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System szklanych kabin
prysznicowych BF 132
Klasyczna, bezramowa kabina
prysznicowa wykonana
w całości ze szkła! Ukryty
mechanizm sprężynowy
pozwala na zamykanie drzwi
od pozycji pod kątem 20°
i zapewnia bezpieczeństwo
takiego zamknięcia. Wahadłowe
zawiasy pozwalają na otwarcie
drzwi do środka – dostępne
na zamówienie – a szeroki
asortyment dostępnych drzwi

poszerzono o następującą
opcję: okucia mocujące
szkło do szkła, pozwalające
na łączenie drzwi kabiny do
paneli szklanych, wyposażono
je też w zintegrowany
mechanizm sprężynowy,
pozwalający na ustawienie
zarówno płaskie, jak i pod
kątem 135°.

Glass Shower
System BF 132
A classic frameless full 
glass shower enclosure!
The concealed spring mecha-
nism closes from an angle of
approx. 20° and keeps the
door securely shut.
The double-action hinges
allow inward opening doors –
available on request – and
the already wide range of door
types has been extended by a
further option:

Now the glass-to-glass 
fittings connecting shower
doors to fixed glass panels
are also equipped with an
integrated spring mechanism,
enabling both flush arrange-
ments and angles of 135°.

BF 132 TYP 100

BF 132 TYP 130
Ciekawe zastosowanie, z uchwytem na ręcznik

i profilami mocującymi do ściany
Special application with towel holder 

and wall connection profile

Okucie
Mosiężne okucie z płytką
mocującą po jednej lub
obu stronach

Fitting
Brass fitting, with 
fixing plate on 
one or both sides

Typ 100 Typ 105 Typ 110 Typ 120 Typ 130 Typ 131 Typ 140 Typ 141



Typ 170 Typ 200 Typ 220 Typ 230 Typ 255 Typ 470
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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
(5) Zawiasy bez samozamykacza - Hinges without spring mechanism

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
Maksymalna waga drzwi (kg) 40
Max. door weight (kg)
Wysokość paneli Typ 260/260Ü - RW 500 (3)

kształtowanych (mm) (2) Typ 260/260Ü - RW 550 (3)

Height of curved Typ 265 - RW 500 (3)

panels (mm) (2) Typ 265 - RW 550 (3)

Możliwość regulacji (1) (mm) Zawiasy SZ/Ś - Hinge G/W +3 / -3
Adjustability (1) (mm) Zawiasy przegubowe SZ/SZ- Folding hinge G/G (5) +2 / -2

Zawiasy wpuszczane SZ/SZ 180° - Flush hinge G/G 180° +1 / -1
Zawiasy SZ/SZ 135° - Hinge G/G 135° +1 / -1
Wspornik SZ/Ś - Bracket G/W +1 / -1
Wspornik SZ/SZ - Bracket G/G +1 / -1

Typy okuć Zawiasy wahadłowe z ukrytym samozamykaczem Seria(e) BF 132
Fitting type Double-action hinges with concealed spring mechanism
Materiały Okucia - Fittings MS - BR
Materials Profile - Profiles LM - AL
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
Typ 4nn: drzwi składane - Folding door (5)

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 180° dostępne z/bez samozamykacza.
Remarks Okucie szkło-ściana z płytką mocującą po jednej lub obu stronach.

Glass-to-glass fitting 180° available with/without spring mechanism.
Glass-to-wall fitting available with fixing plate on one or both sides.
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