
RK-2008 PANNÓNIA TERMÉKCSALÁD, HAZAI GYÁRTÁSÚ ZUHANYKABINOK



 PARÁD 2 mindkét oldalán nyílóajtóval 
 szerelt  zuhanykabin.

 

Alkatrészek: 6 mm vastag edzett üveg,
 krómozott réz, fal-üveg típusú emelő zsa-
 nérok, alsó vízvető profilok és a beszere-
  léshez szükséges szerelvények.

   Rendelhető gombbal vagy fogantyúval.  
  

RK 2008 PARÁD 2 100X100 akriltálcával

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

A tálca nem tartozék.

RK-2008 PANNÓNIA, HAZAI GYÁRTÁSÚ ZUHANYKABINOK

Névleges méretek: A zuhanykabinok szab-
ványos zuhanytálcákra szerelhető méretben
kerülnek gyártásra. A névleges méret minden 
esetben a zuhanytálca mérete, melyre a termék
ráépíthető. A tervezési méret ennél 2.5cm-el
kissebb, ez az üvegméret. A beszerelés során 
a fal anyagától függően, módosulhat ez a mé-
ret! A tényleges méreteket a tálca behelyezése, 
vagy zuhanymedence építése elött ellenőrizni 
kell! Amennyiben a beszerelést nem mi végez-
zük, az esetleges méreteltérésekből eredő hi-
bákért nem vállalunk felelősséget!
  

80 x80,  90 x 90, 100 x 100 cm standard. Az ettől 
       eltérő méreteket egyedi gyártással készítjük. 



RK 2008 PARÁD 1 J 90x100 mozaiktálcával

 PARÁD 1 egyik oldalán  f ix  fallal, másik 
  oldalán  nyílóajtóval szerelt zuhanykabin.
 Rendelhető  jobbos vagy balos kivitelben. 

 

Alkatrészek: 6 mm vastag edzett üveg,
 krómozott réz, fal-üveg típusú emelő zsa-
 nérok és fix fülek, alsó vízvető profilok és
 a beszereléshez szükséges szerelvények.

   Rendelhető gombbal vagy fogantyúval.  
  

JOBBBAL

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

A tálca nem tartozék.

RK-2008 PANNÓNIA, HAZAI GYÁRTÁSÚ ZUHANYKABINOK

első oldal; -fixoldal: 80, 90, 100, 110, 120 cm.
második oldal; -ajtó:  80, 90, 100 cm.

Az oldalak igény szerint felcserélhetőek.   

Névleges méretek: A zuhanykabinok szab-
ványos zuhanytálcákra szerelhető méretben
kerülnek gyártásra. A névleges méret minden 
esetben a zuhanytálca mérete, melyre a termék
ráépíthető. A tervezési méret ennél 2.5cm-el
kissebb, ez az üvegméret. A beszerelés során 
a fal anyagától függően, módosulhat ez a mé-
ret! A tényleges méreteket a tálca behelyezése, 
vagy zuhanymedence építése elött ellenőrizni 
kell! Amennyiben a beszerelést nem mi végez-
zük, az esetleges méreteltérésekből eredő hi-
bákért nem vállalunk felelősséget!



JOBBBAL

Alkatrészek: 6 mm vastag edzett üveg,
 krómozott réz, üveg-üveg típusú emelő zsa-
 nérok és fix fülek, alsó vízvető profilok és
 a beszereléshez szükséges szerelvények.

   Rendelhető gombbal vagy fogantyúval.  
  

 BALF  zuhanykabin egyik oldala fixfal
másik  oldala  f ix  fallal és ajtóval szerelt.   

 Rendelhető  jobbos vagy balos kivitelben. 

 

RK 2008 BALF B 120x80 akriltálcával

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

A tálca nem tartozék.

RK-2008 PANNÓNIA, HAZAI GYÁRTÁSÚ ZUHANYKABINOK

első oldal -ajtó:   50, 60, 70 cm
                -fixfal: 30, 40, 50, 60 cm
fixoldal:  80, 90, 100, 110, 120 cm

  Az oldalak tetszés szerint variálhatóak.

Névleges méretek: A zuhanykabinok szab-
ványos zuhanytálcákra szerelhető méretben
kerülnek gyártásra. A névleges méret minden 
esetben a zuhanytálca mérete, melyre a termék
ráépíthető. A tervezési méret ennél 2.5cm-el
kissebb, ez az üvegméret. A beszerelés során 
a fal anyagától függően, módosulhat ez a mé-
ret! A tényleges méreteket a tálca behelyezése, 
vagy zuhanymedence építése elött ellenőrizni 
kell! Amennyiben a beszerelést nem mi végez-
zük, az esetleges méreteltérésekből eredő hi-
bákért nem vállalunk felelősséget!



 SÁRVÁR mindkét  oldalán  f ix  fallal és 
 ajtóval s  z erelt zuhanykabin.

 

Alkatrészek: 6 mm vastag edzett üveg,
 krómozott réz, üveg-üveg típusú emelő zsa-
 nérok és fix fülek, alsó vízvető profilok és
 a beszereléshez szükséges szerelvények.

   Rendelhető gombbal vagy fogantyúval.  
  

RK 2008 SÁRVÁR 90x110 mozaiktálcával

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

A tálca nem tartozék.

RK-2008 PANNÓNIA, HAZAI GYÁRTÁSÚ ZUHANYKABINOK

mindkét oldal -fixfal: 30, 40, 50, 60, 70 cm
                    - ajtó : 50,60,70 cm

  Az oldalak tetszés szerint variálhatóak.

Névleges méretek: A zuhanykabinok szab-
ványos zuhanytálcákra szerelhető méretben
kerülnek gyártásra. A névleges méret minden 
esetben a zuhanytálca mérete, melyre a termék
ráépíthető. A tervezési méret ennél 2.5cm-el
kissebb, ez az üvegméret. A beszerelés során 
a fal anyagától függően, módosulhat ez a mé-
ret! A tényleges méreteket a tálca behelyezése, 
vagy zuhanymedence építése elött ellenőrizni 
kell! Amennyiben a beszerelést nem mi végez-
zük, az esetleges méreteltérésekből eredő hi-
bákért nem vállalunk felelősséget!



Alkatrészek: 6 mm vastag edzett üveg,
 krómozott réz, üveg-üveg típusú emelő zsa-
 nérok és fix fülek, alsó vízvető profilok és
 a beszereléshez szükséges szerelvények.

   Rendelhető gombbal vagy fogantyúval.  
  

JOBBBAL

GYOPÁROS   egy nyílóajtóval és két
fixfallal szerelt kabin, jobbos és balos
kivitelben. 

RK 2008 GYOPÁROS B 100x80 mozaiktálcával

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

A tálca nem tartozék.

RK-2008 PANNÓNIA, HAZAI GYÁRTÁSÚ ZUHANYKABINOK

    

      - f  ix  f a  lak: 25, 35, 45, 55, 65 cm
       -egyszár  n  y  a s ajtó : R=55 cm  

Az oldalak tetszőlegesen variálhatóak. 

Névleges méretek: A zuhanykabinok szab-
ványos zuhanytálcákra szerelhető méretben
kerülnek gyártásra. A névleges méret minden 
esetben a zuhanytálca mérete, melyre a termék
ráépíthető. A tervezési méret ennél 2.5cm-el
kissebb, ez az üvegméret. A beszerelés során 
a fal anyagától függően, módosulhat ez a mé-
ret! A tényleges méreteket a tálca behelyezése, 
vagy zuhanymedence építése elött ellenőrizni 
kell! Amennyiben a beszerelést nem mi végez-
zük, az esetleges méreteltérésekből eredő hi-
bákért nem vállalunk felelősséget!



HÉVÍZ   kétszárnyas nyílóajtóval és két
fixfallal szerelt zuhanykabin. 

Alkatrészek: 6 mm vastag edzett üveg,
 krómozott réz, üveg-üveg típusú emelő zsa-
 nérok és fix fülek, alsó vízvető profilok és
 a beszereléshez szükséges szerelvények.

   Rendelhető gombbal vagy fogantyúval.  
  

RK 2008 HÉVÍZ 80X120 mozaiktálcával

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

A tálca nem tartozék.

RK-2008 PANNÓNIA, HAZAI GYÁRTÁSÚ ZUHANYKABINOK

      -f  ix  f a  lak: 25, 35, 45, 55, 65 cm
              -kétszárnyas ajtó : R=55 cm

  Az oldalak tetszés szerint variálhatóak.

Névleges méretek: A zuhanykabinok szab-
ványos zuhanytálcákra szerelhető méretben
kerülnek gyártásra. A névleges méret minden 
esetben a zuhanytálca mérete, melyre a termék
ráépíthető. A tervezési méret ennél 2.5cm-el
kissebb, ez az üvegméret. A beszerelés során 
a fal anyagától függően, módosulhat ez a mé-
ret! A tényleges méreteket a tálca behelyezése, 
vagy zuhanymedence építése elött ellenőrizni 
kell! Amennyiben a beszerelést nem mi végez-
zük, az esetleges méreteltérésekből eredő hi-
bákért nem vállalunk felelősséget!



HARKÁNY   kétszárnyas nyílóajtóval 
  és két fixfallal szerelt zuhanykabin. 

Alkatrészek: 6 mm vastag edzett üveg,
 krómozott réz, üveg-üveg típusú emelő zsa-
 nérok és fix fülek, alsó vízvető profilok és
 a beszereléshez szükséges szerelvények.

   Rendelhető gombbal vagy fogantyúval.  
  

RK 2008 HARKÁNY 110X110 mozaiktálcával

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

A tálca nem tartozék.

RK-2008 PANNÓNIA, HAZAI GYÁRTÁSÚ ZUHANYKABINOK

      -f  ix  f a  lak: 25, 35, 45, 55, 65 cm
              -kétszárnyas ajtó : R=55 cm

A kabin szélessége állandó ~110 cm, mély-
sége a fixfalak szélességétől függ.

Névleges méretek: A zuhanykabinok szab-
ványos zuhanytálcákra szerelhető méretben
kerülnek gyártásra. A névleges méret minden 
esetben a zuhanytálca mérete, melyre a termék
ráépíthető. A tervezési méret ennél 2.5cm-el
kissebb, ez az üvegméret. A beszerelés során 
a fal anyagától függően, módosulhat ez a mé-
ret! A tényleges méreteket a tálca behelyezése, 
vagy zuhanymedence építése elött ellenőrizni 
kell! Amennyiben a beszerelést nem mi végez-
zük, az esetleges méreteltérésekből eredő hi-
bákért nem vállalunk felelősséget!



Névleges méretek: 

      - n   y í l ó ajtó: 80, 90, 100, cm
         

Alkatrészek: 6 mm vastag edzett üveg,
 krómozott réz, fal -üveg típusú emelő zsa-
 nérok és fix fülek, alsó vízvető profilok és
 a beszereléshez szükséges szerelvények.

   Rendelhető gombbal vagy fogantyúval.  
  

RK 2008 PARÁD 100cm-es zuhanyajtó. RK 2008 BALF 120cm-es kétrészes zuhanyajtó.

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

A tálca nem tartozék.

RK-2008 PANNÓNIA, HAZAI GYÁRTÁSÚ ZUHANYKABINOK

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

A tálca nem tartozék.

RK-2008 PANNÓNIA, HAZAI GYÁRTÁSÚ ZUHANYKABINOK

Névleges méretek: 

      - n   y í l ó ajtó: 80, 90, 100, cm
              -fixfal: 30, 40, 50, 60, 70 cm

         

PARÁD kétrészes zuhanyajtó: egy 
nyílóajtó és egy fixfal . 

Alkatrészek: 6 mm vastag edzett üveg,
 krómozott réz, fal -üveg típusú emelő zsa-
 nérok és fix fülek, alsó vízvető profilok és
 a beszereléshez szükséges szerelvények.

   Rendelhető gombbal vagy fogantyúval.  
  

PARÁD zuhanyajtó: egy nyílóajtó . 



A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

A tálca nem tartozék.

Névleges méretek: 
   - f  ix  f a  lak: 30, 40, 50, 60, 70 cm   
              -nyílóajtó : 50, 60, 70, 80, 90, 100  cm

BALF három és négy részes ajtó: 
nyílóajtó vagy kétszárnyas ajtó két 
fixüveg között.  

Alkatrészek: 6 mm vastag edzett üveg,
 krómozott réz, üveg-üveg típusú emelő zsa-
 nérok és fix fülek, alsó vízvető profilok és
 a beszereléshez szükséges szerelvények.

   Rendelhető gombbal vagy fogantyúval.  
  

3-részes

3-részes

4-részes

4-részes

RK 2008 PARÁD 100cm-es zuhanyajtó.

Névleges méretek: 

      - f  ix  f a  lak: 30, 40, 50, 60, 70 cm
              -nyílóajtó : 50, 60, 70, 80, 90, 100  cm

BALF zuhanyajtó: ajtó és fixüveg.  

Alkatrészek: 6 mm vastag edzett üveg,
 krómozott réz, üveg-üveg típusú emelő zsa-
 nérok és fix fülek, alsó vízvető profilok és
 a beszereléshez szükséges szerelvények.

   Rendelhető gombbal vagy fogantyúval.  
  

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

A tálca nem tartozék.

RK-2008 PANNÓNIA, HAZAI GYÁRTÁSÚ ZUHANYKABINOK



RK 2008 szerelvények

 
Anyaguk KO rozsdamentes nemesacél f é nyesre  polírozva.  

 

 
Alapfelszereltségű szerelvényeink:   

 

 
Opcionálisan választható szerelvényeink:   

 

RK - 2008 / 20849
 üveg-üveg zsanér 

RK - 2008 / 20856 
fal-üveg zsanér

RK - 2008 / 20948
fal-üveg rögzítőfül

RK - 2008 / 20887
 kerek nagygomb

RK - 2008 / 20894
 szögletes nagygomb

RK - 2008 / 20900
 kerek TT fogantyú

RK - 2008 / 20924
 szögletes TT fogantyú

RK - 2008 / 
kerek kisgomb

20863 RK - 2008 / 20870
 szögletes kisgomb

RK - 2008 / 28807 
emelt rögzítőfül

RK - 2008 / 20917
 kerek U fogantyú

RK - 2008 / 20931
 szögletes U fogantyú

RK - 2008 / 20986
rövid lapított TT

RK - 2008 / 20962
hosszú lapított TT 

RK - 2008 / 21013
 szögletes hosszú lapított TT 

RK - 2008 / 21006
 szögletes hosszú TT 

RK_2008 szigetelő profilok

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

    “D”- profil záródás 
Rugalmas “D” alakú profilok teszik lehetővé 
az ajtó és a falak közötti vízmentes záródást.  Az ajtó
pozícionálásaát RK 2008 

műanyag 

90°-ban nyíló súlypozícionált 
kiemelő típusú fal-üveg zsanér segíti. 

    ALU - profil záródás
A záródó oldalon mágnescsíkkal ellátott műanyag profilok 
teszik lehetővé a pozícionált és vízmentes záródást. A fal-
ra szerelt mágnescsík rögzítése speciális falprofil segítsé-
gével történik. A nyíló oldalon “U” profillal záródik. A profilok 
mindkét oldalra felszerelhetők, jobbos és balos kivitelhez.   

    
Rugalmas “H” alakú műanyag profil és falra szerelt ALU- 
tartó  profil  teszi  lehetővé a  zuhanyajtó és a falak közötti 
vízmentes záródást.     

“H”-profil záródás

KO - profil záródás
A záródó oldalon mágnescsíkkal bélelt KO- lemez profilok 
teszik lehetővé a pozícionált és vízmentes záródást.  A nyíló 
oldalon “U” profillal záródik. A profilok mindkét oldalra felsze-

  relhetők, jobbos és balos kivitelhez. 

Mágnescsík záródás

Műanyag záródás



 Akril zuhanytálcák             

Az előlap magassága zuhanytálcával együtt 14cm. 
A szifon nem tartozék.

Negyedköríves padlóba süllyeszthető tálca előlappal

Négyzet alakú padlóba süllyeszthető tálca előlappal

Téglalap alakú padlóba süllyeszthető tálca előlappal

Az előlap magassága zuhanytálcával együtt 14cm
A szifon nem tartozék.

Az előlap magassága zuhanytálcával együtt 14cm
A szifon nem tartozék.

RK 2008 PANNÓNIA termékcsalád zuhanytálca kínálata I.  

Negyedköríves padlóba süllyeszthető tálcák:
(előlappal és lábbal,  vagy előlap és láb nélkül) 

Négyzet alakú padlóba süllyeszthető tálcák:
(előlappal és lábbal,  vagy előlap és láb nélkül)

Téglalap alakú padlóba süllyeszthető tálcák:
(előlappal és lábbal,  vagy előlap és láb nélkül)

4,5
4,5
4,5

70 70 40 15 3
80 80 40 15 3
90 90 50 15 3

C D E F G Otípus
80x80
90x90

100x100

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

15457080

15508090

3

3

15507090

156080110

3

3

156070110 3

C D E F G Otípus
80x90
80x100
80x120
90x100
90x120

120x120

4,5 70 70 18 25 3
3
3
3

35
45

55
55
55
5565

18
18
18

80 80
90 90
110 110

4,5
4,5
4,5

90x90
100x100

80x80
típus C D E F K O R

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.



RK 2008 PANNÓNIA termékcsalád zuhanytálca kínálata II.  

Negyedköríves padlóba süllyeszthető öntöttmárvány 
zuhanytálca előlappal vagy előlap nélkül

Négyzet alakú padlóba süllyeszthető 
zuhanytálca előlappal vagy előlap nélkül

öntöttmárvány 

Téglalap alakú padlóba süllyeszthető 
zuhanytálca előlappal vagy előlap nélkül

öntöttmárvány 

Az előlap magassága zuhanytálcával együtt 14cm. 

Az előlap magassága zuhanytálcával együtt 14cm

Az előlap magassága zuhanytálcával együtt 14cm

 Öntöttmárvány zuhanytálcák             

A képek illusztrációk, a megrendelt termék megjelenése típusonként változhat.

Negyedköríves öntöttmárvány tálcák:
(előlappal és lábbal,  vagy előlap és láb nélkül) 

zuhany

Négyzet alakú öntöttmárvány tálcák:
(előlappal és lábbal,  vagy előlap és láb nélkül)

zuhany

Téglalap alakú  zuhanytálcák:
(előlappal és lábbal,  vagy előlap és láb nélkül)

öntöttmárvány

80 80 4
90 90 4

100 100 4

A B Dtípus
80x80
90x90
100x100

80100 4
80120 4
90120 4

A B Dtípus
100x80
120x80
120x90

80 80 30 4 55
55
55

4
4

90 35
100 45

90
100

90x90
100x100

80x80
típus A B C D R
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