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Душовий простір

Shower Spaces

SANVETRO
пропонує
інноваційні та свіжі
рішення у створенні
душового простору у
Вашому домі. Буденні
звички роблять душ
важливим елементом
ванної кімнати, до якого
встановлюються високі
вимоги
функціональ
ності та чистого, спокій
ного, мінімалістичного
дизайну. Все що Вам
потрібно, це оцінити
можливості
душових
SANVETRO та насолoджу
ватися душем.

SANVETRO proposes an
space with a dynamic,
fresh and cutting-edge
philosophy. The fact is
that our everyday habits
make the shower a key
item in the room, able to
pay
homage
to
functionality
with a
pure, calm, minimalist
design. All you have to
do
is
assess
the
possibilities of the space
you have available,
choosing
from
SANVETRO wide range
of products and enjoying
a pleasurable shower.
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Варіанти скла
Glass variants
Щоб задовільнити побажання наших клієнтів, ми вирішили
надати можливість замовляти кабіни з різними варіантами
фактури чи кольору скла. Це стосується, як стандартних
кабін, так і кабін нестандартного виконання.
To meet the expectations of our customers, we decided to
order shower enclosures in several glass variants. This applies
both to standard and custom sizes.

01 Прозоре
01 Transparent

02 Сатин
02 Sateen

03 Бронза
03 Bronze

04 Графіт
04 Graphite

05 Сатин растр
05 Sateen raster

На прохання клієнта, сатинове покриття можливе на частині
скляного полотна.
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Покриття фурнітури
The surface furniture
Для деяких моделей душових кабін ми пропонуємо фурнітуру
представлених кольорів.
Some models are available in various colors accessories.

1 Анод (алюміній)
1 Аnode

2 Бронза
2 Bronze

3 Золото
3 Gold

Елегантні хромові деталі
Elegant chrome details
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4 Браш
4 Brás

5 Хром
5 Chrome

Варіанти монтажу кабін
Methods for shower enclosure
assembly
Купляючи душову кабіну варто пам’ятати про те, що існує
декілька способів монтажу, що дозволяє досягнути певного
естетичного вигляду. Душова кабіна може бути змонтована на
піддон або безпосередньо на підлогу, на лінії розмежування
підлоги та зони душ кабіни.
When buying a shower enclosure it is worth remembering that
there are different ways to install it, obtaining different aesthetic
effects. The shower enclosure can be mounted on the shower
tray or directly on the floor – with glass line or edge of the profile
along the border of the tiles.
Монтаж на піддон
Installation on the shower trey
Якщо плануєте монтувати кабіну на піддон, достатньо
вказати відстань від стіни до краю піддона.
Because the exterior edge of the cubicle`s profile is spaced
from the edge of the shower tray.
Монтаж на плитку – лінія центра скла на краю
плитки/на шві
Installation without a shower tray
Якщо бажаєте встановити кабіну таким чином, щоб
центр скла співпав з міжплиточним швом, то вкажіть
відстань від стіни до шва.
If you want the glass lines to be installed on the connection
of the tiles (ran along fugue) without the necessity of
ordering a custom shower enclosure.

Якщо у Вас виникли труднощі у замірах то зверніться до представника
SANVETRO
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Type

Targe
profile

Targe

Milan

Premium
Paul

Premium
Bonomi

Clasic

D

+

+

+

+

+

+

D+H

+

+

+

+

+

+

D+D

+

+

+

+

+

+

HD

+

+

+

+

+

+

HD+H

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

D+H+KH

+

+

+

HD+H+KH

+

+

+

D/2
*D/2+H

D+KH

8

+

+
+

+

HD+KHD

+

+

+

+

+

+

HD+KH

+

+

+

+

+

+

D/2+KH

+

+

+

D/2+KHD

+

+

+

H+D+KH

+

+

YHD+YHD

+

+

YH+YD

+

YD+YHD

+

YD+YD

+

YH+YHD

+

+
+

+

+
+

+

+
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KH+H+D+
KH

+

+
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KH

+
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KH+HD+H
+KH

+
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RHD+RH

+

+

+
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+

+

+
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При замовленні потрібно вказати сторону відкривання:
L – ліве відкривання
R – праве відкривання

* – див.ст.38

Шлях обрання душової кабіни
1. Для початку Ви повинні обрати тип душової кабіни. Для цього необхідно
враховувати такі моменти:
Чи не заважатимуть стаціонарні сантехнічні предмети (вироби) відкриванню
дверей;
Тип монтажу (на піддон / на плитку)

2. Подальшим кроком є вибір покриття фурнітури (залежить від дизайну
ванної кімнати та кольору сантехнічних кранів);
3. Вибір моделі душової кабіни
Якщо у Вас виникли труднощі у виборі душової кабіни, зверніться до
представника SANVETRO
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Душові кабіни | Showers Targe profile
2000 mm

Yes

No

20 mm

6 mm

Yes

outside

01,02,05

Зручна у користуванні душова кабіна . За рахунок самопідіймаючої петлі забезпечується
легкість відкривання та щільність прилягання у закритому положенні. Застосовуються
якісні ущільнювачі. Монтується як на піддон так і на плитку.
min mm

Max ширина дверного полотна B=850 mm
Доступні типи для даної моделі (див. cт. 8 )

max mm

A=B

500

850

A1

500

1200

A2

500

1200

B

500

850

B1

500

850

B2

500

850

C

200

700

C1

200

700

C2

200

700

Ви самі обираєте розміри
Вашої душової кабіни

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:
Тип душової кабіни;
A, A=D – розмір проєму або розмір для душової кабіни типу D;
A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри
від стіни до міжплиточного шва (див. ст. 7);
B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна

Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової кабіни, зверніться до
техпідтримки SANVETRO
12
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Хромовані петлі

Хромована ручка

Пристінний
профіль з
полірованого
алюмінію

Варіанти кольору скла
Glass variants

Магнітний
ущільнювач
забезпечить
максимальне
прилягання дверей
Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
5

01, 02, 05

Додатково доставляється система порогів

New

Растрове матування дасть
можливість приховати каплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

Колір скла 02, 05 додатково +10 %
Система порогів +10 %
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+38 (0) 63 273-41-31 техпідтримка / technical support
Viber +38 (0) 63 214-02-86
www.vetroplyus.com.ua
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Душові кабіни | Showers Targe
2000 mm

No

No

3 mm

8 mm

Yes

outside

01,02,03,04,05

Максимально простора модель душової кабіни. Модель представлена трьома серіями з
використанням різних видів фурнітури. Застосовуються якісні ущільнювачі. Монтується
як на піддон так і на плитку.
min mm

Max ширина дверного полотна B=900 mm
Доступні типи для даної моделі (див. ст . 8)

max mm

A=B

500

900

A1

500

-

A2

500

-

B

500

900

B1

500

900

B2

500

900

C

200

-

C1

200

-

C2

200

-

Ви самі обираєте розміри
Вашої душової кабіни

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:
Тип душової кабіни;
A, A=B – розмір проєму або розмір для душової кабіни типу D;
A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри
від стіни до міжплиточного шва (див. ст. 7);
B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна

Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової кабіни, зверніться до
техпідтримки SANVETRO
16
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Прості
мінімалістичні
кріплення

Хромовані ручки
чотирьох моделей

Безпрофільне
примикання до
стіни

Магнітний
ущільнювач
забезпечить
максимальне
прилягання дверей

Стабілізуюча
штанга

Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
4, 5

Варіанти кольору скла
Glass variants
01 ,02, 03, 04, 05

Додатково доставляється система порогів

New

Растрове матування дасть
можливість приховати каплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
Система порогів +10 %
Ручка рушникотримач +5 %
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Targe SHB

Targe SHW

Targe SHS

Ручка кноб квадратної
форми

Релінгова хромована
ручка

Зручна у користуванні
елегантна ручка

Targe SHB

Targe SHW

Targe SHS

Доступні типи
душових кабін

Елегантна невеликого розміру
петля без фіксації
Bmax = 750 mm

D, D+H, D+D, HD, HD+H,
D/2, D+KH, D+H+KH,
HD+H+KH, HD+KHD,
HD+KH, D/2+KH, D/2+KHD,
H+D+KH, YHD+YHD,
YD+YHD, YH+YHD,
KH+H+D+KH, KH+HD+KH,
KH+HD+H+KH

D, D+H, D+D, HD, HD+H,
D+KH, D+H+KH, HD+H+KH,
HD+KHD, HD+KH,
KH+HD+KH, KH+HD+H+KH,
RHD+RH, RHD+RHD

D, D+H, D+D, HD, HD+H,
D/2, D+KH, D+H+KH,
HD+H+KH, HD+KHD,
HD+KH, D/2+KH, D/2+KHD,
KH+HD+KH, KH+HD+H+KH,
RHD+RH, RHD+RHD

Технічні
обмеження

Самопідіймаюча петля
забезпечує легкість
відкривання
Bmax = 750 mm

Hmax = 2500mm
Bmax = 850mm

Hmax = 2200mm
Bmax = 750mm
для типу: RHD+RH,
RHD+RHD – товщина скла
6 mm,
Rmin душової кабіни = 900mm

Hmax = 2000mm
Bmax = 750mm
для типу: RHD+RH,
RHD+RHD – товщина скла
6 mm,
Rmin душової кабіни = 900mm

Колір
фурнітури

Самофіксуюча петля дозволяє
здійснювати відкривання в
дві сторони
Bmax = 900 mm

4, 5

5

5
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Душові кабіни| Showers Box

Milan
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Душові кабіни | Showers Milan
2000 mm

Yes

No

3 mm

8 mm

Yes

outside

01,02,03,04,05

Зручна у користуванні модель душової кабіни. Модель представлена трьома серіями з
використанням різних видів фурнітури. Застосовуються якісні європейські ущільнювачі.
Монтується як на піддон так і на плитку.
min mm

Max ширина дверного полотна B=850 mm
Доступні типи для даної моделі (див. cт. 8 )

max mm

A=B

500

800

A1

500

-

A2

500

-

B

500

800

B1

500

800

B2

500

800

C

200

-

C1

200

-

C2

200

-

Ви самі обираєте розміри
Вашої душової кабіни

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:
Тип душової кабіни;
A, A=B – розмір проєму або розмір для душової кабіни типу D;
A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри
від стіни до міжплиточного шва (див. ст . 7);
B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна

Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової кабіни, зверніться до
техпідтримки SANVETRO
20
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Хромовані деталі

Тримачі глухих
деталей з
можливістю
регулювання кута

Стабілізуюча
штанга двох видів

Можливе
використання
пристінного
профілю
(полірований,
анод
алюміній,нержаві
юча сталь)

Магнітний
ущільнювач
забезпечить
максимальне
прилягання дверей

Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
1, 5

Варіанти кольору скла
Glass variants
01 ,02, 03, 04, 05

Додатково доставляється система порогів

New

Растрове матування дасть
можливість приховати каплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
Система порогів +10 %
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Milan 8410

Самопідіймаюча петля
Bmax = 800 mm

Петля без фіксації
Bmax = 750 mm

Петля з фіксацією дозволяє
здійснити відкривання в дві
сторони
Bmax = 700 mm

Milan 8410

Milan 8400

Milan 8560

Доступні типи
душових кабін

Зручна у користуванні
елегантна ручка

D, D+H, D+D, HD, HD+H,
D+KH, D+H+KH, HD+H+KH,
HD+KHD, HD+KH,
KH+HD+KH, KH+HD+H+KH,
RHD+RH, RHD+RHD

D, D+H, HD, HD+H, D/2,
D+KH, D+H+KH, HD+H+KH,
HD+KHD, HD+KH, D/2+KH,
D/2+KHD, KH+HD+KH,
KH+HD+H+KH

D, D+H, D+D, HD, HD+H,
D/2, D+KH, D+H+KH,
HD+H+KH, HD+KHD,
HD+KH, D/2+KH, D/2+KHD,
H+D+KH, YHD+YHD,
YD+YHD, YH+YHD,
KH+H+D+KH, KH+HD+KH,
KH+HD+H+KH

Технічні
обмеження

Ручка кноб кругла

Milan 8560

Hmax = 2200mm
Bmax = 800mm

Hmax = 2000mm
Bmax = 750mm

Hmax = 2000mm
Bmax = 700mm

Колір
фурнітури

Ручка кноб квадратної
форми

Milan 8400

1, 5

1, 5

1, 5

22

для типу: RHD+RH,
RHD+RHD – товщина скла
6 mm,
Rmin душової кабіни =900mm
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Premium Paul
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Душові кабіни | Showers Premium Paul
2000 mm

No

No

3 mm

8 mm

Yes

outside

01,02,03,04,05

Душові кабіни преміум класу. Модель представлена трьома серіями з використанням
різних видів фурнітури різного функціонального призначення. Застосовуються якісні
європейські ущільнювачі. Монтується як на піддон так і на плитку.
min mm

Max ширина дверного полотна B=850 mm
Доступні типи для даної моделі (див. ст. 8)

max mm

A=B

500

850

A1

500

-

A2

500

-

B

500

900

B1

500

900

B2

500

900

C

200

-

C1

200

-

C2

200

-

Ви самі обираєте розміри
Вашої душової кабіни

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:
Тип душової кабіни;
A, A=B – розмір проєму або розмір для душової кабіни типу D;
A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри
від стіни до міжплиточного шва (див. ст. 7);
B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна

Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової кабіни, зверніться до
техпідтримки SANVETRO
24
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Надійні
високоякісні петлі

Дизайнерські
сучасні ручки

Варіант
примикання
дверного
полотна до стіни

Магнітний
ущільнювач з
хромованою
вставкою

Ексклюзивна стабілізуюча
система

Кріплення нерухомих деталей
за допомогою тримачів

Варіанти кольору скла
Glass variants
01 ,02, 03, 04, 05

Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
5

Додатково доставляється система порогів

New

Растрове матування дасть
можливість приховати каплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
Система порогів +10 %
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Paul ponter

Paul flinter

Ручка кноб квадратної
форми

Релінгова ручка

Paul ponter

Paul flinter

Доступні типи
душових кабін

Петля без фіксації
Bmax = 800 mm

D, D+H, D+D, HD, HD+H, D+KH,
D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH,
YH+YD, YD+YD, KH+HD+H+KH

D, D+H, D+D, HD, HD+H, D/2, D+KH,
D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH,
D/2+KH, D/2+KHD, KH+HD+KH,
KH+HD+H+KH

Колір
Технічні
фурнітури обмеження

Самофіксуюча петля з
відкриванням в дві сторони
Bmax = 900 mm

Hmax = 2100mm
Bmax = 900mm

Hmax = 2200mm
Bmax = 800mm

5

5
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Душові кабіни| Showers Box

Premium Bonomi
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Душові кабіни | Showers Premium Bonomi
2000 mm

Yes

No

3 mm

8 mm

Yes

outside

01,02,03,04,05

Сучасна душова кабіна преміум класу. Модель представлена фурнітурою лаконічних
прямих форм, що вдало підійде для сучасного інтер’єру. Застосовуються якісні
європейські ущільнювачі. Монтується як на піддон так і на плитку.
min mm

Max ширина дверного полотна B=750 mm
Доступні типи для даної моделі (див. ст. 8)

max mm

A=B

500

750

A1

500

-

A2

500

-

B

500

750

B1

500

750

B2

500

750

C

200

-

C1

200

-

C2

200

-

Ви самі обираєте розміри
Вашої душової кабіни

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:
Тип душової кабіни;
A, A=B – розмір проєму або розмір для душової кабіни типу D;
A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри
від стіни до міжплиточного шва (див. cт. 7);
B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна

Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової кабіни, зверніться до
техпідтримки SANVETRO
28
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Конектори з
прихованим
кріпленням

Петлі прямих
лаконічних форм

Мінімалістична
стабілізуюча
штанга

Магнітний
ущільнювач з
хромованою
вставкою

Хромована релінгова ручка

Варіант
примикання
дверного
полотна до стіни

Варіант профільного монтажу

Варіанти кольору скла
Glass variants
01 ,02, 03, 04, 05

Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
5

Додатково доставляється система порогів

New

Растрове матування дасть
можливість приховати каплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
Система порогів +10 %
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+38 (0) 63 273-41-31 техпідтримка / technical support
Viber +38 (0) 63 214-02-86
www.vetroplyus.com.ua
vetroplyus_web@ukr.net

MADE
IN
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Душові кабіни| Showers Box

Clasic
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Душові кабіни | Showers Clasic
2000 mm

Yes

No

3 mm

8 mm

Yes

outside

01,02,03,04,05

Душові кабіни в класичному стилі. Модель представлена фурнітурою двох серій які
комплектуються у відповідних кольорах згідно індивідуального замовлення.
Застосовуються якісні європейські ущільнювачі. Монтується як на піддон так і на плитку.
min mm

Max ширина дверного полотна B=900 mm
Доступні типи для даної моделі (див. cт. 8)

max mm

A=B

500

900

A1

500

-

A2

500

-

B

500

900

B1

500

900

B2

500

900

C

200

-

C1

200

-

C2

200

-

Ви самі обираєте розміри
Вашої душової кабіни

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:
Тип душової кабіни;
A, A=B – розмір проєму або розмір для душової кабіни типу D;
A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри
від стіни до міжплиточного шва (див. ст. 7);
B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна

Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової кабіни, зверніться до
техпідтримки SANVETRO
32
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Пристінний
профіль

Комплектація
петлями двох
серій

Можливість
комплектації
ручками crystal

Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
2, 3, 4, 5

Варіанти кольору скла
Glass variants
01 ,02, 03, 04

v1

v2

Магнітний
ущільнювач
забезпечить
максимальне
прилягання дверей

v3

v4

v5

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
Художнє матування +10%
Система порогів +10 %
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Clasic arc

Clasic Milan

Clasic arc

Clasic Milan

Clasic London

Доступні типи
душових кабін

Душова кабіна з
комплектацією фурнітури
класичних форм в чорному
кольорі.

D, D+H, D+D, HD, HD+H,
D+KH, D+H+KH, HD+H+KH,
HD+KHD, HD+KH,
KH+HD+KH, KH+HD+H+KH,
RHD+RH, RHD+RHD

D, D+H, D+D, HD, HD+H,
D+KH, D+H+KH, HD+H+KH,
HD+KHD, HD+KH,
KH+HD+KH, KH+HD+H+KH,
RHD+RH, RHD+RHD

D, D+H, D+D, HD, HD+H,
D/2, D+KH, D+H+KH,
HD+H+KH, HD+KHD,
HD+KH, D/2+KH, D/2+KHD,
H+D+KH, YHD+YHD,
YD+YHD, YH+YHD,
KH+H+D+KH, KH+HD+KH,
KH+HD+H+KH

Технічні
обмеження

Душова з використанням
самофіксуючої петлі в
класичному стилі.

Hmax = 2100mm
Bmax = 800mm

Hmax = 2000mm
Bmax = 700mm

для типу: RHD+RH,
RHD+RHD – товщина скла
6 mm,
Rmin душової кабіни =900mm

Hmax = 2000mm
Bmax = 750mm
для типу: RHD+RH,
RHD+RHD – товщина скла
6 mm,
Rmin душової кабіни =900mm

Колір
фурнітури

Дверне полотно у формі
арки. Петля самофіксуюча в
класичному стилі. Додатково
наноситься матовий
візерунок.

Clasic London

2, 3, 4, 5

3, 5
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Шторки для ванни | Bathtub screens

Profile | GS
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Душові шторки на ванну

Profile | GS

1500 mm

Yes

No

20, 3 mm

6, 8 mm

No

outside

01,02,03,04,05

GS

Profile

Type

Зручні у користуванні шторки на ванну, дадуть Вам змогу комфортно приймати душ у
ванній та уникнути попадання води на меблі та інші стаціонарні предмети Вашої ванної
кімнати. Наші шторки представлені двома моделями.

+

SH

min mm

max mm

X

-

1200

X1

200

800

X2

200

800

X2=X3

200

800

X3 – розмір нерухомої частини
для типу SD розмір Xmax=1000mm

SD

+

+

SH+SD

+

+
+

SD+SD

Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні шторки на ванну, зверніться до
техпідтримки SANVETRO
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Profile

GS

Невеликого розміру петля без фіксації

Петля самопідіймаюча

Скло 8 мм фігурної форми або пряме

Скло 6 мм фігурної форми

Варіанти кольору скла
Glass variants
01 ,02, 03, 04, 05

Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
5

Растрове матування дасть
можливість приховати каплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

New

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
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+38 (0) 63 273-41-31 техпідтримка / technical support
Viber +38 (0) 63 214-02-86
www.vetroplyus.com.ua
vetroplyus_web@ukr.net
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Душові перегородки | Shower partitions

Partition
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Душові перегородки

Partition

2000 mm

Yes

No

20, 3 mm

8 mm

No

No

01,02,03,04,05

PH

+

GS

Profile

Type

Душові перегородки виготовляються з гартованого скла 8 мм. Наша компанія дає
можливість Вам самостійно обрати тип та розміри перегородок в залежності від
планування ванної кімнати. Монтується як на піддон так і на підлогу.
min mm

max mm

Y

-

1500

Y1

200

450

Y2

200

450

Y1=Y2

200

450

+

PH+H

+

H+PH+H

+

Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні душової перегородки, зверніться до
техпідтримки SANVETRO
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Profile

GS

Конектор квадратної форми

Профіль полірований
алюміній або нержавіюча
сталь

Два типа стабілізаційної штанги
з регульованим кутом та пряма

Варіанти кольору скла
Glass variants
01 ,02, 03, 04, 05

Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
5

Растрове матування дасть
можливість приховати каплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

New

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
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+38 (0) 63 273-41-31 техпідтримка / technical support
Viber +38 (0) 63 214-02-86
www.vetroplyus.com.ua
vetroplyus_web@ukr.net

MADE
IN
UKRAINE

Custom showers

Нестандартні душові кабіни | Custom showers
*

Нестандартні душові кабіни - це якщо Ваша
ванна кімната невеликих розмірів, якщо
розміщення стаціонарних сантехнічних
предметів не дає змогу встановити стандартну
душову кабіну, дизайн ванної кімнати потребує
нестандартного рішення.
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Premium Bonomi

Premium Paul

Milan

Targe

Targe profile

Фурнітура по моделях

44

Ручка рушникотримач DH-10 додатково для
моделей
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Технічна характеристика та обмеження
Рекомендована висота душової кабіни Н=2000 mm
Для душових кабін де в комплектацію входить магнітний ущільнювач з хромованою
вставкою Нmax=2000 mm
Рекомендована ширина дверного полотна при замовленні ручки рушникотримач DH-10
становить Вmin=550 mm. Також потрібно враховувати тип та спосіб відкривання дверей
кабіни.
При замовленні душової кабіни з нанесенням візерунку оберіть варіант:
візерунок матовий, решта скло прозоре М1;
візерунок прозорий, решта скло матове М2
Якщо Ви вирішити встановити душову кабіну без піддона то подбайте про декілька
моментів, а саме:
Рівень підлоги в приміщені ванної кімнати повинен були вище рівня зони душової кабіни
не зважаючи на існуючий ухил;

де, А – підлога в приміщенні ванни,
С – зона душової кабіни
Якщо Ви вирішити, або є необхідність зробити стаціонарний поріг з плитки (інший
матеріал) то верхня частина такого порогу повинна мати кут нахилу в сторону душової
зони, а міжплиточний шов мінімальний.

де, А – підлога в приміщенні ванни,
С – зона душової,
P – поріг з плитки

Якщо даних моментів Вам не вдалося дотриматися або технічно це не можливо, тоді
існує потреба у встановленні системи порогів.

Якщо у Вас виникли труднощі при проектуванні чи замірах душової кабіни, зверніться до
техпідтримки SANVETRO
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Важливі моменти при проектуванні душової кабіни
Випадок коли міжплиточний шов зони душової
кабіни співпадає з боковим торцем стіни.
В даному випадку виконується безпрофільний
монтаж.
Доступні моделі душових кабін

N1

Важливо! При складанні замовлення
повідомити продавця про нестандартність
замовлення.
де N1 де N2 варіанти (випадок)

N2
Як правильно зробити заміри
1. Визначте потрібну висоту душової
кабіни.
Рекомендована висота Н=2000mm
Важливо! Деякі моделі мають
обмеження по висоті.
2. За допомогою рівня визначте рівність
стіни та підлоги.
Бажано для безпрофільної системи
монтажу, оскільки коригування в межах
(+-3mm)
3. Заміряйте відстань від стіни до
міжплиточного шва де стикується
підлога ванної кімнати та зона душової
кабіни.
Для монтажу на піддон достатньо
вказати габаритні розміри піддону.
Важливо! Піддон повинен були
змонтований.
Важливо!
Переконайтесь, що зона душової кабіни
знаходиться нижче рівня підлоги ванної
кімнати не зважаючи на існуючий ухил.

Якщо у Вас виникли труднощі при проектуванні чи замірах душової кабіни, зверніться до
техпідтримки SANVETRO
46
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Специфіка типів душових кабін
Якщо Ви зупинилися на типі душової кабіни YHD+YHD, YH+YD, YD+YHD, YD+YD, YH+YHD (див.ст. 8)
та спосіб монтажу на плитку (без піддона), варто перевірити дотримання відповідного кута
форми зони душової кабіни.

де, А1, А2, С1, С2 – розміри душової кабіни
Z1=Z2 – контрольні розміри рівність яких гарантує кут 135 град.

Для типів душової кабіни D/2, D/2+H, D/2+KH, D/2+KHD (див.ст.8) існує обмеження
габаритних розмірів та неможливість дозамовлення ручки рушникотримач DH-10.

Розміри дверного полотна В2 повинні бути більше
розміру полотна В1
Важливо! Дану пропорційність змінювати не можна.

Сервіс та гарантія
Наша компанія надає послуги з монтажу та подальшого сервісного обслуговування
душових кабін. До послуг сервісу входить:
виправлення недоліків під час монтажу;
регулювання дверного полотна;
регулювання елементів кріплення та конструкції в цілому
Сервісне обслуговування надається на вироби змонтовані працівниками виробника.
Термін безоплатного сервісного обслуговування становить 6 місяців з дня монтажу
кабіни.
Гарантія надається на придбану душову кабіну терміном 12 місяців з дня її придбання.
Монтаж душової кабіни повинен проводитися згідно інструкції, що додається разом з
виробом. Гарантія надає покупцю право на усунення виробником дефектів які виникли
упродовж гарантійного терміну.
Гарантія не розповсюджується на:
- помітні дефекти на змонтованому склі та комплектуючих;
- дефекти або цілісність виробу під час транспортування чи експлуатації виробу (скло);
- деталі які природно мають здатність зношуватись (прокладки, втулки, ущільнювачі);
- дефекти які виникли в результаті експлуатації виробу в неприйнятних для цього
умовах (низька температура, надвисока температура, приміщення сауни та інше);
- дефекти що виникли в результаті пожеж та інших техногенних та природніх катастроф;
- виріб якщо покупець самостійно змінив конструктив душової кабіни;
- дефекти які виникли через неналежне користування та догляд за виробом
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SANVETRO виробництво душових кабін та дзеркал для
ванної кімнати.
Даний каталог презентує колекції душових кабін індивідуального
замовлення. Душові кабіни SANVETRO комплектуються фурнітурою
провідних компаній виробників, ущільнювачами різного
функціонального призначення. Ми пропонуємо кабіни різного цінового
сегменту, що дає змогу підібрати душову кабіну за дизайном та типом.

SANVETRO
VETROPLYUS GROUP

Lvivska 2a
UA-81151 Davudiv
+38 (0) 63 214-02-86
+38 (0) 63 273-41-31 техпідтримка / technical support

www.vetroplyus.com.ua
vetroplyus_web@ukr.net

Авторські права на весь зміст належить компанії Vetro plyus.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
Надруковано в Україні

Viber +38 (0) 63 214-02-86

