
KABINY PRYSZNICOWE



COLMAR



Minimalistyczny design podkreślają chromowane 

uchwyty i zawiasy z mechanizmem podnoszenia. 

Dopracowany profil mocujący umożliwia dokładną 

regulację i dostosowanie kabiny do nierówności 

budowlanych. Maksymalną szczelność gwarantuje 

system uszczelek silikonowych oraz odpowiedniej 

wysokości listwa progowa wraz z profilami bocznymi.

KOD CASTO SZKŁO WYMIAR

530238 Transparentne 80 190×80×  [cm]

530239 Transparentne 90 190×90×  [cm]

PROFIL

Chrom

Chrom

SZER. WEJŚCIA

761 [mm]

761 [mm]

1

2

MOSIĘŻNE CHROMOWANE UCHWYTY

ZAWIAS CHROMOWANY

1 2

Powłoka AntiCalc chroni szkło przed trwałym 

osadzaniem się nieczystości i osadów z wody. 

Grubość bezpiecznego szkła hartowanego 

wynosi 6 mm.

KOLOR PROFILU

TRANSPARENTNE

CHROM

WYPEŁNIENIE

CHROM

ZAWIASY I UCHWYTY

Kabiny półokrągłe



VERONA



Seria kabin i drzwi prysznicowych Verona 

charakteryzuje się nowoczesnym designem, 

który podkreślony został przez chromowane detale. 

System drzwi rozsuwanych pozwala na efektywne 

wykorzystanie przestrzeni łazienki. Możliwość 

wypięcia drzwi z dolnych zaczepów ułatwia ich 

konserwację i czyszczenie. Stylu kabiny nie zakłócają 

pionowe profile, a błyszczące wykonanie uchwytów 

można łatwo zestawić z innymi chromowanymi 

detalami w łazience.

1 2

Serię wyróżnia również wygodny uchwyt do drzwi. 

Produkty wykonane są z bezpiecznego szkła 

hartowanego, a niewątpliwym ich atutem jest 

bardzo cichy system przesuwu oraz szybki montaż. 

W dolnej części drzwi zastosowano system 

AntiBlock, który zapobiega krzyżowaniu i zacinaniu 

się części przesuwnych kabiny. Szklane 

wypełnienie kabiny pokrywa powłoka AntiCalc 

chroniąca szkło przed trwałym osadzaniem się 

nieczystości oraz osadów z wody. 

System przesuwu oferuje maksymalną szczelność 

i umożliwia odprowadzenie spływającej wody 

bezpośrednio do brodzika. 

Dostępność kolorystyczna i rozpiętość rozmiarowa 

zapewnia wygodne dopasowanie produktu.

KOLOR PROFILU

TRANSPARENTNE SMOKE

BIAŁY CHROM

WYPEŁNIENIE

Kabiny  półokrągłe

Półokrągły kształt kabiny i przesuwny system 

otwierania oferuje najbardziej efektywne 

wykorzystanie przestrzeni. Transparente tafle 

bezpiecznego szkła powiększają optycznie przestrzeń 

i podkreślają styl wykończenia łazienki. Osoby 

poszukujące intymności zadowoli wypełnienie 

w kolorze smoke. 

1

2

DRZWI Z MECHANIZMEM WYPINANIA

NIEZAWODNY SYSTEM PRZESUWU

KOD CASTO SZKŁO WYMIAR

530240 Transparentne 80 80 190× ×  [cm]

530241 Transparentne 80 80 190× ×  [cm]

530242 Smoke 80 80 190× ×  [cm]

530243 Transparentne 90 90 190× ×  [cm]

530244 Transparentne 90 90 190× ×  [cm]

530245 Smoke 90 90 190× ×  [cm]

PROFIL

Biały

Chrom 

Chrom 

Biały

Chrom 

Chrom 

SZER. WEJŚCIA

490 [mm]

490 [mm]

490 [mm]

565 [mm]

565 [mm]

565 [mm]

Powłoka AntiCalc chroni szkło przed trwałym 

osadzaniem się nieczystości i osadów z wody. Grubość 

bezpiecznego szkła hartowanego wynosi 6 mm.

Kabiny półokrągłe



LIMA / COBA



KOD CASTO SZKŁO WYMIAR

536750 (Lima) Białe paski 90×90×185 [cm]

536751 (Coba) Białe paski 80×80×185 [cm]

PROFIL

Chrom 

Chrom 

SZER. WEJŚCIA

520 [mm]

430 [mm]

Nowy model Lima i Coba należy do najpopularniejszej 

serii kabin charakteryzujących się długoletnią trwałością 

i łatwością montażu. Kabiny te posiadają regulowane 

profile ułatwiające idealne dopasowanie do ściany 

podczas montażu. 

1

2

CHROMOWANY WYGODNY UCHWYT

CHROMOWANY PROFIL Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI

1 2

Wypinane rolki w drzwiach przesuwnych, pozwalają 

na łatwy montaż i demontaż oraz zachowanie czystości. Podwójne uchylne 

drzwi sprawiają, iż w Twojej łazience jest jeszcze więcej przestrzeni. 

Grubość szkła wynosi 4 mm.

KOLOR PROFILU

BIAŁE PASKI

CHROM

WYPEŁNIENIE

Kabiny półokrągłe



VERONA



Seria kabin i drzwi prysznicowych Verona 

charakteryzuje się nowoczesnym designem, 

który podkreślony został przez chromowane detale. 

System drzwi rozsuwanych pozwala na efektywne 

wykorzystanie przestrzeni łazienki. Możliwość 

wypięcia drzwi z dolnych zaczepów ułatwia ich 

konserwację i czyszczenie. Stylu kabiny nie zakłócają 

pionowe profile, a błyszczące wykonanie uchwytów 

można łatwo zestawić z innymi chromowanymi 

detalami w łazience.

1 2

KOLOR PROFILU

TRANSPARENTNE SMOKE

BIAŁY CHROM

WYPEŁNIENIE

Kabiny  narożne

Kabiny narożne wymagają więcej przestrzeni 

w łazience, a poprzez swój symetryczny kształt 

zapewniają większą wygodę w trakcie brania kąpieli.

1

2

UCHWYTY CHROMOWANE LUB BIAŁE

CHROMOWANY NAROŻNIK ŁĄCZĄCY

KOD CASTO SZKŁO WYMIAR

530232 Transparentne 80 80 190 × × [cm]

530233 Transparentne 80 80 190 × × [cm]

530234 Smoke 80 80 190 × × [cm]

530235 Transparentne 90 90 190 × × [cm]

530236 Transparentne 90 90 190 [cm]× ×

530237 Smoke 90 90 190 × × [cm]

PROFIL

Biały

Chrom 

Chrom 

Biały

Chrom 

Chrom 

SZER. WEJŚCIA

435 [mm]

435 [mm]

435 [mm]

500 [mm]

500 [mm]

500 [mm]

Kabiny kwadratowe

Powłoka AntiCalc chroni szkło przed trwałym osadzaniem się nieczystości 

i osadów z wody. Grubość bezpiecznego szkła hartowanego wynosi 6 mm.



VERONA

R



Seria kabin i drzwi prysznicowych Verona 

charakteryzuje się nowoczesnym designem, 

który podkreślony został przez chromowane detale. 

System drzwi rozsuwanych pozwala na efektywne 

wykorzystanie przestrzeni łazienki. Możliwość 

wypięcia drzwi z dolnych zaczepów ułatwia ich 

konserwację i czyszczenie. Stylu kabiny nie zakłócają 

pionowe profile, a błyszczące wykonanie uchwytów 

można łatwo zestawić z innymi chromowanymi 

detalami w łazience.

1 2

1

2

UCHWYT CHROMOWANY

PROFIL MOCUJĄCY Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI

Drzwi  prysznicowe
 

Drzwi prysznicowe są idealnym rozwiązaniem do wnęki. Umożliwiają 

utworzenie większej przestrzeni prysznicowej o szerokości 100 lub 120 cm. 

Połączenie drzwi prysznicowych ze ścianką stałą pozwala na stworzenie 

prostokątnej kabiny prysznicowej w kilku rozmiarach. 

KOD CASTO SZKŁO WYMIARPROFIL SZER. WEJŚCIA

530228 (lewe) Transparentne 100×190 [cm]

530229 (lewe) Transparentne 120 190 × [cm]

530230 (prawe) Transparentne 100 190 × [cm]

530231 (prawe) Transparentne 120 190 × [cm]

Chrom 

Chrom 

Chrom 

Chrom 

410 [mm]

410 [mm]

510 [mm]

510 [mm]

Drzwi prysznicowe

KOLOR PROFILU

TRANSPARENTNE

CHROM

WYPEŁNIENIE

Powłoka AntiCalc chroni szkło przed trwałym osadzaniem się nieczystości 

i osadów z wody. Grubość bezpiecznego szkła hartowanego wynosi 6 mm.



VERONA

R

Łącząc drzwi prysznicowe 

ze ścianką stałą można utworzyć 

narożną kabinę prysznicową 

o prostokątnym kształcie. 



Seria kabin i drzwi prysznicowych Verona 

charakteryzuje się nowoczesnym designem, 

który podkreślony został przez chromowane detale. 

System drzwi rozsuwanych pozwala na efektywne 

wykorzystanie przestrzeni łazienki. Możliwość 

wypięcia drzwi z dolnych zaczepów ułatwia ich 

konserwację i czyszczenie. Stylu kabiny nie zakłócają 

pionowe profile, a błyszczące wykonanie uchwytów 

można łatwo zestawić z innymi chromowanymi 

detalami w łazience.

1

2

UCHWYTY CHROMOWANE

Powłoka AntiCalc chroni szkło przed 

trwałym osadzaniem się nieczystości 

i osadów z wody. Grubość bezpiecznego 

szkła hartowanego wynosi 6 mm.

KOD CASTO SZKŁO WYMIARPROFIL SZER. WEJŚCIA

530228 (lewe) Transparentne 100×190 [cm]

530229 (lewe) Transparentne 120 190 × [cm]

530230 (prawe) Transparentne 100 190 × [cm]

530231 (prawe) Transparentne 120 190 × [cm]

Chrom 

Chrom 

Chrom 

Chrom 

410 [mm]

410 [mm]

510 [mm]

510 [mm]

KOD CASTO SZKŁO WYMIAR

530246 Transparentne 80 190×  [cm]

530247 Transparentne 90 190×  [cm]

PROFIL

Chrom 

Chrom 

SZER. WEJŚCIA

----

----

Po połączeniu ścianek stałych z drzwiami możemy otrzymać różne 

konfiguracje kabin np. kabina narożna lub trójścienna.

DRZWI PRYSZNICOWE ŚCIANKA STAŁA KABINA PRYSZNICOWA

Drzwi prysznicowe

Ścianki stałe

PROFIL MOCUJĄCY 
Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI

KOLOR PROFILU

TRANSPARENTNE

CHROM

WYPEŁNIENIE

1 2



Ekspert w projektowaniu 

kuchni i łazienki 

MARKA, KTÓRA Z POWODZENIEM 

ŁĄCZY FUNKCJONALNOŚĆ, STYL 

ORAZ TRWAŁOŚĆ, DOPASOWANĄ 

DO WSZYSTKICH GUSTÓW



per fe kc ja

jakość

t rwa łość



Kompleksowe rozwiązania dla Twojej łazienki

Dostępne tylko w sklepach CASTORAMA

www.castorama.pl

Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów, a także nie odpowiada za ewentualne błędy drukarskie.

Zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy.
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