
Prospekt kabin profilowych  
2015

Aus Liebe zum Duschen.

Kabiny prysznicowe



Najwyższa jakość 
bezpiecznego szkła 
hartowanego  
odpowiadająca wymogom 
normy EN 12150

Niezawodna jakość 
produktów odpowiadająca 
wymogom normy EN 14428

System zarządzania jakością 
według normy DIN EN 
9001:2008. Odpowiedzialny 
system zarządzania 
środowiskowego  
DIN EN 14001:2004.
System Zarządzania Energią 
DIN EN ISO 50001:2011

Stabilność,  
bryzgoszczelność i łatwość 
utrzymania w czystości 
potwierdzone znakiem TÜV

20 lat gwarantowanej 
możliwości zakupu części 
zamiennych (od daty  
zakupu 01.01.2008)



TWARDE ARGUMENTY, KTÓRE SPRAWIAJĄ,  
ŻE KABINY KERMI WYGRYWAJĄ Z KONKURENCJĄ:
1.  40 lat istnienia pozwoliło na zebranie bogatego doświadczenia  

na 10 milionach wyprodukowanych kabin

2.  bezpieczeństwo produktów sprawdzane jest wg najsurowszych norm TÜV

3.  jakość produktów zawsze potwierdzona jest znakiem jakości CE

4.  w produkcji kabin zawsze wykorzystywane jest bezpieczne szkło  
hartowane ESG, którego najwyższą jakość potwierdza norma EN 12150

5.  gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu  
modelu z produkcji*

6.  kompatybilność produktów pozwala na wiele możliwości doboru  
uchwytów, szkła i kolorów, dając Państwu wyjątkowy produkt  
dopasowany idealnie do potrzeb

* nie dotyczy modelu CKT z serii CADA XS



RAYA®

 Proste i przejrzyste wzornictwo.

 Bezpieczne szkło hartowane.

 Najwyższej jakości eloksalowane profile aluminiowe w kolorze srebro wysoki połysk.

 Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości chromowanego metalu.

 Niezawodny mechanizm windowy w drzwiach wahadłowych.

 Wysokość seryjna 2000 mm.

 Odpowiednia do niemal wszystkich brodzików oraz montażu na posadzce.



RA 1WR/L   RA 1GR/L RA PTD RA 1ER/L RA TVD RA TWD 

RA EPR/L RA P.. RA Z20 

Możliwości zabudowy 

ESG przezroczyste ESG SR Opaco ESG szkło szare

srebro wysoki 
połysk

Paleta kolorów

Szkło Opcjonalnie z KERMIclean powłoką łatwiającą utrzymanie kabiny w czystości
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RAYA®

Smukłe linie w nieskazitelnej koncepcji czystej formy szkła i aluminium. Wysoki komfort użytkowania dzięki 

windowemu mechanizmowi otwierania drzwi. Dzięki niemu z lekkością i łatwością możliwe jest otwieranie ich 

zarówno do środka, jak i na zewnątrz. Kabina dostarczana jest z niewielkim progiem poprawiającym szczelność. 



Wymiary:

szerokość: 700–1200 mm

wysokość: 2000 mm

na zapytanie możliwość 

wykonania indywidualnego, 

w wymiarach:

szerokość: do 1850 mm

wysokość: do 2200 mm

W zależności od zabudowy
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ATEA®

 Nowoczesna stylistyka przy doskonałym stosunku jakości do ceny.

 Bezpieczne szkło hartowane ESG.

 Najwyższej jakości eloksalowane profile aluminiowe w kolorze srebro wysoki połysk i biel.

 Uchwyty wykonane z najwyższej jakości chromowanego metalu.

 Mechanizm windowy we wszystkich zawiasach.

 Dostępne drzwi wahadłowe oraz przesuwne.

 Wysokość seryjna 1850 mm i 2000 mm.

 Wymiany seryjne dostosowane do wymiarów większości brodzików na rynku.



AT 1WR/L AT 1GR/L AT 1OR/L AT PTD  

AT ESR/L AT EDR/L 

AT D4B AT D2R/L 

AT C2R/L AT V.. AT P.. AT Q.. 

AT DTR/L AT DFR/L AT TWDAT TFR/L

Możliwości zabudowy 

ESG przezroczyste ESG SR Opaco ESG SR Arena CESG SR Siesta ESG szkło szare ESG Serigrafia 
Atea 2011

srebro wysoki 
połysk

biel, RAL 9016

Paleta kolorów

Szkło Opcjonalnie z KERMIclean powłoką łatwiającą utrzymanie kabiny w czystości
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ATEA®

Nowoczesna stylistyka. Bezpieczne szkło hartowane, ujęte w ramy delikatnie zaokrąglonych profili, całość uzupełniona subtelnymi uchwytami.  

Kabina dostarczana jest z niewielkim progiem poprawiającym szczelność. 



Wymiary:

szerokość: 700–1800 mm
wysokość: 1850 i 2000 mm

na zapytanie możliwość wykonania 
indywidualnego, w wymiarach:
szerokość: do 2050 mm
wysokość: do 2200 mm

W zależności od zabudowy

11kabiny prysznicowe



LIGA®

 Nowoczesne, przejrzyste wzornictwo.

 Niezawodne szkło hartowane ESG.

  Najwyższej jakości eloksalowane profile aluminiowe w kolorze srebro wysoki połysk  
lub srebro matowe.

 Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości chromowanego metalu.

 Dostępne drzwi wahadłowe oraz wahadłowo-składane.

 Wysokość seryjna 1850 mm i 2000 mm.

 Wymiany seryjne dostosowane do wymiarów większości brodzików na rynku.

 Szerokie spektrum wymiarów drzwi.

Kabina Liga drzwi wahadłowo- 
-składane wyróżnione przez:



LI 2SR/L LI 1WR/L   LI 1GR/L LI P..LI 2CR/LLI 2T4

LI TWD LI 2PR/L

Możliwości zabudowy 

ESG przezroczyste

srebro wysoki 
połysk

srebro matowe

Paleta kolorów

Szkło Opcjonalnie z KERMIclean powłoką łatwiającą utrzymanie kabiny w czystości
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LIGA®

Bardzo szeroka oferta drzwi wahadłowo-składanych pozwalających zdobyć dodatkową przestrzeń w łazience.  

Ciekawy kompromis między jakością a ceną. Stanowi zaledwie preludium do bardzo szerokiej oferty w tej serii. 

Kabina dostarczana jest z niewielkim progiem poprawiającym szczelność. 



Wymiary:

szerokość: 700–1450 mm
wysokość: 1850 i 2000 mm

W zależności od zabudowy
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CADA® XS
 Nowoczesne wzornictwo profili i uchwytów.

 Niezawodne szkło hartowane ESG.

 Najwyższej jakości eloksalowane profile aluminiowe w kolorze srebro wysoki połysk i biel. 

 Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości tworzywa i chromowanego metalu.

 Mechanizm windowy we wszystkich zawiasach.

 Wysokość seryjna 2000 mm.

 Wymiany seryjne dostosowane do wymiarów większości brodzików na rynku.

 Szkło seryjne dostarczane z powłoką CadaClean ułatwiającą utrzymanie kabiny w czystości.



CC 1WR/L CC 1GR/L CC PTD CC G2R/L CC G3R/L CC E2R/L

CC P55 CK T55 CC TWD CC TWF CC TWF CC TFR/L

Możliwości zabudowy 

ESG przezroczyste

srebro wysoki 
połysk

biel, RAL 9016

ESG Serigrafia 
Cada XS

Paleta kolorów

Szkło Z powłoką ułatwiającą utrzymanie kabiny w czystości CadaClean.
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CADA® XS
Atrakcyjna cena, jakość i stylistyka. Proste wzornictwo, delikatne profile oraz ergonomiczne uchwyty wewnątrz 

i na zewnątrz drzwi. Szkło hartowane ESG seryjnie dostarczane z powłoką CadaClean ułatwiającą utrzymanie 

kabiny w czystości. Duże spektrum dostępnych wariantów ułatwia wybór odpowiedniej kabiny. Kabina 

dostarczana jest z niewielkim progiem poprawiającym szczelność. 



Wymiary:

szerokość: 700–1400 mm
wysokość: 2000 mm

W zależności od zabudowy
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CADA®

 Nowoczesne profile.

 Bezpieczne szkło hartowane ESG.

 Najwyższej jakości eloksalowane profile aluminiowe w kolorze srebro wysoki połysk i biel. 

 Szerokie spektrum wykonań.

 Drzwi otwierane lub przesuwne.

 Wysokość seryjna 1850/1900 mm w zależności od modelu.

 Wymiany seryjne dostosowane do wymiarów większości brodzików na rynku.

  Szkło hartowane ESG seryjnie dostarczane z powłoką CadaClean ułatwiającą utrzymanie 
kabiny w czystości.



CA KTD CA TWD CA ED2 CA P53

Możliwości zabudowy 

ESG przezroczyste

srebro wysoki 
połysk

biel, RAL 9016

Paleta kolorów

Szkło Z powłoką ułatwiającą utrzymanie kabiny w czystości CadaClean.
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Wymiary:

szerokość: 700–1400 mm
wysokość: 1900 mm

W zależności od zabudowy

CADA®

Każda kabina Cada wykonana jest z bezpiecznego szkła hartowanego. Proponujemy dwa warianty 

kolorystyczne: srebro wysoki połysk lub biel. Wyjątkowa oferta w atrakcyjnej cenie.



SZKŁO
Dostępne typy

W zależności od serii

Wzory serigrafii

W zależności od zabudowy

Szkło ESG przezroczyste 

z piaskowanymi wzorami  

(do serii Raya i Atea)

wzór Stone

wzór Bamboowzór Arte

wzór Mare                                                              

wzór Geometrie

wzór Freshwzór Flame

wzór Stripe

wzór Ideos

Szkło hartowane

ESG Serigrafie CADA XS

Szkło hartowane

ESG Serigrafie ATEA

ESG SiestaESG Klar ESG SR Arena C ESG SR Opaco ESG Szary ESG Lustro

wzór Linewzór Light



KERMI Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b

54-610 Wrocław
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Wszystkie warianty komfortu

w doskonałej jakości.

Ceny i dane techniczne

Kabin prysznicowych I/2015

Tel. +48 71 354 03 70

Faks +48 71 354 04 63

www.KERMI.pl

info@KERMI.pl





Najwyższa jakość 
bezpiecznego szkła 
hartowanego  
odpowiadająca wymogom 
normy EN 12150

Niezawodna jakość 
produktów odpowiadająca 
wymogom normy EN 14428

System zarządzania jakością 
według normy DIN EN 
9001:2008. Odpowiedzialny 
system zarządzania 
środowiskowego  
DIN EN 14001:2004.
System Zarządzania Energią 
DIN EN ISO 50001:2011

Stabilność,  
bryzgoszczelność i łatwość 
utrzymania w czystości 
potwierdzone znakiem TÜV

20 lat gwarantowanej 
możliwości zakupu części 
zamiennych (od daty  
zakupu 01.01.2008)



TWARDE ARGUMENTY, KTÓRE SPRAWIAJĄ,  
ŻE KABINY KERMI WYGRYWAJĄ Z KONKURENCJĄ:
1.  40 lat istnienia pozwoliło na zebranie bogatego doświadczenia  

na 10 milionach wyprodukowanych kabin

2.  bezpieczeństwo produktów sprawdzane jest wg najsurowszych norm TÜV

3.  jakość produktów zawsze potwierdzona jest znakiem jakości CE

4.  w produkcji kabin zawsze wykorzystywane jest bezpieczne szkło  
hartowane ESG, którego najwyższą jakość potwierdza norma EN 12150

5.  gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu  
modelu z produkcji*

6.  kompatybilność produktów pozwala na wiele możliwości doboru  
uchwytów, szkła i kolorów, dając Państwu wyjątkowy produkt  
dopasowany idealnie do potrzeb.

* nie dotyczy modelu CADA XS CKT
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