
Χαρακτηριστικά 

 Οδηγός αλουμινίου ανοδιωμένος ή 
ηλεκτροστατικά βαμμένος

 Σκληρυμένοι υαλοπίνακες 6mm

 Οδηγός αλουμινίου ανθεκτικός στα 
άλατα και στην καθημερινή χρήση

 Κατάλληλη για ξενοδοχειακή χρήση

 Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων οδηγού 
και απόχρωσης υαλοπινάκων

 Μέγιστη διάσταση θυρών 70Χ200

 Ροδάκια με ορειχάλκινο σώμα

 Αθόρυβη λειτουργία

 Ικανοποιητικό ωφέλιμο άνοιγμα

 Τοποθέτηση σε πρόσοψη και υπό γωνία

 Τοποθέτηση σε ντουζιέρα και μπανιέρα

 Ειδικά υπερδιάφανα τερματικά 
μεγάλης αντοχής

 Ειδικά στεγανοποιητικά πολυκαρβονικά 

 Μαγνητικό κλείσιμο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η καμπίνα της σειράς «Comfort» συνδυάζει απόλυτα την 
διαχρονικότητα του αλουμινίου και την ασφάλεια του 
σκληρυμένου υαλοπίνακα. Η «Comfort» αποτελεί την 
ιδανική λύση για οποιοδήποτε χώρο μπάνιου, μικρό ή 
μεγάλο, μπορεί να τοποθετηθεί σε πρόσοψη και υπό 
γωνία. Η καμπίνα μπορεί να αποτελείται από μια ή δυο 
πόρτες και από ένα ή δυο σταθερά και διατίθεται σε 
οποιαδήποτε διάσταση κατόπιν παραγγελίας. Τα ειδικά 
σχεδιασμένα ροδάκια της καμπίνας «Comfort» προσφέρουν 
αθόρυβη λειτουργία και είναι κρυμμένα πίσω από τον 
ανοδιωμένο ή ηλεκτρoστατικά βαμμένο οδηγό. Διατίθεται 
ετοιμοπαράδοτη σε γυαλιστερή και μαύρη απόχρωση. 
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Technical features 

 Aluminum guide anodized or 
electrostatically painted

 6mm tempered glass panels

 Aluminum guide resistant to salt and 
daily use

 Suitable for hotel use

 Possibility of choosing guide colors and 
window shades

 Maximum door dimension 70X200

 Casters with brass body

 Silent mode

 Satisfying beneficial opening

 Placement in shower and bathtub

 Special ultra-transparent high resistance 
terminals

DESCRIPTION

The «Comfort» series cabin perfectly combines the 
durability of aluminum material and the safety of tempered 
glass. 

The «Comfort» is the ideal solution for any bathroom.

The cabin enclosure gives you the opportunity to mount 
one or two fixed  doors. 

Available in any dimension upon order. Thanks to the 
advantage of the hidden wheels behind the anodized /
electrostatically painted guide, the «Comfort» has stealthy 
movement.

Available in black and chrome finishes.
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