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Új dimenzió nyílik a zuhanykabinok tervezésekor! 

Cégünk piacvezető az egyedi méretű zuhanykabinok gyártása területén. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a magas 

minőségi követelmények mellett a folyamatos fejlesztések által mindig újat és egyedit tudjunk nyújtani ügyfeleink 

részére. Az egyedi méretű zuhanykabinok vonzó áron, I. osztályú minőségben érhetőek el. Termékeink egyedi 

minőségét bizonyítja, hogy számos hotel is zuhanykabinjainkat választotta, ahol a tartósság és az egyedi megjelenés 

fontos tényező.

Miért jó az Egyedi Kabin?

ź Kabinjaink egyedi felmérést és helyszíni egyeztetést követően kerülnek gyártásra. 

ź A gyártás során a kabin minden jellemzőjét a már meglévő fürdőszobához tudjuk igazítani. 

ź Nemcsak a kabin üvegét készítjük méretre, hanem a kabin külső felületére dekorációt is tudunk készíteni. 

ź A belsőpítészeknek újabb lehetőség, hogy a fürdő funkcióját újraértelmezzék, és az ön fürdőjének SPA jelleget 

adjanak. 

A felhasznált ajtózsanérok ÉMI-TÜV Kermi minősítéssel rendelkeznek 100.000 nyitásra. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy napi  10 ajtónyitást számolva, 27 év múlva érnénk el ezt a 

számot és a zsanér még mindig kifogástalan állapotban lesz!  A minősítést megtalálja a 

katalógus hátsó részében.

A kabin anyag: 8 mm vastag, edzett biztonsági üveg, melynek előnye, hogy a nagy szilárdság 

miatt, keret nélkül is stabil, biztonságos, ugyanakkor légies könnyed,  a térérzetet meghagyja.

Választható színek: 

átlátszó, szürke, bronz, zöld, kék 

ára: + 15% a kabin teljes árára vetítve

Ha a fürdőszobában a nagyon fehér színek dominálnak, akkor érdemes figyelembe venni, 

hogy az üveg vastartalma nagyon enyhe zöld  színt ad az üvegnek, ezért ekkor ez zavaró 

lehet. Erre lehet megoldás az Extra Clear üveg, amely teljesen átlátszó mint a hegyi kristály. 

Ennek felára: +20%

Felülete lehet:

átlátszó 

teljesen savmart + 10% a kabin teljes árára vetítve

mintás dekorációval  +20.000,- / m2-től

mintás, egyedi  dekorációval,  +20.000,- / m2-től

A dekorációnál csak az Ön képzelete szab határt!

Minden kabinhoz javasoljuk a Nanosimo  Easy-to-clean vízlepergető felületet, amely 

leginkább a takarítás során hálálja meg magát. A vízes felület megszáradása után a vízben 

található szappanmaradványok  és a vízkő az üvegfelületére tapadhatnak. Ezt akadályozza 

meg az üveg belső oldalára felvitt nano réteg.  Fél-egy év után ennek a  felületnek a  

megújítása szükségessé válhat. Az otthon is haználható szett ára: 14.900,- forint

A zuhanykabin szerelvények felülete: fényes króm, vagy szálcsiszolt. A kiválasztásnál érdemes 

figyelembe venni a zuhany környezetében  beépítésre kerülő szerelvények kivitelét. Ezért az 

esetek többségében a fényes króm választás az ideális.

Cégünk kizárólag a SIKA termékeit használja ragasztásra. A Sika élenjár a ragasztástechnika i 

fejlesztések területén. Több évtizedes tapasztalatuk a garancia arra, hogy a kabinok fal-üveg 

találkozásainak tömítése a legmagasabb elvárásoknak is megfeleljen.
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Egyedi kabin további előnyei

ź Az egyedi gyártással akadálymentesített zuhany építhető!!!

ź PVC-k cserélhetőek ha elhasználódtak  alacsony költséggel - akár házilag cserélhetőek. Ezzel megújjítva a 

kabint.

ź Akadálymentesített kabin építhető  szintkülönbség nélkül.

ź Akár már meglévő tálcára ráépíthető az új kabin.

ź Ha nincs tálca – a kabin elkészítésén megtakarított összeget a fürdőszobára tudja költeni

ź Más gyártóktól eltérően – ha a fal elég erős - nem használunk rögzítést a padlón, és merevítő csöveket a kabin 

tetején. Ha szükséges – díjmentesen - merevítőrúd szettet biztosítunk.

Megrendelés menete

ź Partnereinknél megtekintheti kabinjainkat. 

ź Árlistánkból ki tudja választani az Önnek nagyságrendileg megfelelő méretet és elrendezést, de ebben 

természetesen partnereink szakemberei is segítenek.. 

ź Ha a burkolás már elkészült kollégánk a helyszínen elvégzi a méretek pontosítását. 

ź Amennyiben szükséges még a burkolás előtt kérje ingyenes szaktanácsunkat! 

ź A helyszíni felmérés során fali szkennerrel a furatok helyét ellenőrizzük. Így elkerüljük a padló- és falfűtés, vagy a 

falban futó bármilyen vezeték megfúrását a beépítés során. 

ź A helyszínen a felmérést végző kollégánkkal egyeztetni tudja az egyedi opciókat, így egyedivé varázsolhatja 

kabinját, az alábbi szempontok szerint:

ź Az üveg színe: átlátszó, savmart, bornz, szürke, zöld, kék

ź A szerelvények bevonata: fényes króm vagy szálcsiszolt

ź A külső dekoráció: rajz vagy fotó alapján is el tudjuk készíteni

ź A vízlepregető réteg

ź Kérjük, jelezze a felmérés során, ha olyan tust szándékozik később beszereltetni ahol a vízsugár irány a 

merőleges az ajtóra (például masszázspanelek)! 

ź A pontos méretek birtokában végleges árajánlat készül.

ź Ha elfogadja árajánlatunkat, akkor  50% előleg befizetése után megkezdjük a gyártást.

ź Az árajánlat elfogadását követő 2-4 héten belül kolléganőnk felveszi a kapcsolatot a beépítés időpontjának 

egyeztetése ügyében. 

ź Az Önnek megfelelő napon megtörténik a helyszíni szerelés. 

ź A beépítést követően 24 óráig a kabin használatával várni kell!

Útmutató katalógusunk használatához

źA következő oldalakon kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelő terméket. 

źHa nem talál olyan elrendezést, vagy méretet, ami az adott fürdőszoba adottságaihoz megfelelne, akkor 

személyreszabott árajánlatot és látványtervet készítünk.

źMinden kabin mérete felfelé kerekítendő a legközelebbi méretre! pl. 85 x 87-es kabin a 90 x 90 cm-esnek felel 

meg.

źA kabinok ára 200 cm magasságig egyedi méret esetén sem változik. 200 cm felett a felár +10% az alapméretű 

kabin eredeti árárara vetítve.

źA falhoz záródó ajtók tartozéka a mágneses vízzáró profil. Ha nem szükséges, más PVC vízzáróval 

helyettesíthetjük.

źMinden kabin ára tartalmazza az Áfát-t
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szélesség x magasság

70 x 200 cm 94 500 Ft 8 300 Ft

80 x 200 cm 99 600 Ft 9 500 Ft 

90 x 200 cm 106 400 Ft 10 700 Ft 

100 x 200 cm  113 100 Ft  11 900 Ft

beépítés: 30 000 Ft

kabin nano 

szélesség x magasság

90 x 200 cm  114 800 Ft   10 700 Ft 

100 x 200 cm  118 200 Ft   11 900 Ft 

110 x 200 cm  128 300 Ft   13 000 Ft 

120 x 200 cm  133 400 Ft   14 200 Ft 

beépítés: 40 000 Ft

kabin nano 

Toscana zuhanyajtó

Bolzano zuhanyajtó
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szélesség x magasság

90 x 200 cm  138 400 Ft   10 700 Ft 

100 x 200 cm  143 500 Ft   11 900 Ft 

110 x 200 cm  148 500 Ft   13 000 Ft 

120 x 200 cm  155 300 Ft   14 200 Ft 

beépítés: 40 000 Ft

kabin nano 

szélesség x magasság

100 x 200 cm  163 700 Ft   11 900 Ft 

110 x 200 cm  172 200 Ft   13 000 Ft 

120 x 200 cm  178 900 Ft   14 200 Ft 

130 x 200 cm  185 700 Ft   15 400 Ft 

140 x 200 cm  192 400 Ft   16 600 Ft 

150 x 200 cm  199 200 Ft   17 800 Ft

 160 x 200 cm  204 200 Ft   18 900 Ft 

beépítés: 45 000 Ft

kabin nano 

Ferrara zuhanyajtó

Verona zuhanyajtó
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szélesség x magasság

80 x 200 cm 168 800 Ft 9 500 Ft

90 x 200 cm 185 700 Ft 10 700 Ft

100 x 200 cm 202 500 Ft 11 900 Ft

120 x 200 cm 219 400 Ft 14 200 Ft
Megrendelés esetén kérjük, érdeklődjön a raktárkészletről!

beépítés: 0 000 Ft

kabin nano 

4

szélesség x magasság

80 x 200 cm  124 900 Ft     9 500 Ft 

90 x 200 cm  136 700 Ft   10 700 Ft 

100 x 200 cm  148 500 Ft   11 900 Ft 

120 x 200 cm  162 000 Ft   14 200 Ft 

beépítés: 40 000 Ft

kabin nano 

Mantova zuhanyajtó

Cremona zuhanyajtó
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szélesség x magasság

90 x 90 x 200 cm 244 700 Ft 21 300 Ft

100 x 100 x 200 cm 254 900 Ft 23 700 Ft

120 x 120 x 200 cm 259 900 Ft 28 400 Ft

beépítés:  000 Ft

kabin nano 

45

szélesség x magasság

80 x 80 x 200 cm 199 200 Ft 18 900 Ft

90 x 90 x 200 cm 214 400 Ft 21 300 Ft

100 x 100 x 200 cm 226 200 Ft 23 700 Ft

120 x 120 x 200 cm 261 600 Ft 28 400 Ft

beépítés: 45 000 Ft

kabin nano 

Treviso zuhanykabin

Siracusa zuhanykabin
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szélesség x magasság

100 x 80 x 200 cm 295 400 Ft 30 800 Ft

100 x 90 x 200 cm 305 500 Ft 33 100 Ft

110 x 90 x 200 cm 313 900 Ft 34 300 Ft

120 x 100 x 200 cm 324 000 Ft 37 800 Ft

140 x 100 x 200 cm 344 300 Ft 40 200 Ft

150 x 110 x 200 cm 361 200 Ft 43 800 Ft

beépítés: 55 000 Ft

kabin nano 

szélesség x magasság

80 x 80 x 200 cm 160 400 Ft 18 900 Ft

80 x 90 x 200 cm 167 100 Ft 20 100 Ft

90 x 90 x 200 cm 173 900 Ft 21 300 Ft

90 x 100 x 200 cm 180 600 Ft 22 500 Ft

100 x 100 x 200 cm 187 400 Ft 23 700 Ft

beépítés: 40 000 Ft

kabin nano 

Imperia zuhanykabin

Crotone zuhanykabin
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szélesség x magasság

80 x 90 x 200 cm 182 300 Ft 20 100 Ft

90 x 90 x 200 cm 189 000 Ft 21 300 Ft

90 x 100 x 200 cm 197 500 Ft 22 500 Ft

90 x 110 x 200 cm 204 200 Ft 23 700 Ft

100 x 110 x 200 cm 211 000 Ft 24 900 Ft

100 x 120 x 200 cm 216 000 Ft 26 000 Ft

beépítés:  000 Ft

kabin nano 

45

szélesség x magasság

80 x 90 x 200 cm 204 200 Ft 20 100 Ft

90 x 90 x 200 cm 212 700 Ft 21 300 Ft

90 x 100 x 200 cm 217 700 Ft 22 500 Ft

90 x 110 x 200 cm 224 500 Ft 23 700 Ft

100 x 110 x 200 cm 231 200 Ft 24 900 Ft

100 x 120 x 200 cm 236 300 Ft 26 000 Ft

beépítés: 45 000 Ft

kabin nano 

Grosetto zuhanykabin

Potenza zuhanykabin
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szélesség x magasság

100 x 80 x 200 cm 236 300 Ft 21 300 Ft

100 x 90 x 200 cm 244 700 Ft 22 500 Ft

110 x 90 x 200 cm 251 500 Ft 23 700 Ft

120 x 100 x 200 cm 263 300 Ft 26 000 Ft

140 x 100 x 200 cm 276 800 Ft 28 400 Ft

150 x 110 x 200 cm 290 300 Ft 30 800 Ft

beépítés: 50 000 Ft

kabin nano 

szélesség x magasság

80 x 80 x 200 cm

90 x 90 x 200 cm 222 800 Ft 14 200 Ft

100 x 100 x 200 cm 239 700 Ft 14 200 Ft

110 x 110 x 200 cm 256 500 Ft 14 200 Ft

beépítés: 55 000 Ft

kabin nano 

Novara zuhanykabin

Pescara zuhanykabin
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szélesség x magasság

70 x 200 cm 106 400 Ft 8 300 Ft

80 x 200 cm 114 800 Ft 9 500 Ft

90 x 200 cm 126 600 Ft 10 700 Ft

100 x 200 cm 133 400 Ft 11 900 Ft

110 x 200 cm 141 800 Ft 13 000 Ft

120 x 200 cm 148 500 Ft 14 200 Ft

beépítés: 30 000 Ft

kabin nano 

szélesség x magasság

80 x 30 x 200 cm 153 600 Ft 13 000 Ft

90 x 30 x 200 cm 157 000 Ft 14 200 Ft

100 x 30 x 200 cm 163 700 Ft 15 400 Ft

110 x 30 x 200 cm 172 200 Ft 16 600 Ft

120 x 30 x 200 cm 178 900 Ft 17 800 Ft

beépítés: 35 000 Ft

kabin nano 

Casarano zuhanyfal

Oristano zuhanyfal
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szélesség x magasság

30 x 80 x 30 x 200 cm 182 300 Ft 16 600 Ft

30 x 90 x 30 x 200 cm 190 700 Ft 17 800 Ft

30 x 100 x 30 x 200 cm 195 800 Ft 18 900 Ft

30 x 110 x 30 x 200 cm 204 200 Ft 20 100 Ft

30 x 120 x 30 x 200 cm 216 000 Ft 21 300 Ft

beépítés: 40 000 Ft

kabin nano 

szélesség x magasság

80 x 80 x 30 x 200 cm 224 500 Ft 22 500 Ft

90 x 90 x 30 x 200 cm 238 000 Ft 24 900 Ft

100 x 100 x 30 x 200 cm 251 500 Ft 27 200 Ft

110 x 110 x 30 x 200 cm 266 700 Ft 29 600 Ft

beépítés: 40 000 Ft

kabin nano 

Avellino zuhanyfal

Ravenna zuhanyfal
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szélesség x magasság

60 x 155 cm 52 400 Ft 5 500 Ft

70 x 155 cm 57 400 Ft 6 500 Ft

80 x 155 cm 62 500 Ft 7 400 Ft

90 x 155 cm 65 900 Ft 8 300 Ft

100 x 155 cm 74 300 Ft 9 200 Ft

beépítés: 30 000 Ft

kabin nano 

szélesség x magasság

80 x 155 cm 91 200 Ft 7 400 Ft

90 x 155 cm 97 900 Ft 8 300 Ft

100 x 155 cm 103 000 Ft 9 200 Ft

110 x 155 cm 108 000 Ft 10 100 Ft

120 x 155 cm 111 400 Ft 11 000 Ft

beépítés: 35 000 Ft

kabin nano 

Benevento kádparaván - fix üveg
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szélesség x magasság

80 x 155 cm 133 400 Ft 7 400 Ft

90 x 155 cm 143 500 Ft 8 300 Ft

100 x 155 cm 153 600 Ft 9 200 Ft

120 x 155 cm 163 700 Ft 11 000 Ft

140 x 155 cm 175 500 Ft 12 900 Ft

beépítés: 35 000 Ft

kabin nano 

Arezzo kádparaván - ajtó+ajtó

Ne feledkezzen meg a fürdőszoba tükörről sem! 

A kabinnal együtt kollégánk fel tudja mérni a tükör méretét is. A tükrök árai tartalmazzák a felszerelés díját is!

Élcsiszolt, szögletes tükrök négyzetméterre vetített árai

4 mm-es 25.000,-

5 mm-es 32.000,-

6 mm-es 40.000,-

Fazettás tükrök négyzetméterre vetített árai

4 mm-es 20 mm fazetta 30.000,-

5 mm-es 30 mm-es fazetta 40.000,-

6 mm-es 40 mm-es fazetta 50.000,-

Íves alakos tükrökre külön árajánat!

mintás dekorációval  +20.000,- / m2-től

A fürdőszobában a pára a tükrön kicsapódhat. 

Ezt elkerülhetjük ha a tükör hátlapjára fűtőfóliát helyezünk.

Fűtőfólia árak

Típus Méret Ár Ft/db

7010 274 x 274 mm 12 000,-

7020 274 x 574 mm 17 000,-

7030 524 x 524 mm 25 000,-

7040 524 x 1024 mm 37 000,-

Törölköző akasztó az üveg élére + 8000,-

az egyedi zuhanykabin



Végtelen változatosság

Ezen az oldalon néhány példát mutatunk be arra, 

hogy milyen sok stílust, hangulatot jeleníthet meg 

egyedi üvegkabinjainkkal a fürdőszobában.

Önnek csak annyi dolga van, hogy rajzol, vagy keres 

valahol egy mintát, ami tetszik Önnek, s a többi a mi 

dolgunk. Szakembereink elkészítik a sablont és 

legyártjuk az Ön saját, egyedülálló zuhanykabinját!

Ha igényli, természetesen azonos mintázattal a 

fürdőszobai tükröt os legyártjuk Önnek!

az egyedi zuhanykabin



Gyakori kérdések a zuhanykabinokkal kapcsolatban
Mit jelent, hogy: „keret nélküli”?

Az edzett, 8 mm vastag üveget pántokkal és fali merevítőkkel rögzítjük, az üveg széleken keret nem található, polírozott 

élük látszik. A fix üveg esetén a falnál 2 mm vastag szilikon réteggel tömítünk, amely nem annyira szembetűnő, mint a 

fémprofilok. Az ajtók szélén átlátszó PVC profilok gondoskodnak a vízzárásról.

Mire kell figyelni a burkolásnál?

Lehetőség szerint a falak - ahova a kabin üvege kerül - párhuzamosak legyenek és az aljzattal derékszöget zárjanak be. 

Akadálymentes zuhany – szükséges-e padka illetve küszöb?

A padkát el lehet hagyni, de fontos, hogy még a kabin szerelése előtt meggyőződjünk, hogy a víz biztosan a lefolyó 

irányába indul el. Amennyiben a víz nem folyik le, azt a burkolóval még a zuhanykabin szerelése előtt javíttassuk ki, mert 

később már sokkal nehezebb és költségesebb a módosítás.

Hogyan záródik az ajtó?

Az ajtót rugó húzza vissza a nullpontba az utolsó pár centimétertől, és fehér színű mágneses profil gondoskodik a 

tökéletes vízzárásról.

Milyen típusú szerelvényt válasszunk?

Általában a fürdőszoba-szerelvények polírozott króm kivitelűek, ezért célszerű a fényes króm kivitelű szerelvényeket 

választani. Kivételes estekben a szálcsiszolt kivitel is ajánlott lehet.

A vízlepergető bevonat hogyan működik – „Mi a manó az a Nano?”

A Nano bevonatok intelligensen egymásra rendeződő Nano részecskékből és két másik alkotóelemből épülnek fel így 

alkotva egy egységes védőréteget. A nano szó görög eredetű, jelentése "törpe". A nano hosszmérték, 1 méternek az 1 

milliárdod része a nanométer. A világunkat alkotó legkisebb dolgokról, az atomokról van tehát szó. Szemléletesen 

kifejezve: egy nano részecske úgy aránylik egy focilabdához, mint a focilabda a Földhöz.

"Lotus effektus" - amit a természettől lestünk el. A lótuszvirág már évezredek óta a tökéletes tisztaság jelképe, hisz 

makulátlan tisztasággal jelennek meg a környezeti hatásoktól szennyezett állóvíz felületén is. A lótusznövény levele 

ugyanis olyan szerkezeti felépítésű, melynek köszönhetően a felülete nem engedi megtapadni és lepergeti az esővizet, 

és ezzel együtt minden por szerű és sűrű folyású szennyeződést is mint például olaj, méz, ragasztó. Ezt a jelenséget 

nevezzük "Lotus effektusnak", vagy "öntisztulásnak". Ekkor a felületen olyan kicsi a felületi feszültség, hogy a vízcseppek 

gömbbé összeállva le tudnak "gurulni" a felületről magukkal ragadva az ott található szennyeződéseket is. 

Az "Easy-To-Clean" felület azt jelenti, hogy a tisztítandó felületen létre tud jönni a "Lotus effektus", azaz a tisztításhoz 

elegendő a vizes tisztító kendő ahhoz, hogy a szennyeződést eltávolítsuk.

A nanotechnológiás felületkezelés előnyei:

ź légáteresztő

ź extrém módon terhelhető

ź vegyi anyagokkal szemben ellenálló

ź hőmérséklettel szemben ellenálló

ź öntisztító

ź önjavító

Mi is az az önjavító bevonat?

A nano bevonattal ellátott felületeket soha nem szabad durván súroló, karcoló eszközökkel, illetve tenzid (anionos 

felületaktív anyagok és nem ionos felületaktív anyagok), viasz vagy wax tartalmú tisztítószerrel takarítani, mivel ezek 

károsíthatják a bevonatot.A nanotechnológiás tisztítószerek ápolják a nanos bevonatot, szerkezeti felépítésüknek 

köszönhetően kijavítják a bevonat kisebb sérüléseit, így igazán hosszú ideig élvezhetjük az öntisztuló felület előnyeit.

Az öntisztító/könnyen tisztítható felületek a következőket jelentik:

ź jelentősen könnyebb tisztítás

ź drága tisztítószerek mellőzése

ź a környezeti egyensúly fokozása

ź meghosszabbodott tisztítási időintervallum

ź a legmagasabb fokú tisztaság a termék környezetében

az egyedi zuhanykabin



Általános szerződési feltételek

ź A FONTESSA egyedi zuhanykabinok az alábbi paraméterekkel és tűrésekkel rendelkeznek:

ź A zuhanykabinok üvegei 8 mm vastag, edzett, keret nélkül, biztonsági üvegből készülnek. Az edzés (hőkezelés) 

során az üvegben lévő feszültség során a kihűlés hatására a síkban való eltérés (ferdeség, kardosság) fordulhat 

elő. Ennek tűrése: +- 5 mm a síktól.  A hajszálkarcosság vizsgálatánál a Vegla irányelveket vesszük figyelembe, 

amely szerint  akár 2-3 cm-es hajszálkarc is megengedett az üveg felületén, amennyiben az  a látómező alatt 

vagy felett helyezkedik el.

ź Az üvegek a gyártás során derékszögű sarkokkal készülnek, a fal menti vízzárás szilikon tömítő anyaggal 

történik. Amennyiben az illesztési hézag (a fal és az üveg között) meghaladja a 4 mm-t, a zárás PVC vízzáró 

profillal történik.

ź A zuhanykabin nem akvárium. Cégünk törekszik arra, hogy zuhanykabinjaink a legnagyobb mértékben bent 

tartsák a vizet rendeltetésszerű használat esetén, de minimális víz kifolyhat. Az ide vonatkozó szabványok 5-10 

% víz kifolyását is megengedik. A tapasztalat az, hogy kabinjaink jól záródnak, de az ajtó két alsó sarkán egy 

kevés víz kifolyhat.

ź A pántoknál a forgáspont miatt, hogy az ajtó elfordulhasson, pár mm-es rés található. Rendeltetésszerű 

használat mellett is egy kevés víz megjelenhet a zuhanykabin külső falán.

ź A szerelvények tisztítása nem karcoló ( javasolt folyékony), nem maró tisztítószerrel történhet.

ź A PVC vízzárók vegyszerek hatására ill. UV-sugárzás hatására öregedhetnek, használat közben 

vízkövesedhetnek. Ezek cseréjét 3-5 év múlva, minimális anyagi ráfordítással cserélni javasoljuk.

ź Amennyiben a zuhanytér lejtése nem megfelelő, illetve a víz lefolyása nem biztosított, a víz az ajtó nyitásakor 

kifolyhat. A megfelelő vízelvezetés biztosítása a megrendelő feladata. Javasoljuk padka készítését, amelynek 

befele lejtéséről szintén gondoskodni kell. Bizonyos esetekben a mély fugázás mentén a víz utat találhat a 

kabinból. A burkolásnál kerülni kell ezeket.

ź Amennyiben vízzáró küszöb beszerelésére igény merül fel, azt csak pótdíj ellenében tudjuk teljesíteni. Ennek 

díja + 15.000,- forint

ź Amennyiben az ajtó zsanérja gipszkartonra kerül felszerelésre, kérjük megerősített bordáról gondoskodni 

szíveskedjenek.

ź Ha szerelés során a falból vizet fakasztunk a felmerülő pótmunkát számla igazolása mellett állja cégünk, de 

maximum, 40.000,- forintig

ź A beszállítók csúszása esetén történő későbbi átadás nem ok a kötbérre. A határidő kitolódásáról értesítjük 

ügyfeleinket.

Kermi vizsgálati eredmény ajtózsanérjainktartósságáról. 100.000 nyitás után is hibamentes működés!

az egyedi zuhanykabin
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