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Wzory z katalogu stanowią własność firmy Dubiel Glass i są chronione prawami autorskimi.
Powielanie i kopiowanie bez zgody Dubiel Glass zabronione.

Wzory z katalogu przedstawiają poglądową ofertę możliwości wykonania wzorów na danym szkle. Ze względu na ręczne 
wykonywanie zdobień gotowe produkty mogą się różnić od fotografii w katalogu i różnice te nie stanowią podstaw do reklamacji.
Każda realizacja wymaga przeprojektowania wzorów i dostosowania ich do określonych wymiarów,
w związku z czym wygląd i rozmieszczenie wzorów na tafli mogą się różnić od katalogowych.
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(1) "+"Regulacja w stronę pokrętła - Adjustment towards knob
"-" Regulacja w stronę ściany - Adjustment towards wall

(2) Wysokość kabiny prysznicowej - Shower system height
(3) RW = Promień brodzika prysznicowego - Shower tray radius

STANDARD NA ZAMÓWIENIE
ON REQUEST

Grubość szkła (mm) Panele stałe - Fixed panels 8 6, 10
Glass thickness (mm) Płaskie panele drzwiowe - Flat door panels 8 6, 10

Kształtowane panele drzwiowe - Curved door panels 6
Maksymalna waga drzwi (kg) 40
Max. door weight (kg)
Wysokość paneli
kształtowanych (mm) (2) Type 260/260Ü - RW 500 (3) 1900
Height of curved
panels (mm) (2) Typ 260/260Ü - RW 550 (3) 1900

Typ 265 - RW 500 (3) 1900
Typ 265 - RW 550 (3) 1900

Możliwość regulacji (1) (mm) Zawiasy SZ/Ś - Hinge G/W +2 / -2
Adjustability (1) (mm) Zawiasy z zakładką SZ/SZ 180° - Overlapping hinge G/G 180° +2 / -2

Zawiasy wpuszczane SZ/SZ 180° - Flush hinge G/G 180° +2 / -2
Zawiasy SZ/SZ 135° - Hinge G/G 135° +2 / -2
Wspornik SZ/Ś - Bracket G/W +2 / -2
Wspornik SZ/ SZ - Bracket G/G +2 / -2

Typy okuć Zawiasy uchylne z elementem do zaciskowego mocowania
tafli szklanej Seria B0 410

Fitting type Single-action hinges with glass clamping element
Materiały Okucia - Fittings MS
Materials Profile - Profiles LM
Dostępne typy drzwi Typ 1nn: drzwi mocowane do ściany - Door fixed to wall
Available door types Typ 2nn: drzwi mocowane do szklanego panelu

- Door fixed to glass panel
Dostępne konfiguracje Prysznic wnękowy - Niche shower
Available configurations Prysznic narożny - Corner shower

Prysznic z kabiną kształtowaną - Curved shower
Prysznic z kabiną pięciokątną - Pentagonal shower
Połączony z wanną - In conjunction with bathtub
Prysznic z kabiną w kształcie U - U-shaped shower

Dostępne wykończenia Lakierowane proszkowo RAL9016 - Powder-coated RAL9016
Available finishes Lakierowane proszkowo RALXXXX - Powder-coated RALXXXX

Błyszczące chromowane - Chrome brilliant
Wykończenia specjalne - Special finishes

Uwagi Okucia szkło-szkło dostępne w wersji z zakładką i jako wpuszczane.
Remarks Glass-to-glass fittings available in overlapping and flush version.

GRAL Dusch- und Bad-
Systeme GmbH + Co. KG
Leibnizstraße 4
D-32108 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 9485-0
Fax +49 5222 282532
www.gral-systeme.de
Ein Unternehmen der
DORMA Gruppe
Firma Grupy DORMA
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Drzwi wahadłowe
są rozwiązaniem pozwalającym na otwieranie drzwi w obu kierunkach. Można je mocować na

zawiasach przykręconych bezpośrednio do ściany lub do podłogi i nadproża. Główne zalety tego
sposobu mocowania drzwi to brak konieczności wykonywania futryn, a przede wszystkim

możliwość swobodnego przechodzenia w obu kierunkach.

Do drzwi wahadłowych oferujemy okucia firmy Dorma Universal, Dorma Arcos i Dorma Manet.

Drzwi przymykowe do futryn
Wykonujemy futryny do każdej wielkości otworu i grubości muru.
Oferujemy różne rodzaje futryn:
ze stali nierdzewnej, 
aluminiowe, 
stalowe lakierowane w kolorach RAL,
regulowane fornirowane okleinami naturalnymi.

Do drzwi przymykowych oferujemy okucia firmy DORMA: Studio Rondo, Gala, Arcos i Classic.

Drzwi przesuwne
umożliwiają zamykanie zarówno niewielkich otworów drzwiowych, jak i bardzo dużych

przestrzeni między pomieszczeniami. Jednocześnie nie zajmują wiele miejsca, gdyż zasuwają się
na ścianę bądź do kasety zabudowanej w ścianie. Szyna jezdna drzwi przesuwnych montowana

jest do sufitu lub na ścianie nad otworem drzwiowym.

Do drzwi przesuwnych oferujemy okucia firmy Dorma: RS 120, Agila 150, Dormotion, Magneo, Manet, 
jak również wielki wybór pochwytów ze stali i ze szkła.

więcej o okuciach na stronie www.dubielglass.pl www.dubielglass.pl

OKUCIA DO DRZWI WAHADŁOWYCH MONTOWANE DO ŚCIANY

TENSOR
Solidne okucie o dużym udźwigu, 
posiadające samozamykacz, 
pozwalające na regulację siły 
domykania drzwi oraz dokładne 
ustawienie drzwi w każdej 
płaszczyźnie.

GX 990.1 oraz GX 400.1 
Lekke zawiasy pozwalające na 
montaż drzwi ważących do 45 kg. 
Bardzo popularne ze względu na 
dobry stosunek jakości do ceny. 
Można go stosować zarówno do 
drzwi wewnętrznych, jak również 
do kabin prysznicowych.

OKUCIA DO DRZWI WAHADŁOWYCH MONTOWANE DO PODŁOGI I DO SUFITU

DORMA UNIVERSAL 
Klasyczne okucie służące do zabudów szklanych. System  Dorma Universal pozwala na wykonanie 
najbardziej prostych pojedynczych drzwi wahadłowych, jak również dużych ścian szklanych
z większą ilością drzwi i doświetli. Drzwi mogą być zamykane za pomocą samozamykaczy, 
zamków narożnych i centralnych, a także systemów przesuwnych.

POCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH I WAHADŁOWYCH

MUSZELKA
Najprostszy
i najpopularniejszy
pochwyt do drzwi 
przesuwnych,
pozwalający na
otwarcie drzwi
na całą szerokośc
przejścia.

ANTABA
Klasyczny 
pochwyt do
drzwi 
przesuwnych
i wahadłowych. 
Występuje 
w różnych 
długościach 
i wykończeniach.

ANTABA
BLOKOWANA
W PODŁODZE
Pochwyt rurowy 
pozwalający w prosty 
i funkcjonalny sposób 
zamknąć drzwi 
wahadłowe bądź 
przesuwne.

GAŁKA
SWAROVSKIEGO
Gałka szklana,
której uchwytem
jest kryształ
Swarovskiego.

POCHWYTY SZKLANE
Nowy produkt firmy Dubiel Glass. 
Niezwykle efektowne pochwyty
ze szkła o grubości 15 mm.
Ręcznie polerowane krawędzie, 
mocowania ze stali nierdzewnej. 
Nadają nawet bardzo prostym 
drzwiom charakter lekkości
i elegancji.
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Zakład Szklarski Zdobienia Szkła Dubiel Glass s.c jest producentem drzwi szklanych, 
oraz wszelkiego rodzaju wypełnień do drzwi drewnianych, mebli i innych otworów budowlanych. 
Zajmujemy się również wykonywaniem drzwi i ścianek w systemie bezramowym, gdzie 
zawiasy i okucia są montowane bezpośrednio do sciany, sufitu, bądź podłogi. Oprócz 
drzwi szklanych przymykowych, wykonujemy również drzwi w systemach przesuwnych
i wahadłowych. Niniejszy katalog jest przedstawieniem naszej podstatwowej oferty.


