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Drążki do zasłon łazienkowych,
półki narożne do łazienek

WYPOSA¯ENIE WWNÊTRZ

P R E Z E N TA C J A

Dr¹¿ki do zas³on prysznicowych i pó³ki naro¿ne do ³azienek

ADAH pozwol¹ podnieœæ estetykê i funkcjonalnoœæ ju¿ istniej¹cej

³azienki oraz wydzieliæ czêœæ k¹pielow¹. Dzia³aj¹ca od 1991 roku 

na rynku firma produkuj¹ca dr¹¿ki do zas³on ³azienkowych 

„Adah sp.j.” z Andrychowa proponuje rozwi¹zanie oszczêdne, este-

tyczne i wygodne. Montuj¹c dr¹¿ek rozprê¿ny, k¹towy lub ³ukowy

oraz zas³onê prysznicow¹ mo¿na uzyskaæ tanim sposobem oddziele-

nie czêœci k¹pielowej od reszty ³azienki, oszczêdziæ na kosztach

wytworzenia ciep³ej wody (najczêœciej gaz lub energia elektryczna)

oraz kosztach odprowadzenia œcieków. Prysznic zamiast k¹pieli 

w wannie to oko³o 3-krotnie mniejsze zu¿ycie wody, oszczêdnoœæ

czasu i wygoda (posadzka pozostaje sucha). Koszt zakupu dr¹¿ka 

i zas³ony jest o wiele ni¿szy ni¿ koszt zakupu i zabudowy kabiny

prysznicowej. Dr¹¿ek montowany jest nad ju¿ istniej¹c¹ wann¹, 

a dziêki ró¿norodnoœci oferowanych wyrobów istnieje mo¿liwoœæ

dopasowania kszta³tu, wymiarów i koloru do wiêkszoœci ³azienek.

Maj¹c dwie œciany równoleg³e na koñcach wanny czy te¿ natrysku

mo¿na zaledwie w kilka minut zamontowaæ dr¹¿ek rozprê¿ny 

z zas³on¹ bez koniecznoœci wiercenia. Dr¹¿ki rozprê¿ne dostêpne 

s¹ o rozpiêtoœci od 70 cm do 250 cm (zakresy dr¹¿ków z p³ynn¹ 

regulacj¹: 70-110 cm, 105-180 cm, 140-250 cm). W przypadku 

gdy wanna (brodzik) stoi w naro¿niku lub pod piecykiem gazowym,

stosuje siê dr¹¿ek k¹towy (90/90 cm) lub uniwersalny k¹towy. 

Takie rozwi¹zanie pozwala zabudowaæ prysznic z trzech stron.

Dr¹¿ek naro¿ny jest mocowany do œcian przez ko³ki mocuj¹ce 

i podwieszany do sufitu dla uzyskania dodatkowej stabilizacji.

Bardzo modne w ³azienkach staj¹ siê pó³okr¹g³e wanny naro¿ne.

Do zabudowy wanien o takim kszta³cie dedykowane s¹ dr¹¿ki

³ukowe: symetryczne (80/80 cm, 90/90 cm, 120/120 cm,140/140 cm,

150/150 cm) oraz asymetryczne (105/120 cm, 105/140 cm, 105/150 cm).

Dr¹¿ki te produkowane w dwóch gruboœciach i zró¿nicowanej

kolorystyce: 28 mm – kolory: bia³y, srebrny efekt chromu (elek-

tropolerowany lub walcowany – linia „economic”), srebrny anoda

(matowy-satyna), popielaty, jasno be¿owy, jasno niebieski, ró¿owy,

czerwony, br¹zowy, oraz 20 mm – kolory: bia³y, srebrny efekt chro-

mu (elektropolerowany lub walcowany – linia „economic”), srebrny

anoda (matowy). W 2003 roku firma ADAH rozszerzy³a swoj¹ 

ofertê o pó³ki naro¿ne do ³azienek, które montowane rozprê¿nie 

w naro¿niku ³azienki pozwalaj¹ na niewielkiej przestrzeni umieœciæ

wiele drobnych kosmetyków niezbêdnych w ³azience. 

Pó³ki produkowane s¹ w dwóch wersjach: pó³ka „ANNA” do zasto-

sowania w naro¿niku natrysku lub nad wann¹ z czterema plasti-

kowymi pó³kami, oraz pó³ka „EWA”, która oprócz trzech pó³ek

wyposa¿ona jest w trzy wieszaki na rêczniki. Oferta firmy obejmuje

równie¿ zas³ony ³azienkowe. Ciekawa kolorystyka i wzornictwo

zas³on ³azienkowych tekstylnych i PVC pozwala dostosowaæ je do

wnêtrza i sprostaæ gustom w³aœciciela.

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurt i detal

Gwarancja: rok

Pozosta³a oferta: zas³ony do ³azienek: tekstylne i z PVC, kó³ka do

zas³on prysznicowych dostosowane do kolorów dr¹¿ków

ADAH
Æwiertka, BBiernacki SSp.j.
ul. Beskidzka 5B 
34-120 Andrychów
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