
PEGA Príslušenstvo 

Držiak uteráku, pre 

kyvné 1-krídlové dvere s pevným dielom (PE 1GR/L, PE 1 FR/L, PE 1NR/L), 

kyvné 1-krídlové dvere s pevnými dielmi (PE 1AR/L),

kyvné dvere s pevným dielom (PE PFR/L), 

kyvné dvere s pevnými dielmi (PE PTF), 

bočnú stenu (PE TWD), 

skrátenú bočnú stenu na vaňu (PE TVD), 

WALK-IN Wall s pohyblivým krídlom (PE TFR/L), 

rohový vstup 2-dielny (kyvné dvere s pevnými dielmi) (PE EPR/L),

štvrťkruhový sprchový kút (kyvné dvere s pevnými dielmi) (PE P..), 

päťuholníkový sprchový kút (kyvné dvere s pevnými dielmi) (PE F..),

päťuholníkový sprchový kút (kyvné dvere s pevným dielom) (PE ..R/L), 

otočné krídlo s pevným dielom na vaňu (PE DTR/L)

Pri montáži možnosť ľubovoľne skrátiť. 

Dĺžka 1250 mm ZDHH HHO PE125VK 71 85,2

1 kompletný držiak uteráku, Dĺžka 660 mm

uchytenie z vnútornej strany zapustené do skla 250 300

z výroby namontované v strede skla

držiak uteráku v inej výške, na pevnom diely, viac držiakov uteráku na vyžiadanie

1 kompletný držiak uteráku, Dĺžka 340 mm

uchytenie z vnútornej strany zapustené do skla 198 237,6

z výroby namontované v strede skla

držiak uteráku v inej výške, na pevnom diely, viac držiakov uteráku na vyžiadanie

Typ stabilizátora

Stena - bočná stena / pevný diel

Dĺžka 700 mm ZDSS VSS PE070VK 144 172,8

Dĺžka na prianie do max. 1200 mm ZDSS VSS PE 144 172,8

Typ stabilizátora

bočná stena - bočná stena / pevný diel

Dĺžka na prianie ZDSS VSW PE 144 172,8

90o stabilizátor pre FILIA bočné steny / pevný diel

při montáži možné ľubovoľne skrátiť

Dĺžka 1220 mm ZDSS S90 PE120.K 144 172,8

pre všetky pevné diely / bočné steny 

pre kyvné dvere do max. 500 mm šírky 

Posuvné dvere 4-dielne s pevným dielom – bezbariérové (PE D4B) 

Kombinácia dvoch rozlišovacích profilov za sebou je možná 

(iba pre pevné diely / bočné steny) 

Výška 1850 mm ZDSV SV1 PE185VK 66 79,2

Výška 2000 mm ZDSV SV1 PE200VK 73 87,6

Zvláštna výška do 2000 mm ZDSV SV1 PE 73 87,6

Zvláštna výška 2001 – 2200 mm ZDSV SV1 PE 83 99,6

pre posuvné 4-dielne dvere s pevnými dielmi (PE D4B) 

Napojenie dvoch rozlišovacích profilov za sebou nie je možné.

Výška 1850 mm ZDSV SVP PE185VK 168 201,6

Výška 2000 mm ZDSV SVP PE200VK 185 222

Zvláštna výška do 2000 mm ZDSV SVP PE 185 222

Zvláštna výška 2001 – 2200 mm ZDSV SVP PE 210 252

Číre háčiky na uterák vhodné pre pevný diel / bočnú

stenu a krídlo dverí

5 kusov ZDHH HHH FI000XK 14 16,8

Držiak uteráku bez DPH s DPH

Rozširovací profil

Držiak uteráku

PEGA stabilizátor

Háčiky na uterák
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