA drzwi przesuwne, 
LIGA drzwi wahadłowo-składane i przesuwne nadpodłogowe.
Inne wykonania na zapytanie, zależnie od możliwości technicznych

Cena netto w PLN I/2018 za 
zmianę uchwytu. Dopłata za 
każdy uchwyt (część wewnętrzna 
i zewnętrzne) do ceny wykonania 
seryjnego/zamówienia specjalnego

370,-

TU1 / TUSCA 1

TU1 / TUSCA 1 pionowo

Kolor chrom

Dostępność kolorów z KermiEXTRA na zapytanie

Wysokość uchwytu 38 mm

Odległość między otworami 288 mm

Zakres dostawy: 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)

Seryjnie dostępne -

Niedostępne w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, ATEA drzwi przesuwne, 
LIGA  drzwi wahadłowo-składane i przesuwne nadpodłogowe.

Cena netto w PLN I/2018 za 
zmianę uchwytu. Dopłata za 
każdy uchwyt (część wewnętrzna 
i zewnętrzne) do ceny wykonania 
seryjnego/zamówienia specjalnego

370,-

W kabinach ćwierć- i półkolistych wymiana uchwytów 

możliwa jest wyłącznie w przypadku jednakowej 

odległości między otworami do montażu!

TU2 / TUSCA 2

chrom

na zapytanie

38 mm

32 mm

1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)

TUSCA szer. skrzydła drzwi do 439 mm, drzwi wahadłowe do 375 mm

w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, ATEA drzwi przesuwne, 
LIGA drzwi wahadłowo-składane i przesuwne nadpodłogowe.

TUSCA:
PA, PX, FI, FX, DI, AT, RA, LI: 370,-
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KermiEXTRA

Kolor chrom

Dostępność kolorów z KermiEXTRA brak

Wysokość uchwytu 38 mm po zewnętrznej stronie,21 mm po wewnętrznej stronie kabiny 

Otwór w szkle Ø 37 mm

Zakres dostawy: 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)

Seryjnie dostępne -

Niedostępne w serii DIGA, NICA, ATEA, RAYA, LIGA

Cena netto w PLN I/2018 za 
zmianę uchwytu. Dopłata do 
ceny wykonania seryjnego/
zamówienia specjalnego

539,-

XE 1 / XENA uchwyt chowany

PA / PASA GI / GIA

zewnętrzna strona kabiny wewnętrzna strona kabiny

Kolor chrom, srebro matowe chrom, srebro matowe

Dostępność kolorów z KermiEXTRA na zapytanie na zapytanie

Wysokość uchwytu 49 mm 49 mm

Odległość między otworami 288 mm 192 mm

Zakres dostawy: 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna) 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)

Seryjnie dostępne PASA, PASA XP -

Niedostępne w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, LIGA drzwi wahadłowo-
składane i przesuwne nadpodłogowe IBIZA 2000, NOVA 2000

w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, LIGA drzwi wahadłowo-
składane i przesuwne nadpodłogowe IBIZA 2000, NOVA 2000

Cena netto w PLN I/2018 za 
zmianę uchwytu. Dopłata za 
każdy uchwyt (część wewnętrzna 
i zewnętrzne) do ceny wykonania 
seryjnego/zamówienia specjalnego

370,- 370,-

W kabinach ćwierć- i półkolistych wymiana uchwytów 

możliwa jest wyłącznie w przypadku jednakowej 

odległości między otworami do montażu!
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UCHWYTY

AT1 / ATEA 1 LI / LIGA

Kolor chrom, biel RAL 9016 chrom

Dostępność kolorów z KermiEXTRA na zapytanie brak

Wysokość uchwytu 33 mm 33 mm

Odległość między otworami 128 mm 128 mm

Zakres dostawy: 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna) 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)

Seryjnie dostępne ATEA drzwi przesuwne nadpodłogowe (D2R/L, D4B, C2R/L) LIGA

Niedostępne w serii LIGA drzwi przesuwne nadpodłogowe dodatkowy uchwyt w kabinie LIGA drzwi wahadłowo-składane   

Cena netto w PLN I/2018 za 
zmianę uchwytu. Dopłata za 
każdy uchwyt (część wewnętrzna 
i zewnętrzne) do ceny wykonania 
seryjnego/zamówienia specjalnego

370,- 370,-

FI / FILIA DI / DIGA

Kolor chrom chrom, biel RAL 9016

Dostępność kolorów z KermiEXTRA na zapytanie na zapytanie

Wysokość uchwytu 46 mm 34 mm

Odległość między otworami 128 mm 128 mm

Zakres dostawy: 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna) 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)

Seryjnie dostępne FILIA, FILIA XP DIGA

Dodatkowy uchwyt - w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane i ściana boczna ruchoma. 
Składając zamówienie należy podać: dodatkowy uchwyt wewnątrz i 
zewnątrz kabiny lub tylko wewnątrz

Niedostępne w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, LIGA drzwi przesuwne 
nadpodłogowe 

w serii LIGA drzwi przesuwne nadpodłogowe  

Cena netto w PLN I/2018 za 
zmianę uchwytu. Dopłata za 
każdy uchwyt (część wewnętrzna 
i zewnętrzne) do ceny wykonania 
seryjnego/zamówienia specjalnego

370,- 370,-

W kabinach ćwierć- i półkolistych wymiana uchwytów 

możliwa jest wyłącznie w przypadku jednakowej 

odległości między otworami do montażu!
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KermiEXTRA

XE 2 / XENA (możliwość montażu z pierścieniem 
dystansowym lub bez)

Kolor chrom, biel RAL 9016

Dostępność kolorów z KermiEXTRA brak

Wysokość uchwytu 37 mm z pierścieniem dystansowym, 34 mm bez pierścienia

Otwór w szkle Ø 12 mm

Zakres dostawy: 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)

Seryjnie dostępne -

Niedostępne w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, LIGA drzwi wahadłowo-
składane i przesuwne nadpodłogowe,       

Cena netto w PLN I/2018 za 
zmianę uchwytu. Dopłata za 
każdy uchwyt (część wewnętrzna 
i zewnętrzne) do ceny wykonania 
seryjnego/zamówienia specjalnego

370,-

RA / RAYA AT2 / ATEA 2

Kolor chrom, srebro matowe chrom, biel RAL 9016

Dostępność kolorów z KermiEXTRA na zapytanie na zapytanie

Wysokość uchwytu 31 mm 36 mm

Odległość między otworami 50 mm -

Otwór w szkle - Ø 12 mm

Zakres dostawy: 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna) 1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)

Seryjnie dostępne RAYA ATEA drzwi wahadłowe

Niedostępne w serii NICA, LIGA drzwi przesuwne nadpodłogowe  w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, LIGA drzwi wahadłowo-
składane i przesuwne nadpodłogowe 

Cena netto w PLN I/2018 za 
zmianę uchwytu. Dopłata za 
każdy uchwyt (część wewnętrzna 
i zewnętrzne) do ceny wykonania 
seryjnego/zamówienia specjalnego

370,- 370,-

W kabinach ćwierć- i półkolistych wymiana uchwytów 

możliwa jest wyłącznie w przypadku jednakowej 

odległości między otworami do montażu!



NICA®

W Proste, przejrzyste wzornictwo drzwi przesuwnych.

W Bezpieczne szkło hartowane.

W Najwyższej jakości eloksalowane profile aluminiowe w kolorze srebro wysoki połysk.

W Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości chromowanego metalu.

W Drzwi są seryjnie wyposażone w mechanizm delikatnego otwierania i zamykania.

W Elementy drzwi odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.



Dostępne wykonania

Wykonania seryjne NICA

NI D2R/L / TWR/L 
strona  48 / 50

NI C2R/L 
strona  52

NI L2R/L
strona  46

srebro wysoki połysk

 
powłoka ułatwiająca czyszczenie

10-letnia trwałość

Badane mikrobiologicznie

Sprawdzone przez TÜV

Certyfikat higieniczny

KermiCLEAN

ESG 
przezroczyste

ESG SR Opaco ESG szkło szare

Paleta kolorów

Szkło w zależności od modelu  z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie

Kabiny prysznicowe Kermi 43

N
IC

A
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NICA®

NICA® 
Delikatna i prostolinijna.

Drzwi są seryjnie wyposażone w mechanizm 

delikatnego otwierania i zamykania.

Specjalna, pozioma listwa uszczel niająca  

w kształcie rynny zapewnia zadowalającą 

ochronę przed bryzgami wody. 

Gładkie i łatwe do czyszczenia profile, które 

jednocześnie gwarantują stabilność.
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Zaskakująco ergonomiczne uchwyty,  

dopracowane także pod względem 

estetycznym.

Optymalne uszczelnienie w każdej wersji wykonania dzięki 

zastosowaniu indywidualnie dopasowanych listew magnety-

cznych i uszczelniających.

Złożone drzwi przesuwne zajmują mało mie-

jsca, zostawiając szerokie wejście do kabiny. 

Elementy drzwi odchylane są do środka, co 

znacznie ułatwia czyszczenie.

Do wyboru możliwość montażu z progiem 

zwiększającym szczelność lub bez.

Praktyczne rozwiązanie: wchodzący w skład 

zestawu przezroczysty haczyk na ręczniki.
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NICA®

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach 
szerokości kabiny. 

Drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym

NI L2RNI L2L

Informacje o produkcie.
W Do montażu w niszy.

W Drzwi częściowo obramowane z jednym ruchomym elementem przesuwanym w jedną stronę i polem stałym.

W 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiClean ułatwiającą 
czyszczenie.

W Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.

W Zakres regulacji na profilu przyściennym po stronie pola stałego 25 mm.

W Przesuwne elementy drzwi z mechanizmem delikatnego otwierania i zamykania, odchylane są do środka, co znacznie 
ułatwia czyszczenie.

W Najwyższej jakości rolki przesuwne.

W Listwa uszczelniająca na całej wysokości drzwi, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina NICA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Nisza

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu 
patrz „Cenny i dane techniczne I/2017“.

15
10

32 50

45

zewnętrzna krawędź szkła

wymiar zabudowy (brodzika)

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018  

dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego

Uchwyty FI, DI, AT1, LI 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów dopłata do sreb. wys. połysk 1184,-
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NI L2R/L

Wykonanie seryjne

 
 

 

-  
 V 

 
P

985-1010 405-430 475-500 VP

1085-1110 455-480 525-550 VP

1185-1210 505-530 575-600 VP

1285-1310 555-580 625-650 VP

1385-1410 605-630 675-700 VP

1485-1510 655-680 725-750 VP

1585-1610 705-730 775-800 VP

1685-1710 755-780 825-850 VP

1785-1810 805-830 875-900 VP

VY
V
Y

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. kod cena netto

W Y 10 %
W M 40 %

  

  

 

951-1250

1251-1650

1651-1850

951-1250

1251-1650

1651-1850



48 Kabiny prysznicowe Kermi Ceny i informacje techniczne I/2018

NICA®

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach 
szerokości kabiny. 

Drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym

NI D2RNI D2R/L

Informacje o produkcie.
W Do łączenia ze ścianą boczną NI TWR/L montowaną po stronie zamknięcia.

W Drzwi częściowo obramowane z jednym ruchomym elementem przesuwanym w jedną stronę i polem stałym.

W 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiClean ułatwiającą 
czyszczenie.

W Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.

W Zakres regulacji na profilu przyściennym po stronie pola stałego 25 mm.

W Przesuwne elementy drzwi z mechanizmem delikatnego otwierania i zamykania, odchylane są do środka, co znacznie 
ułatwia czyszczenie.

W Najwyższej jakości rolki przesuwne.

W Listwa uszczelniająca na całej wysokości drzwi, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina NICA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Wykonanie narożne NI D2R/L i NI TWR/L (strona 50)

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

15
10

32 50

45

zewnętrzna krawędź szkła

wymiar zabudowy (brodzika)

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnętrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 15

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018  

dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego

Uchwyty FI, DI, AT1, LI 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów dopłata do sreb. wys. połysk 1184,-

NI TWR NI TWL
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NI D2R/L

 
 

 

-  

V 
 

P

985-1010 395-420 465-490 VP

1085-1110 445-470 515-540 VP

1185-1210 495-520 565-590 VP

1285-1310 545-570 615-640 VP

1385-1410 595-620 665-690 VP

1485-1510 645-670 715-740 VP

1585-1610 695-720 765-790 VP

VY
V
Y

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. kod cena netto

W Y 10 %
W M 40 %

   

  

 

951-1250

1251-1650

951-1250

1251-1650

 
 

   

 
V 

P

990-1015 405-430 475-500 VP

1090-1115 455-480 525-550 VP

1190-1215 505-530 575-600 VP

1290-1315 555-580 625-650 VP

1390-1415 605-630 675-700 VP

1490-1515 655-680 725-750 VP

1590-1615 705-730 775-800 VP
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NICA®

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach 
szerokości kabiny. 

Ściana boczna

NI TWR

Informacje o produkcie.
W Do łączenia z drzwiami przesuwnymi 2-częściowymi z polem stałym NI D2R/L. 

W Ściana boczna częściowo obramowana.

W 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiClean ułatwiającą 
czyszczenie.

W Profile wykonane z najwyższej jakości eloksalowanego aluminium.

W Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina NICA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Wykonanie narożne

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

15
10

3250

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnętrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 15

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018  

dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %

Paleta kolorów dopłata do sreb. wys. połysk 1184,-

NI TWL

wymiar za
budowy (brodzika)
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NI TWR/L

 
 

 

 

 

V 
 

P

735-760 VP

785-810 VP

885-910 VP

985-1010 VP

1085-1110 VP

1185-1210 VP

VY
V
Y

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. kod cena netto

W Y 10 %
W M 40 %

W   54
  54

   

  
  

951-1250

1251-1450

951-1250

1251-1450

157,-

157,-

 
 

 

 

   
 V 

P

740-765 VP

790-815 VP

890-915 VP

990-1015 VP

1090-1115 VP

1190-1215 VP
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NICA®

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach 
szerokości kabiny. 

Wejście narożne 2-częściowe nadpodłogowe (drzwi przesuwne) - połowa kabiny

NI C2RNI C2L

Informacje o produkcie.
W Kompletne wejście narożne składa się z części prawej NI C2R oraz części lewej NI C2L.

W Istnieje możliwość łączenia połówek kabiny o różnej szerokości.

W Drzwi częściowo obramowane z dwoma przesuwnymi segmentami i dwoma polami stałymi.

W 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiClean ułatwiającą czyszczenie.

W Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.

W Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.

W Przesuwne elementy drzwi z mechanizmem delikatnego otwierania i zamykania, odchylane są do środka, co znacznie 
ułatwia czyszczenie.

W Najwyższej jakości rolki przesuwne.

W Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.

W Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) , lub bez (wyk. nadpodłogowe). , patrz str. 2-3.

W Ze względów konstrukcyjnych kabina NICA nie gwarantuje zupełnej szczelności.

W Zakres dostawy: zestaw montażowy.

W Made in Germany.

W Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).

W Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Wykonanie narożne

Możliwości zabudowy

Montaż
Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu 
na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy 
zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, 
uszczelnienia, itp.).Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz 
„Cenny i dane techniczne I/2017“.

15
10

32 50

45

zewnętrzna krawędź szkła

wymiar zabudowy (brodzika)

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnętrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 15

KermiEXTRA *maks. szerokość patrz następna strona
cena netto w PLN I/2018 

dopłata do ceny wykonania seryjnego lub spec., za każdą połowę kabiny

Uchwyty AT1, LI 370,-

Szkło piaskowane wzór Stripe 2 707,- wszystkie inne wzory Kermi 1414,- wzór indywidualny na zapytanie

Szkło lustrzane* szer. szkła zależnie od produktu - 550 25 % 551-950 30 % 951-1250 35 %

Paleta kolorów dopłata do sreb. wys. połysk 1838,- Wejście narożne kompletne
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NI C2R/L

 

 

 

 

-   
 V 

 
P

 

785-810 395-430 348-373 VP

VP

885-910 465-500 398-423 VP

VP

985-1010 536-571 448-473 VP

VP

1085-1110 607-642 498-523 VP

VP

1185-1210 677-712 548-573 VP

VP

VY
V
Y

Szkło dopłata do szkła 
przezroczystego ESG z 
KermiCLEAN

Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz 
poprzednia strona. kod cena netto

W Y 10 %
W M 40 %

 
 

  
 

  

  

951-1250

951-1250

  

   

 

 
 V 

P

 

790-815 409-444 358-383 VP

VP

890-915 479-514 408-433 VP

VP

990-1015 550-585 458-483 VP

VP

1090-1115 621-656 508-533 VP

VP

1190-1215 692-727 558-583 VP

VP
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NICA®

Osprzęt

25

202,-

202,-

217,-

184,-

217,-

105,-
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Ceny i informacje techniczne I/2017

Niewiążące ceny netto.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki 
i błędy w druku.

Ilustracje przedstawiają przykładowe warianty; 
przedstawiony na zdjęciach osprzęt nie wchodzi 
w zakres dostawy.

Ze względów technicznych możliwe są różnice 
w odcieniach kolorów pomiędzy drukiem a 
oryginalnym produktem.

Uwaga:

Wszystkie kabiny Kermi podlegają badaniu wg 
normy PPP 35005 (TÜV / GS-geprüft) oraz EN 
14428 (CE).

Duże powierzchnie szklane mogą ulegać drganiom 
optycznym, które nie wpływają na stabilność 
techniczną.

Ślady, które są widoczne na zaparowanym szkle 
(np. po naklejkach) nie stanowią podstawy do 
reklamacji. Uwaga: podczas produkcji szkła 
hartowanego ESG mogą pojawić się defekty w 
tafli szkła pod postacią inkluzji siarczku niklu. 

Kabiny prysznicowe Kermi sa przeznaczone do 
montażu w standardowych łazienkach.  W innym 
przypadku (np. na basenie) mogą występować 
niesprzyjające warunki, jak np. stosowanie 
agresywnych środków czyszczących lub 
dezynfekujących.  

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia 
powstałe w takich warunkach.

Podczas montażu kabin prysznicowych Kermi należy 
przestrzegać wszystkich obowiązujących norm i 
wytycznych dotyczących instalacji elektrycznych.

Tabela dostępności kolorów

Nowoczesne technologie pozwalają zredukować 
takie ryzyko. Nawet najnowocześniejsze metody 
(ESG-H) nie wykluczają ich w zupełności – 
zawsze istnieje ryzyko ich powstania. ESG-H 
dostępne na zapytanie. W wyniku przekroczenia 
dopuszczalnych naprężeń w szkle może dojść więc 
do spontanicznych pęknięć, NIE STANOWIĄ one 
jednak podstawy do reklamacji  

W przypadku montażu na posadzce, ściań 
skróconych obok wanny lub kostrukcji specjalnych 
może się zdarzyć, że krawędź dolna szkła będzie 
częściowo nieosłonięta.

XX XXX XXX XX K
RA PTD 090 20 1 P K

PALETA KOLORÓW

TU
SC

A

N
IC

A

chrom Z P

srebro wysoki połysk V P b

srebro matowe 1

biel, RAL 9016 2 v v

pergamon v v

biel szlachetna v v

śnieżnobiały, RAL 9010 v v

jaśmin v v

manhattan v v

beż bahama v v

błękit egejski v v

czarny v v

czerwony, RAL 3003 v v

natura v v

żółty, RAL 1004 v v

calypso v v

niebieski, RAL 5002 v v

biel, RAL 9016 Soft v v

śnieżnobiały, RAL 9010 Soft v v

manhattan Soft v v

błękit egejski Soft v v

beż bahama Soft v v

pergamon Soft v v

czarny Soft v v

cytrus Nature v v

oliwka Nature v v

kukurydza Nature v v

purpura Nature v v

krokus Nature v v

lawenda Nature v v

solaris Ethno v O

inka Ethno v O

carmina Ethno v O

terra Ethno v O

srebro błyszczące Metallic v v

grafit Metallic v v

złoto słoneczne Metallic v v

srebro cyrkonowe Metallic v v

brąz matowy Metallic v O

miedź klasyczna Metallic v v

kolory palety RAL CLASSIC v v

Obowiązują ogólne warunki handlowe Kermi 
Sp. z o.o..

Kermi jest zarejestrowaną marką.

© by  Kermi GmbH

ul. Graniczna 8b

54-610 Wrocław

Niniejsza publikacja i wszystkie jej części są 
chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie 
dokumentu niezgodnie z prawem autorskim i bez 

zgody autora jest zabronione i karalne. Dotyczy to 
w szczególności powielania, tłumaczenia, tworzenia 
mikrofilmów oraz zapisywania i przetwarzania w 
systemach elektronicznych.
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   Dostępne z powłoką  
KermiCLEAN ułatwiającą 
czyszczenie.

 
powłoka ułatwiająca czyszczenie

10-letnia trwałość

Badane mikrobiologicznie

Sprawdzone przez TÜV

Certyfikat higieniczny

KermiCLEAN

SZKŁO

TU
SC

A

N
IC

A

ESG przezroczyste A b b

ESG przezroczyste z KermiCLEAN P b b

ESG przezroczyste z CADAClean P

ESG przezroczyste z OSIAclean P

ESG SR Opaco U b b

ESG SR Opaco z KermiCLEAN Y b b

ESG SR Siesta T

ESG SR Siesta z KermiCLEAN W

ESG SR Arena C N

ESG SR Arena C z KermiCLEAN Z

ESG szkło szare L b b

ESG szkło szare z KermiCLEAN M b b

ESG szkło lustrzane J v v

ESG szkło lustrzane z KermiCLEAN K v v

ESG Serigrafia ATEA 2011 B

ESG Serigrafia ATEA 2011 z KermiCLEAN D

ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean V

ESG Serigrafia CADA XS z KermiCLEAN V

ESG przezroczyste ze wzorem Stripe 1 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Stripe 2 E v v

ESG przezroczyste ze wzorem Stripe 2 z KermiCLEAN F v v

ESG przezroczyste ze wzorem Line 1.1 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Line 1.2 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Line 2.1 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Line 2.2 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Carpet 1 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Carpet 2 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Zebra 1 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Zebra 2 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Nature 1 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Nature 2 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Stone 1 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Stone 2 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Fresh 1 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Fresh 2 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Light 1 v v

ESG przezroczyste ze wzorem Light 2 v v

b dostępne

P dostępne według cennika (nie we wszystkich wariantach 
zabudowy)

v dostępne w ramach oferty KermiEXTRA

O dostępne w ramach oferty KermiEXTRA (nie we wszystkich 
wariantach zabudowy)

Tabela dostępności szkła 
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Nawet w przypadku stłuczenia szkła nic złego się 
nie stanie.

Stosowane przez Kermi bezpieczne szkło 
hartowane ESG odpowiada wymogom normy 
EN 12150. Charakteryzuje się ono wysoką 
odpornością na uderzenia, wstrząsy, naprężenia  
zginające oraz obciążenia termiczne. W ekstre-
malnych przypadkach bezpieczne szkło harto-
wane nie rozbije się na drobne, ostre kawałki 
- skruszy się bez groźnych skutków, podobnie 
jak boczna szyba w  samochodzie.

W ofercie KermiEXTRA znajdziecie 
Państwo wzory piaskowane na szkle 
oraz szkło lustrzane patrz „Ceny i dane 
techniczne I/2017“.

Najwyższa jakość bezpiecznego szkła harto-
wanego odpowiadająca –wymogom normy 
EN 12150.

Ślady, które są widoczne na zaparowanym szkle (np. po naklej-
kach) nie stanowią podstawy do reklamacji.ESG przezroczyste ESG szkło mleczne SR Opaco

ESG szkło strukturalne SR Siesta

ESG szkło szare

ESG szkło strukturalne SR Arena C

Szkło hartowane ESG

SZKŁO
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Kermi Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b

54-610 Wrocław

Polska

Tel.  +48 71 354 03 70

Faks  +48 71 354 04 63

www.kermi.pl

info@kermi.pl


