
acqua 5000
N A D Č A S O V Á  E L E G A N C E







Naše neustálé hledání dokonalosti nachází 

svůj správný výraz v novém modelu acqua 

5000. Elegantní tvary a základní linie evokují 

nový minimalismus a zároveň zdůrazňují 

čisté rysy jeho designu. Posuvné dveře, 

tiché a harmonické ve své funkci, reagují na 

potřebu klidu a pohody v koupelně. Vylepšená 

technika v kombinaci s bláznivou přesností 

detailů poskytuje nezapomenutelný zážitek ze 

sprchování. Vysoce kvalitní materiály podtrhují 

nadčasovou eleganci tohoto klenotu, ikony 

společnosti Duka. acqua 5000 – zrozená ze 

zkušenosti, zdokonalená v designu.
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TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PŘEDNOSTI
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POSUNOVÁNÍ 
S NASTAVITELNÝMI 
LOŽISKY 

Také pojezdová kolečka s výškově nastavitel-
nými kuličkovými ložisky jsou skryta v horizon-
tálním posuvném profilu, takže mohou snadno 
klouzat ve svém vodítku bez jakéhokoliv tření. 
Možnost výškového nastavení umožňuje při-
způsobit kabinu během instalace případným 
stavebním odchylkám.

AUTOMATIC
CLOSE & STOP

Všechny modely jsou standardně vybaveny 
systémem Automatic Close & Stop, který za-
jišťuje snadné zavírání a otevírání v posledních 
centimetrech. Tento moderní mechanismus, v 
nové verzi acqua 5000, je vložen do horizon-
tálního posuvného profilu, a proto z vnějšku 
vypadají povrchy jednotně a bez nespojitostí.

VYTŘÍBENÁ TECHNIKA



KOMPENZAČNÍ 
PROFIL S 
MIKROMETRICKÝM 
NASTAVENÍM

Ve verzi s rámem je sklo vloženo do nástěnné-
ho profilu a upevněno dvěma nastavitelnými 
šrouby, které umožňují přizpůsobitelnost skle-
něné tabule až 25 mm. Bez ohledu na umístění 
skla zůstává vnější vzhled kabiny nezměněn.



ODKAPÁVACÍ
SYSTÉM 5

Nové těsnění skýtá maximální ochranu a mini-
mální viditelnost. Na spodní stranu posuvného 
dílu je přilepen tenký hliníkový profil, do kte-
rého je vloženo plastové těsnění. Kapky vody 
nejprve stékají na hliníkový profil a tak těsnění 
vydrží déle. Těsnění lze nicméně pohodlně vy-
jmout, očistit a znovu vložit na své místo. V 
případě potřeby je lze snadno vyměnit.

TECHNOLOGIE 
UV LEPENÍ

Mnoho komponentů bylo přilepeno ke sklu 
inovativní technologií UV lepení. Výsledkem 
jsou zcela hladké povrchy, které výrazně 
usnadňují péči a čištění kabiny a nabízejí při-
tažlivou estetiku.
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ODPOJITELNÉ
POSUVNÉ DÍLY

Model acqua 5000 je vybaven technicky po-
kročilým systémem odháknutí. Úchyt umístěný 
na spodním vodítku posuvných dveří se stlačí 
dolů a dveře lze snadno odpojit, což usnadňuje 
čištění skleněných povrchů.
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PŘITAŽLIVÝ DESIGN

Madlo dvoudílných posuvných dveří

Madlo třídílných 
posuvných dveří

Madlo čtyřdílných 
posuvných dveří

Madlo rohového vstupu - 
Pohled zevnitř

Madlo rohového vstupu - 
Pohled zvenčí

MADLO

Madlo posuvných dveří, a to jak s jedním, 
tak se dvěma díly, je namontováno přímo na 
magnetický profil, aby byl zajištěn maximální 
vstupní prostor a usnadněny úklidové práce po 
sprchování bez jakýchkoliv překážek. U mode-
lů se třemi nebo čtyřmi díly je madlo přišrou-
bováno ke sklu, čímž je vždy zajištěno, že se 
dveře budou otevírat a zavírat bez jakýchkoli 
obtíží.
Madlo směrem dovnitř má ergonomický tvar, 
který umožňuje snadné otevření posuvného 
křídla i mokrými rukama. Diskrétní tvar ma-
dla a jeho umístění jsou symbolem funkčního 
a estetického souladu všech komponent, aby 
sklo bylo absolutním protagonistou sprchové 
kabiny.



HLINÍKOVÝ
MAGNETICKÝ
PROFIL

Na svislý okraj skla je nasunut hliníkový profil 
s magnetickou lištou uvnitř, umožňující doko-
nalé uzavření dveří. Umožňuje také seřízení na 
konci instalace o 2 mm, aby se kompenzovaly 
minimální stavební odchylky.

PROFIL PROTI
VYTOPENÍ

V kombinaci s 5  odkapávacím systémem 
nabízí tato lišta vynikající ochranu před stří-
kající vodou. Tvar a velikost lišty, pouze 8 mm 
vysoké, je v souladu s designem kabiny a do-
vršuje její vodotěsnost. Pokud nechcete žádné 
překážky u vchodu do kabiny, můžete insta-
laci profilu pro vytopení vynechat. V takovém 
případě, aby byla zajištěna základní ochrana 
proti rozstřiku, lze dveře díky nastavitelným 
pojezdovým kolečkům snížit.



ŽÁDNÉ
PŘEKRÝVÁNÍ

V souladu s harmonickým estetickým vzhle-
dem modelu acqua 5000 bylo ve fázi projekto-
vání eliminováno překrývání skel mezi pevnou 
a posuvnou stranou. To zabraňuje usazování 
zbytků, díky čemuž jsou úklidové práce jedno-
duché a rychlé.



TVAROVÁNÍ

Rohová verze acqua 5000 nepředpokládá 
žádné podhledové zavěšení. Od šířky 1021 
mm je kabina tvarována ve skle pevné strany, 
což zaručuje její stabilitu. Nový zaoblený tvar 
lépe ladí s čistou estetikou celku.

ELEGANTNÍ
SPOJOVACÍ PRVEK

Obě poloviny rohové kabiny jsou spojeny vo-
dicími profily, které jsou řezány pod úhlem 45 
stupňů a vzájemně sešroubovány diskrétním 
spojovacím prvkem, jehož geometrický tvar se 
ladně přizpůsobuje rovnému povrchu profilů a 
začleňuje se do designu celku.
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RŮZNÉ DRUHY SKLA

Abychom dále zvýšili možnosti personalizace, 
přidali jsme do naší nabídky skla se dvěma no-
vými povrchovými úpravami: Nubes, transpa-
rentní sklo se sítotiskem, který slábne směrem 
nahoru, a šedé sklo Parsol, které je okamžitě 
k dispozici také s antracitovým sítotiskem ve 
středové části. Obě povrchové úpravy pos-
kytují diskrétní ochranu soukromí a zároveň 
umožňují dostatečný prostup světla. Sítotisk 
obou typů dodává kabině nádech modernosti, 
a ta se tak v každém koupelnovém prostředí 
stává významnou dominantou.

TG10 Parsol šedý s barvou Privé v antracitové barvě a s antracitovým sítotiskem na horním okraji skla
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Všechny varianty skla naleznete na straně 57

VB10 Průhledné sklo se saténem Nubes a bílým sítotiskem na horním okraji skla
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VERZE 
S NÁSTĚNNÝMI
PROFILY

Klasická verze, kabina s vertikálními profily, 
která nikdy nevyjde z módy. Elegantní tvar 
profilu dokonale zapadá do každého prostředí 
a nabízí maximální flexibilitu. Se seřízením až 
25 mm můžete sprchovou kabinu snadno při-
způsobit větším nerovnostem.



VERZE
BEZ PROFILŮ

Celoskleněné řešení s nástěnnými závěsy 
kombinuje maximální transparentnost s nej-
vyšší funkčností. Diskrétní design dodává 
kabině půvab a eleganci, aniž by obětoval sta-
bilitu. I tato verze má seřizovací zónu, která 
je umístěna v závěsech na zdi. Technologie 
obsažená v závěsu umožňuje seřízení o 8 mm, 
aby se kompenzovaly případné odchylky bě-
hem instalace.



VERZE S NÁSTĚNNÝMI PROFILY
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QR-ST2N R
Dvoudílné posuvné dveře pro niku 

Verze s nástěnnými profily
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QR-ST2N R + QR-WV2 L
Dvoudílné posuvné dveře pro niku v kombinaci
se zkráceným bočním prvkem
Verze s nástěnnými profi ly

24



QR-ST3 R
Třídílné posuvné dveře pro niku 

Verze s nástěnnými profily
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QR-ST4
Čtyřdílné posuvné dveře pro niku

Verze s nástěnnými profi ly
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QR-ST2W L + QR-W2 R
Dvoudílné posuvné dveře s bočním prvkem 

Verze s nástěnnými profily
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QR-SE2 L + R
Rohový sprchový kout 

Verze s nástěnnými profily
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QR-ST3 L + QR-W4 R
Třídílné posuvné dveře v kombinaci s bočním prvkem 
Verze s nástěnnými profily
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QR-ST4 + QR-W4 L + QR-W4 R
Čtyřdílné posuvné dveře jako řešení ve tvaru U

Verze s nástěnnými profi ly
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VERZE BEZ PROFILŮ
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Q0-ST2N L
Dvoudílné posuvné dveře pro niku 

Verze bez profilů
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Q0-ST2N L
Dvoudílné posuvné dveře pro niku
Verze bez profi lů
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Q0-ST2N L + Q0-WV2 R
Dvoudílné posuvné dveře pro niku 

v kombinaci se zkráceným bočním prvkem 
Verze bez profilů
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Q0-ST1N L
Jednodílné posuvné dveře pro niku 

s čelním zdivem 
Verze bez profilů
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Q0-ST2W L + Q0-W2 R
Dvoudílné posuvné dveře s bočním prvkem a držákem na ručníky (volitelně) 

Verze bez profilů
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Q0-SE2 L + R
Rohový sprchový kout

Verze bez profi lů
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Q0-ST1N R + Q0-W2 L
Zvláštní řešení   

Verze bez profilů
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Q0-SE2 L + R & Q0-WV2
Zvláštní řešení   

Verze bez profilů
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ROZMANITOST SORTIMENTU
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L = levý závěs / R = pravý závěs

ROZMANITOST SORTIMENTU 
VERZE S NÁSTĚNNÝMI PROFILY

Dvoudílné posuvné dveře pro niku 
nebo pro kombinaci se zkráceným 
bočním prvkem - díl QR-WV2 L/R

Dvoudílné posuvné dveře 
pro kombinaci s bočním prvkem - 
díl QR-W2 L/R

Zkrácený boční prvek pro kombinaci 
s dvoudílnými posuvnými dveřmi - 
díl QR-ST2N L/R

Třídílné posuvné dveře pro niku nebo 
pro kombinaci s bočním prvkem - 
díl QR-W4 L/R

QR-ST2N 1000 L/R
QR-ST2N 1200 L/R
QR-ST2N 1400 L/R
QR-ST2N 1600 L/R

Na míru 970 - 2200 mm

QR-ST2N L/R

QR-ST3 L/R

QR-ST2W L/R

QR-ST4

QR-W2 L/R

QR-W4 L/R

QR-SE2 L/R

QR-WV2 L/R

QR-WV2 L/R

Na míru 150 - 1400 mm

Boční prvek pro kombinaci s třídílnými 
posuvnými dveřmi - díl QR-ST3 L/R 
nebo čtyřdílnými posuvnými dveřmi - 
díl QR-ST4

Čtyřdílné posuvné dveře 
pro niku nebo pro kombinaci 
s bočním prvkem - díl QR-W4 L/R

QR-ST4

Na míru 1445 - 2400 mm

QR-W4 800 L/R
QR-W4 900 L/R
QR-W4 1000 L/R

Na míru 150 - 1400 mm

Dvoudílné posuvné dveře 
pro rohový vstup 
(od 1021mm s tvarováním)

Boční prvek pro kombinaci 
s dvoudílnými posuvnými dveřmi - 
díl QR-ST2W L/R

QR-W2 750 L/R
QR-W2 800 L/R
QR-W2 900 L/R
QR-W2 1000 L/R
QR-W2 1200 L/R

Na míru 150 - 1400 mm

QR-SE2 800 L/R
QR-SE2 900 L/R
QR-SE2 1000 L/R
QR-SE2 1200 L/R
QR-SE2 1400 L/R

Na míru 700 - 1600 mm

QR-ST2W 1000 L/R
QR-ST2W 1200 L/R
QR-ST2W 1400 L/R
QR-ST2W 1600 L/R

Na míru 980 - 2200 mm

QR-ST3 L/R

Na míru 1350 - 2200 mm

STANDARDNÍ VÝŠKA 2000 mm
SPECIÁLNÍ VÝŠKA pro povrchovou úpravu profilu CSH až 2250 mm
SPECIÁLNÍ VÝŠKA pro povrchovou úpravu profilu SCH a INO až 2000 mm
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ROZMANITOST SORTIMENTU 
VERZE BEZ PROFILŮ

Dvoudílné posuvné dveře pro niku 
nebo pro kombinaci se zkráceným 
bočním prvkem - díl Q0-WV2 L/R

Zkrácený boční prvek pro kombinaci 
s dvoudílnými posuvnými dveřmi - 
díl Q0-ST2N L/R

Jednodílné posuvné dveře 
pro niku s čelním zdivem

Na míru 970 - 2200 mm Na míru 150 - 1400 mm

Dvoudílné posuvné dveře 
pro rohový vstup 
(od 1021mm s tvarováním)

Boční prvek pro kombinaci 
s dvoudílnými posuvnými dveřmi - 
díl Q0-ST2W L/R

Na míru 150 - 1400 mm Na míru 700 - 1600 mm

Na míru 520 - 1100 mm

L = levý závěs / R = pravý závěs

Dvoudílné posuvné dveře 
pro kombinaci s bočním prvkem - 
díl Q0-W2 L/R

Na míru 970 - 2200 mm

Q0-ST2N L/R

Q0-ST1N L/R

Q0-ST2W L/R

Q0-WV2 L/R

Q0-W2 L/R Q0-SE2 L/R

STANDARDNÍ VÝŠKA 2000 mm
SPECIÁLNÍ VÝŠKA pro povrchovou úpravu profilu CSH až 2250 mm
SPECIÁLNÍ VÝŠKA pro povrchovou úpravu profilu SCH a INO až 2000 mm
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILŮ

CSH Chrom/Hliník vysoký lesk

INO Vzhled nerezové oceli

SCH Černá
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SKLA

BEZPEČNOSTNÍ SKLA  
ESG 8 mm

A10 Transparentní
(k dispozici pouze pro modely s profilem na stěně)

AQ10 Transparentní s bílým sítotiskem
na horním okraji skla

AQB10 Transparentní s antracitovým sítotiskem
na horním okraji skla
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TG10 Parsol šedý s barvou Privé v antracitové barvě a s antracitovým sítotiskem
na horním okraji skla

BEZPEČNOSTNÍ SKLA 
ESG 8 mm

ST10 Saténové sklo s bílým sítotiskem
na horním okraji skla

AG10 Parsol šedý s antracitovým sítotiskem
na horním okraji skla
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TS10 Průhledné sklo s barvou Privé satén a s bílým sítotiskem
na horním okraji skla

VM10 Průhledné sklo se saténem Nebula a s bílým sítotiskem
na horním okraji skla

VB10 Průhledné sklo se saténem Nubes a bílým sítotiskem
na horním okraji skla
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BEZPEČNOSTNÍ SKLA  
ESG 8 mm

CSGA Pevný prvek s chromovým zrcadlovým sklem CSG10 / 
Posuvné dveře s průhledným sklem A10 
(k dispozici pouze u modelů se stěnovým profilem)

CSGW Pevný prvek s chromovým zrcadlovým sklem CSG10 /
Posuvné dveře s průhledným sklem AQ10 s bílým sítotiskem 
na horním okraji skla

CSGB Pevný prvek s chromovým zrcadlovým sklem CSG10 / 
Posuvné dveře s transparentním sklem AQB10 s antracitovým sítotiskem 
na horním okraji skla

CSG10 Chromové zrcadlové sklo
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Společnost Duka nyní nabízí nové sklo pod názvem „ProCare“. Inovativní ošetření probíhá ve vaku a spočívá v aplikování 
na jeho povrch magnetronového filmu oxidů kovů. Vzhledem k tomu, že tento film je aktivován hned v úvodu celého 
procesu, má trvalý charakter a nesnižuje se tak jeho účinnost. Voda rychle stéká po povrchu a snižuje tak ulpívání 
kapek vody. ProCare je k dispozici pro mnoho výrobků jako alternativa ke sklu s ošetřením „Protect“.

Každá sprchová zástěna je na přání zákazníka opatřena speciální povrchovou úpravou ESG, kdy je na sklo nanesena 
ochranná vrstva, po které kapky vody sjíždějí dolů, aniž by zasychaly na skle. To je tak chráněno před usazováním vod-
ních sedimentů a nečistot a jeho čištění je tak snazší. Důležité: nepoužívejte žádné hrubé, žíravé, alkalické a kyselinu 
obsahující čisticí prostředky.

OŠETŘENÍ SKLA
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Greta Rabensteiner

Pro nás se design kromě toho, že je uměleckou formou, 
stává funkčností. Design, kreativita, zkušenosti a technologie 

se spojují, aby vytvořily něco jedinečného a výjimečného.
Na zvýraznění exkluzivity sprchových kabin Duka jsou 

k oddělení jednotlivých částí katalogu a k tomu, aby se 
modelu acqua 5000 dostalo nové atraktivity,

použity výjimečné snímky vytvořené mladou umělkyní
Gretou Rabensteiner. Procítěné obrázky naznačují 

onen pocit síly, energie a vitality, který vzniká z rituálu 
sprchování v kabině Duka.

UMĚLEC
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Z technických důvodů se mohou vyobrazené bar-
vy odchylovat od skutečných barevných odstínů. 
Duka AG si vyhrazuje právo kdykoli změnit své 
výrobky bez náhrady a předchozího upozornění. 
Veškeré technické informace a podrobné údaje k 
naším modelovým řadám naleznete na stránkách 
duka.it

Duka AG 
Duka Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)

Tel. +39 0472 273 100 
info@duka.it, duka.it

5 LET
ZÁRUKA

10 LET
ZÁRUKA DOSTUPNOSTI 

NÁHRADNÍCH DÍLŮ
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