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SPRCHOVÉ KABINY MODUL 1400

Katalog 2015

MODUL 1400 je kompletní sprchová kabina
doplněná dveřmi ze série TOP line. Mnohonásobnost
různého provedení, velké šířky, různé varianty skel
(za příplatek, na dotaz), aluchromový rám, rozsáhlá
nabídka typu dveří umožňuje konfiguraci kabiny
zcela podle Vašich představ.
Vlastnosti celoskleněných kabin:
 Standardní výška včetně vaničky – 2025 mm
	Zadní stěny z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla
 Antiplaková úprava Aquaperle
 Aluchromové profily
	Standardní rozměry: 8 00 x 800, 900 x 900,
800 x 1000, 800 x 1200 mm
	3 půdorysná řešení: čtverec, obdélník, č tvrtkruh
- rádius 550
	2 termostatické systémy:
varianta 3 – termostatická baterie a ruční sprcha
varianta 4 – termostatická baterie a ruční a hlavová
sprcha
Vlastnosti dveří TOP-Line:
 Bezpečnostní sklo 5 a 6 mm
 Antiplaková úprava Aquaperle
	Křídlové dveře – otvírání ven,
křídlové dveře – otvírání ven i dovnitř,
posuvné dveře
 Jednoduchá montáž

MODUL 1400, čtvercový modul s rohovým
vstupem TOPAC, termostatický systém
Varianta 4
2

MODUL 1400, obdélníkový modul s dvoukřídlými
dveřmi TOPP2 a boční stěnou TOPF v 90°,
termostatický systém Varianta 4

MODUL 1400, čtvrtkruhový modul s dvoudílnými
posuvnými dveřmi TOPR, termostatický
systém Varianta 3
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MODUL 1400 – je inovativní a exkluzivní
celoskleněná sprchová kabina SanSwiss.
Skládá se ze speciální akrylátové vaničky, 2 zadních
skleněných stěn z lakovaného 6 mm bezpečnostního
skla a termostatické baterie.
Systém je doplněn dveřmi a boční stěnou ze série
TOP-Line.
Celoskleněná sprchová kabina je praktické řešení pro
malé i velké prostory a hodí se ideálně jako náhrada
vany při renovaci koupelny nebo tam, kde není
k dispozici již roh pro umístění běžného sprchového
koutu. Vhodné rovněž pro dřevostavby díky snadné
a rychlé instalaci.
3 půdorysné varianty, 4 velikosti, 2 systémy
termostatických baterií nabízí mnoho možností, které
budou odpovídat Vašim představám a přáním.

Obdélníkový modul + TOPS2+TOPF

Čtvercový modul + TOPAC
4

Čtvrtkruhový modul + TOPR

MODUL 1400
Sprchové kabiny s dveřmi série TOP-LINE
Hlavní vlastnosti:
3 půdorysy: č tverec,
obdélník,
čtvrtkruh

Akrylátová vanička vyztužena
skleněnými vlákny, výška 150 mm

4 rozměry: 8 00 x 800 mm
900 x 900 mm
800 x 1000 mm
800 x 1200 mm

Svařovaný rám
s 5/6 nastavitelnými nožičkami

Standardní výška
včetně vaničky 2025 mm

2 varianty termostatické baterie:
Varianta 3 – s ruční sprchou,
Varianta 4 – s ruční
a hlavovou sprchou

Stěny z bíle lakovaného
bezpečnostního skla 6 mm,
včetně Aquaperle

Včetně připojovacích hadic pro
teplou a studenou vodu,
délka 1000 mm

Montáž:
- bez vrtání
- silikonu
- bez šroubů

Další vlastnosti
 P rofily zadních stěn v aluchromovém
provedení
 Probíhající okraj vaničky zaručuje
optimální těsnost

 S ifon s průměrem 90 mm
s pochromovaným víčkem a 1000 mm
připojovací hadicí

	
Baterii lze jednoduše vyměnit a nahradit
bez nutnosti demontáže kabiny

Hlavní vlastnosti série TOP-Line
Bezpečnostní sklo 5 a 6 mm

Maximální šířka dveří 1200 mm

Antiplaková úprava Aquaperle

5 druhů skel
zakladní čiré
+ 4 příplatková na dotaz

Dveře i boční stěnu lze
namontovat jako pravé nebo levé

Splňuje normu na
sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1

1. Chromované rohové spoje

Dobrý dojem z řady TOP-LINE umocňují
chromované rohové spoje

|1|

|2|

|3|

|4|

2. Vyklapávací systém u posuvných dveří
 Usnadňuje čištění

3.-4. Naklapávací systém spojení dveří
a boční stěny
 
Zajišťuje optimální těsnost a dobrý vzhled
i bez vrtání a sešroubovávání
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MODUL 1400
Technické informace
2 termostatické systémy
Var. 3 – termostatická baterie s ruční sprchou,
Var. 4 – termostatická baterie s ruční sprchou
a hlavovou sprchou

3 půdorysné varianty

4 velikosti:
800 x 800 - 900 x 900 - 800 x 1000 - 800 x 1200 mm

základový modul



termostatický systém

Čtvrtkruhový modul

Obdélníkový modul

Čtvercový modul

Varianta 3

6

nebo

Varianta 4

MODUL 1400
Vlastnosti
Montáž
- bez vrtání,
- silikonování,
- šroubů

Zadní stěny z lakovaného 6 mm
bezpečnostního skla + Aquaperle

Standardní výška kabiny
včetně vaničky 2025 mm

Akrylátová vanička umístěna na
svařovaném rámu a vyztužená na
spodní straně skleněnými vlákny
o celkové výšce 150 mm

Svařovaný rám s nastavitelnými
5/6 nožičkami



dveře TOP-Line
Křídlové dveře

Posuvné dveře

TOPP + TOPF

TOPAC

TOPP2 + TOPF

TOPS2 + TOPF

TED + TOPF

TOPR

= Sprchové kabiny MODUL 1400
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MODUL 1400 - vaničky

Čtvercová vanička
Rozměry: 800 x 800 ; 900 x 900 mm

Obdélníková vanička
Rozměry: 800 x 1000 ; 800 x 1200 mm
 	Bílá akrylátová vanička, celková výška – min. 146 mm
 	Montovaná na svařovaném rámu s 5/6 nastavitelnými nožičkami,
stabilní a bezpečná konstrukce
 	Vyztužena skleněnými vlákny, nosnost 130 kg
 	20 mm vysoký okraj, lemující obvod vaničky, umožňuje montáž
zadních stěn a sprchové zástěny bez použití silikonu
 	Sifon – průměr 90 mm a odtoková hadice o průměru 40 mm (délky
1000 mm) jsou předmontovány
 	Odnímatelný bílý akrylátový panel umožňuje přístup zepředu, je
upevněn na předmontované držáky.

Čtvrtkruhová vanička
Rozměry: 900 x 900 mm, rádius 550 mm

Čtvercová vanička (pohled na spodní stranu) se svařovaným rámem
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MODUL 1400 - těsnost
|2|

|1|

1.	nerezová spojovací tyč umožňuje vertikální ukotvení profilů ve
3 rozích (zadní stěna – pohled zezadu – vrchní část)

2. nerezová spojovací tyč (spojení s vaničkou – spodní část)

|3 |
1-2-3 design zadních stěn
 Stěny z bíle lakovaného bezpečnostního skla 6 mm
 Všechna skla standardně dodávána s povrchovou úpravou Aquaperle
 Profily v provedení aluchrom







1-2 stabilita
 Nerezová spojovací tyč umožňuje vertikální ukotvení profilů ve
3 rozích mezi zadními stěnami a sprchovou zástěnou. Stabilní
konstrukce je samonosná a není potřeba další kotvení na zeď.
3 těsnost
 Pro zaručení optimální těsnosti je na spodní hraně skla zadních
stěn instalována těsnící lišta.

3. spojení zadních stěn a montáž spodního těsnění
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MODUL 1400 - baterie

VARIANTA 3 :termostatická baterie s ruční sprchou

VARIANTA 4 : termostatická baterie s ruční sprchou a hlavovou
sprchou

 MODUL 1400 nabízí 2 systémy – možnost výběru:

VARIANTA 3

500 mm

	se skládá z termostatické baterie, ruční sprchy (provedení chrom),
sprchové tyče, sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena
systémem proti překroucení
		VARIANTA 4
	se skládá z termostatické baterie s přepínačem, výsuvné hlavové
sprchy, ruční sprchy (provedení chrom) a sprchové hadice (stříbrná
matná), která je vybavena systémem proti překroucení

výškově nastavitelná hlavová sprcha – pouze u Varianty 4
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MODUL 1400 - připojení

připojení armatur – přední pohled

připojení armatur – zadní pohled

 MODUL 1400 má univerzální přípojku pro armatury s roztečí 150 mm
	Napojení termostatické baterie na rozvod vody pomocí 2
připojovacích hadic
 2 připojovací hadice 1000 mm a ½“ závitem

schéma připojení armatury
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 MODUL 1400
čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 4,
jednokřídlé dveře (TOPP) + boční stěna v 90° (TOPF)

 MODUL 1400
čtvercová kabina,
termostatický systém Varianta 4,
rohový vstup (TOPAC)
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Stěny z bíle lakovaného 6 mm
bezpečnostního skla

Antiplaková úprava Aquaperle

Dveře a boční stěny z 5 a 6 mm
bezpečnostního skla

5 druhů skel
zakladní čiré
+ 4 příplatková na dotaz

Standardní výška
včetně vaničky 2025 mm

Splňuje normu na sprchové
zástěny EN 14428:2008+A1

Montáž bez vrtání,
silikonu a bez šroubů

Připojovací hadice na teplou
a studenou vodu,
délka 1000 mm

MODUL 1400

Čt vercový modul

Čtvercová kabina s jednokřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°
Příklad objednacího kódu:

14030402

50

07

Čtvercová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily, 2 zadní
stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP čiré sklo, boční stěna TOPF
Typ
Kód

Barva
50=Aluchrom

Sklo
07=čiré

900 x 900

Termostatický systém Varianta 3
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3
+ TOPP+TOPF09005007

14030402

50

07

28 500 Kč

14040402

50

07

31 000 Kč

Termostatický systém Varianta 4
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4
+ TOPP+TOPF09005007

Varianta 4

Čtvercová kabina s dvoukřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°
Příklad objednacího kódu:

14030408

50

07

Čtvercová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily, 2 zadní
stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP2 čiré sklo, boční stěna TOPF
Typ
Kód

Barva
50=Aluchrom

Sklo
07=čiré

900 x 900

Termostatický systém Varianta 3
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3
+ TOPP2+TOPF09005007

14030408

50

07

30 200

14040408

50

07

32 700

Termostatický systém Varianta 4
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4
+ TOPP2+TOPF09005007

Čtvercová kabina s rohovým vstupem (s dvoudílnými posuvnými dveřmi)
Příklad objednacího kódu:

14010421

50

Varianta 4

07

Čtvercová vanička 800 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní
stěny, varianta baterie 3, rohový vstup TOPAC
Typ
Kód

Barva
50=Aluchrom

Sklo
07=čiré

800 x 800

Termostatický systém Varianta 3
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3
+ TOPAC08005007

14010421

50

07

30 000 Kč

14020421

50

07

32 500 Kč

Termostatický systém Varianta 4
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4
+ TOPAC08005007

Varianta 4

900 x 900

Termostatický systém Varianta 3
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3
+ TOPAC09005007

14030422

50

07

31 000 Kč

14040422

50

07

33 000 Kč

Termostatický systém Varianta 4
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4
+ TOPAC09005007

Doplňky
Kód
Šířkově stavitelný (12 - 34 mm) aluchromový krycí profil mezi zeď a kabinu

F.MODR1000.50

Cena
1 680 Kč

Informace
Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč
Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha
Dveře a boční stěnu je možno vyrobit s příplatkovými skly 22-Durlux, 30-Mastercarré, 44-Cristal Perly a 49-Satén. Dostupnost a cena na dotaz.
Profily zadních stěn jsou aluchromové.
Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v katalogu "Radost ze sprchování" na stranách 174 - 207.
Technické informace viz strany 18- 19.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

13

 MODUL 1400
obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4,
dvoukřídlé dveře (TOPP2) + boční stěna v 90° (TOPF)

 MODUL 1400
obdélníková kabina,
termostatický systém Varianta 4,
jednokřídlé dveře s pevnou stěnou
v rovině (TED)
+ boční stěna v 90° (TOPF)
14

 MODUL 1400
obdélníková kabina,
termostatický systém Varianta 4,
jednodílné posuvné dveře (TOPS2)
+ boční stěna v 90° (TOPF)

Stěny z bíle lakovaného 6 mm
bezpečnostního skla

Antiplaková úprava Aquaperle

Dveře a boční stěny z 5 a 6 mm
bezpečnostního skla

5 druhů skel
zakladní čiré
+ 4 příplatková na dotaz

Standardní výška
včetně vaničky 2025 mm

Splňuje normu na sprchové
zástěny EN 14428:2008+A1

Montáž bez vrtání,
silikonu a bez šroubů

Připojovací hadice na teplou
a studenou vodu,
délka 1000 mm

MODUL 1400

obdélníkový modul

Obdélníková kabina s jednokřídlými dveřmi s pevnou stěnou v rovině a boční stěnou v 90°
Příklad objednacího kódu:

14050405

50

07

Obdélníková vanička 1000 x 800 mm, aluchromové profily,
2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TED čiré sklo, boční
stěna TOPF
Typ

800 x 1000

Kód

Barva
50=Aluchrom

Sklo
07=čiré

Termostatický systém Varianta 3
Obdélníková vanička 1000 x 800 mm+ 2 zadní stěny + varianta baterie 3
+ TED1000+TOPF08005007

14050405

50

07

30 500 Kč

14060405

50

07

33 000 Kč

Termostatický systém Varianta 4
Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4
+ TED1000+TOPF08005007

Varianta 4

Obdélníková kabina s dvoukřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°
Příklad objednacího kódu:

14050409

50

07

Obdélníková vanička 1000 x 800 mm, aluchromové profily,
2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP2 čiré sklo, boční
stěna TOPF
Typ

800 x 1000

Kód

Barva
50=Aluchrom

Sklo
07=čiré

Termostatický systém Varianta 3
Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3
+ TOPP21000+TOPF08005007

14050409

50

07

31 000 Kč

14060409

50

07

33 500 Kč

Termostatický systém Varianta 4
Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4
+ TOPP21000+TOPF08005007

Varianta 4

Obdélníková kabina s jednodílnými posuvnými dveřmi s pevnou stěnou v rovině a boční stěnou v 90°
Příklad objednacího kódu:

14070413

50

07

Obdélníková vanička 1200 x 800 mm, aluchromové profily,
2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPS2 čiré sklo, boční
stěna TOPF
Typ

800 x 1200

Kód

Barva
50=Aluchrom

Sklo
07=čiré

Termostatický systém Varianta 3
Obdélníková vanička 1200 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3
+ TOPS21200+TOPF08005007

14070413

50

07

31 800 Kč

14080413

50

07

34 500 Kč

Termostatický systém Varianta 4
Obdélníková vanička 1200 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4
+ TOPS21200+TOPF08005007

Varianta 4

Doplňky
Kód
Šířkově stavitelný (12 - 34 mm) aluchromový krycí profil mezi zeď a kabinu

F.MODR1000.50

Cena
1 680 Kč

Informace
Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč
Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha
Dveře a boční stěnu je možno vyrobit s příplatkovými skly 22-Durlux, 30-Mastercarré, 44-Cristal Perly a 49-Satén. Dostupnost a cena na dotaz.
Profily zadních stěn jsou aluchromové.
Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v katalogu "Radost ze sprchování" na stranách 174 - 207.
Technické informace viz strany 18- 19.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.
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 MODUL 1400
čtvrtkruhová kabina, termostatický systém Varianta 3,
dvoudílné posuvné dveře (TOPR)
Stěny z bíle lakovaného 6 mm
bezpečnostního skla

Antiplaková úprava Aquaperle

Dveře a boční stěny z 5 a 6 mm
bezpečnostního skla

3 druhy skel
zakladní čiré
+ 2 příplatkové na dotaz

Standardní výška
včetně vaničky 2025 mm

Splňuje normu na sprchové
zástěny EN 14428:2008+A1

Montáž bez vrtání,
silikonu a bez šroubů

Připojovací hadice na teplou
a studenou vodu,
délka 1000 mm
Rádius 550 mm
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MODUL 1400

čt vrtkruhový modul

Čtvrtkruhová kabina s dvoudílnými posuvnými dveřmi
Příklad objednacího kódu:

14090426

50

07

Čtvrtkruhová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily,
2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPR čiré sklo
Typ
Kód

Barva
50=Aluchrom

Sklo
07=čiré

900 x 900

Termostatický systém Varianta 3
Čtvrtkruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3
+ TOPR550905007

14090426

50

07

30 000 Kč

14100426

50

07

33 000 Kč

Termostatický systém Varianta 4
Čtvrtkruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4
+ TOPR550905007

Varianta 3

Doplňky
Kód
Šířkově stavitelný (12 - 34 mm) aluchromový krycí profil mezi zeď a kabinu

F.MODR1000.50

Cena
1 680 Kč

Informace
Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč
Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha
Čtvrtkruh je možno vyrobit s příplatkovými skly 22-Durlux a 44-Cristal Perly.
Profily zadních stěn jsou aluchromové.
Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete v katalogu "Radost ze sprchování" na stranách 174 - 207.
Technické informace viz strany 18- 19.
Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.
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Výška
hrany 20
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Celková výška 2025

150

Stavitelná
noha

Akrylátový
panel

=
Výška vnitřní části 1923

=

Výška na osu
sifonu 60

44

Obr. 2

Výška panelu 102

Celková výška 146

Rozměr otvorů pro
upevnění sprchové tyče
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MODUL 1400

Technické informace
Obr. 1

- Řez vaničkou

Akrylátová vanička

Rám
vaničky

MODUL 1400
Technické informace
Vaničky ke sprchovým kabinám
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Obr. 3
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