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Височина - 180 см.

серия „ЕКСТРА“ Орхидея 

Темперирано стъкло 
с дебелина 
4 мм 

Алуминиеви рамкови 
профили 

Ролкова система за 
плъзгане на вратите 

2 стационарни пана и 2 врати

Цените са в лв. с ДДСЗа определяне цената на нестандартни ширини  се събират двете страни и 
полученото число се дели на 2. Пример 106+91=197  197/2= 98.5 цената е в ред 100 х 100. 1

Скица
поглед
отгоре



Височина - 190 см.

серия „НОВА“ Орхидея

Темперирано стъкло
с дебелина 6 мм 

Алуминиеви профили 

Пружинно - ролкова 
система за плъзгане 
на вратите

2 стационарни стъкла и 2 врати

Цените са в лв. с ДДС

Скица
поглед
отгоре
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За определяне цената на нестандартни ширини  се събират двете страни и 
полученото число се дели на 2. Пример 106+91=197 197/2= 98.5 цената е в ред 100 х 100.



серия „ЛУКС“ Орхидея 2 стационарни стъкла и 2 врати

Цените са в лв. с ДДС

Височина - 190 см.

Tемперирано стъкло с 
дебелина 8 мм 

Aлуминиеви профили 

Ролкова система за 
плъзгане с водач 
на вратите

Скица
поглед
отгоре

3
За определяне цената на нестандартни ширини  се събират двете страни и 
полученото число се дели на 2. Пример 106+91=197 197/2= 98.5 цената е в ред 100 х 100.
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серия „ЕКСТРА“ Лале

Tемперирано стъкло 
с дебелина 4 мм 

Aлуминиеви рамкови 
профили 

Ролкова система за 
плъзгане на вратата

1 стационарен панел и 1 врата

Цените са в лв. с ДДС

Височина - 180 см.

Скица
поглед
отгоре
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 серия „НОВА“ Лале

Темперирано стъкло 
с дебелина 6 мм 

Алуминиеви профили
 
Пружинно - ролкова 
система за плъзгане 
на вратата

1 стационарно стъкло и 1 врата

Цените са в лв. с ДДС

Височина - 190 см.

Скица
поглед
отгоре
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серия „ЛУКС“ Лале

Темперирано стъкло 
с дебелина 8 мм
 
Алуминиеви профили
 
Ролкова система за 
плъзгане с водач 
на вратата

1 стационарно стъкло и 1 врата

Цените са в лв. с ДДС

Височина - 190 см.

Скица
поглед
отгоре
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серия „ЛАЛЕ НОВА + МОНО“

ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗРАБОТИ НА ВИСОЧИНА  ДО 
190 СМ. ЗА ВИСОЧИНА ПО - ВИСОКА ОТ  190 СМ.  СЕ  
ДОПЛАЩА  ДОПЪЛНИТЕЛНО  15% ОТ КРАЙНАТА  ЦЕНА. 

Не е препоръчително да се произвежда душ кабинa с височина 
по-голяма от 190 см. поради тежестта на стъклoто използвано 
като врата. Максимална височина 200 см.  Препоръчително е да 
има изграден праг и върху него да се монтира душ кабината. 
Всяка душ кабина се произвежда по индивидуален размер на 
клиента. 

Eлементи на душ кабината 
Релса плъзгане - алуминиева горна и долна  релса с цвят хром 
или бяло за която е поставена вратата с ролковата система. 
В нея се фиксира и стационарното стъкло. 

Ролкова система - система за плъзгане за която се закача 
вратата. Състои се от 2 горни ролки с шпилково регулиране на 
височина и 2 долни пружинни ролки вградени за вратата. С 
покритие хром. 

Вертикален алуминиев "F"- профил - служи за закрепване на 
стационара към стената посредством дюбели и винтове. С цвят 
хром.

Дръжка тип "СФЕРА" - дръжка с двойно захващане за стъклото.

6 мм  темперирани стъкла 

КРАЙНАТА  ЦЕНА СЕ ОБРАЗУВА ОТ  ЦЕНАТА НА ДУШ КАБИНА 
"ЛАЛЕ НОВА" ЗА ИЗБРАНАТА ДЪЛЖИНА + ЦЕНAТА  НА ПАРАВАН 

"МОНО" СЪОТВЕТНAТА ДЪЛЖИНА

2 стационарни стъкла и 1 врата

СТАНДАРТНА ВИСОЧИНА 190 СМ.
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  серия „ЛУКС   ЛАЛЕ + МОНО“

ЗА ВИСОЧИНА ПО - ВИСОКА ОТ  190 СМ.  СЕ  ДОПЛАЩА  ДОПЪЛНИТЕЛНО  5% ОТ КРАЙНАТА  ЦЕНА. 
МАКСИМАЛНА  ВИСОЧИНА  200 СМ.
Препоръчително е да има изграден праг и върху него да се монтира душ кабината. Има отвор между прага и 
вратата , който e около 4-5 мм. 

8 мм темперирани стъкла 

КРАЙНАТА  ЦЕНА СЕ ОБРАЗУВА ОТ  ЦЕНАТА НА ДУШ КАБИНА 
"ЛАЛЕ ЛУКС" ЗА ИЗБРАНАТА ДЪЛЖИНА + ЦЕНAТА  НА 

ПАРАВАН "МОНО" СЪОТВЕТНAТА ДЪЛЖИНА

2 стационарни стъкла и 1 врата

Елементи на душ кабината

Релса плъзгане - алуминиева горна релса с цвят хром 
за която е захваната вратата с плъзгаща се система. В 
нея се фиксира и стационарното стъкло. 

Ролкова система - система за плъзгане за която се 
закача вратата. Състои се от 2 ролки с шпилково 
регулиране. С покритие хром. 

Вертикален алуминиев "П"- профил - служи за 
закрепване на стационара към стената посреством 
дюбели и винтове. С цвят хром. 

Вкопана дръжка.

СТАНДАРТНА ВИСОЧИНА 190 СМ.
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Височина - 180 см.

 серия „ЕКСТРА“ Маргарита

Темперирано стъкло 
с дебелина 4 мм 

 
Алуминиеви 
рамкови профили 

Ролкова система 
за плъзгане на вратите

 2 стационарни пана и 2 врати

Цените са в лв. с ДДС

Скица
поглед
отгоре
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Височина - 190 см.

серия „НОВА“ Маргарита

Темперирано стъкло 
с дебелина 6 мм 

Алуминиеви профили
 
Пружинно - ролкова 
система за плъзгане 
на вратите

2 стационарни стъкла и 2 врати

Цените са в лв. с ДДС

Скица
поглед
отгоре
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Височина - 190 см.

серия „ЛУКС“ Маргарита

Темперирано стъкло 
с дебелина 8 мм 

Алуминиеви профили 

Ролкова система за 
плъзгане с водач 
на вратите

2 стационарни стъкла и 2 врати

Цените са в лв. с ДДС

Скица
поглед
отгоре
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Височина - 180 см.

 серия „EKCTPA“

Темперирано стъкло 
с дебелина 4 мм 

Алуминиеви 
рамкови профили 

Ролкова система 
за плъзгане на вратите

1 стационарно пано  и 2 врати

Цените са в лв. с ДДС

Черно море
Скица
поглед
отгоре
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Височина - 180 см.

Моно  екстра 
Темперирано стъкло с 
дебелина 4мм

Алуминиеви 
рамкови профили

Цените са в лв. с ДДС

1 стационарно пано 
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Височина - 190 см.

Моно
Темперирано стъкло 
с дебелина 
6 мм или 8 мм

Алуминиев профил 
за позициониране 
на стъклото

Фиксатор за стъкло 

Цените са в лв. с ДДС

1 стационарно стъкло 

При поръчка на овал допълнително 5% върху цената. 15



Височина - 190 см.

Ефес
Темперирано стъкло 
с дебелина 6 мм 
или 8 мм

Алуминиев профил 
за позициониране 
на стъклото

Фиксатор за стъкло
 
Панти за стъкло 

Цените са в лв. с ДДС

1 стационарно стъкло и 1 врата 

Eфес с панти "стъкло -стъкло“ двоен ефес  ъглов двоен ефес прав 
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Височина - 190 см.

Ефес и Моно
Темперирано стъкло 
с дебелина 
6 мм или 8 мм

Алуминиев профил 
за позициониране 
на стъклото

Фиксатор за стъкло 

Панти за стъкло 

2 стационарни стъкла и 1 врата 

Цените са в лв. с ДДС

ефес и моно - права

ефес и моно -ъглова 
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Височина - 190 см.

Темперирано 
стъкло с дебелина  8 мм

Панти за стъкло 

Цените са в лв. с ДДС

Хармоника
 2 подвижни стъкла
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Темперирано 
стъкло с дебелина  8 мм

Aлуминиева каса

Брава и панти за стъкло

Височина до 203 см.

Цените са в лв. с ДДС

Ñòúêëåíà âðàòà
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Дръжки по избор КЪМ КРАЙНАТА ЦЕНА СЕ ПРИБАВЯ ЦЕНАТА НА ДРЪЖКАТА 

Дръжка правоъгълна
  + 35 лв. 

Дръжка тип хавлийник 
  +45 лв.  

Видове орнаментни стъкла
4 мм 

килим  лабиринт    

точка  маслинов  клон

Варианти за матиране на стъкла
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хотел  "ГОЛДЪН ТЮЛИП"  Варна

 хотел  "ДЖОЯ  ПАРК"  Златни пясъцихотел  "ХЕЛИОС"  Балчик 

гранд   хотел "ФЛАМИНГО" Албена хотел  "СЪНРАЙЗ"  Златни пясъци

Нашите 

 обекти 
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