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  Pendeltürband beidseitig öffnend
Zawias otwierany do wewnątrz i na zewnątrz
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  Verbauung mit Dichtprofil möglich
Możliwość montażu z profilami uszczelniającymi

    
  

Verbauung mit Dichtprofil erforderlich
Wymagany montaż profilów uszczelniających

  Verbauung ohne Dichtprofil möglich
Możliwość montażu bez profilów uszczelniających

 flächenbündig
licowane

erhaben
unoszone

    
  

Verbauung mit Überdrückungsschutz
Możliwość montażu z ogranicznikiem
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Ganzglasduschen

Individualität, Komfort und Funktionalität als Anspruch
Mehr denn je ist das Bad der Ort, an dem Sie neue Kraft schöpfen und Energie tanken können. Individuelle 
und innovative Lösungen sind gefragt – egal wie viel Platz zur Verfügung steht. Dabei ist neben Komfort und 
Anwenderfreundlichkeit die zeitlose Eleganz von Bedeutung – und zwar für jede Generation. Lassen Sie sich von 
den folgenden Seiten inspirieren und von unseren Experten professionell beraten.

IHR TRAUMBAD | ŁAZIENKA TWOICH MARZEŃ



77

Indywidualność, wygoda i funkcjonalność jako konieczność
Bardziej niż kiedykolwiek, łazienka staje się miejsce gdzie możesz znaleść motywację i naładować baterie.
Potrzebne są osobiste i innowacyjne rozwiązania - bez względu na dostepną przestrzeń. Oprócz komfortu 
i łatwości użytkowania, ważna jest również ponadczasowa elegancja - dla wszystkich pokoleń. Pozwól aby
poniższe strony zainspirowały Cię, a nasi eksperci będą czekać z pomocą.

„Made in Germany“ 
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FLAMEA+

Die Badausstattung erhält mehr und mehr Aufmerksamkeit und der Wunsch 
nach Individualisierung wird immer stärker. Wir setzen wieder neue Akzente 
bei Oberflächen und Farben. Wir bieten Ihnen in den Serien PAVONE, 
FLAMEA+ und FARFALLA neue Trendfarben mit passendem Zubehör. Lassen 
Sie sich von den folgenden Seiten inspirieren.

 

Neue Oberflächen und Farben
Nowe wykończenia i kolory

NEUIGKEITEN | NOWOŚĆ

W łazienkach coraz większa uwaga kładziona jest na potrzebę in-
dywidualności. Stworzyliśmy więc nowe akcenty w powierzchniach
i kolorach. Oferujemy Państwu serie PAVONE, FLAMEA+ oraz 
FARFALLA, serie zupełnie nowych kolorów z dodatkowymi 
akcesoriami. Pozwól zainspirować się, następującymi stronami.
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PAVONE
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FARFALLA
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Zubehör – Black-Edition
Akcesoria – Black-Edition

Glastürgriffe | Uchwyty
beidseitig | obustronne

Stabilisationsstangen – Zubehör | Sztangi stabilizujące - Akcesoria

Schwallschutzprofil & Dichtprofile | Profile uszczelniające i listwy progowe



Neue Oberflächen und Farben | New Finishs and colours
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FLAMEA+
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Neue Oberflächen und Farben
Nowe wykończenia i kolory
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Ganzglasduschen

MODELL  – PONTERE | MODEL – PONTERE

Ganzglas-Eckdusche – Türflügel beidseitig öffnend
Kabina narożna – Drzwi otwierane w obu kierunkach
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Ästhetisches Highlight für individuelle Lösungen
Wysoka jakość i estetyka dla indywidualnych rozwiązań

MODELL  – PONTERE | MODEL – PONTERE

PONTERE ist ein hochwertiges, ästhetisches Highlight für individuelle Lösungen 
im anspruchsvollen Objekt- und Privatbereich. Ob Nischen-, Eck-, Fünfeck- oder 
U-Duschen: PONTERE ist ein Band, das jede Herausforderung annimmt und 
nahezu grenzenlose gestalterische Möglichkeiten bietet. Es schließt auf den 
letzten Zentimetern selbsttätig und kann in seiner Nulllage jederzeit stufenlos 
eingestellt werden. 

PONTERE to wysokojakościowe i estetyczne rozwiązanie dla projektów o
wysokich przedsięwzięciach lub w zastosowaniach domowych. Kabiny 
wnękowe, narożne, pięciokątne lub U: PONTERE to zawias, który podejmuje
każde wyzwanie i daje niemal nieograniczone możliwości projektowania.
Zamyka drzwi automatycznie w ostatnich centymetrach, a pozycja zamk-
nięta może być regulowana w nieskończoność.

Nischenduschen
Kabiny wnękowe

Eckduschen
Kabiny narożne

Fünfeckduschen
Kabiny pięciokątne

U-Duschen
U-kabiny

Badewannen
Kabiny wannowe
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Ganzglasduschen

MODELL – FLAMEA+ | MODEL – FLAMEA+

Ganzglas-Nischendusche – Türflügel beidseitig öffnend
Kabina wnękowa – Drzwi otwierane w obu kierunkach



MADE
IN
GERMANY

1717

Für Duschen der Top-KlasseMODELL – FLAMEA+ | MODEL – FLAMEA+

Dla pryszniców najwyższej klasy

Die Serie FLAMEA+ wurde für Duschen der Top-Klasse entwickelt. Die optimale 
Einbausituation: Ganzglasduschen in XL-Formaten. Hier läuft FLAMEA+ zur Top-
form auf. Dabei erfüllt die Serie alle ästhetischen und funktionalen Ansprüche für 
den Objekt- und Privatbereich.

Seria FLAMEA+ została zaprojektowana dla pryszniców najwyższej klasy.
Optymalna sytuacja montażowa: Kabina prysznicowa w formacie XL.
FLAMEA+ spełnia wszystkie wymogi estetyczne i funkcjonalne dla projekt-
ów indywidualnych i zastosowań domowych.

Nischenduschen
Kabiny wnękowe

Eckduschen
Kabiny narożne

U-Duschen
U-Kabiny

Badewannen
Kabiny wannowe
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Ganzglasduschen

MODELL – FLAMEA | MODEL – FLAMEA

Ganzglas-Eckdusche – Türflügel beidseitig öffnend
Kabina narożna – Drzwi otwierane w obu kierunkach
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Die Vollendung von Design und FunktionMODELL – FLAMEA | MODEL – FLAMEA

Ostateczny wynik wystroju i funkcionalności 

FLAMEA ist die Vollendung von Design und Funktion – die stilvolle Variante, 
vereint mit intelligenter Technik und Funktionalität. Die gelungene Reduktion auf 
das Wesentliche – für Liebhaber ein Highlight. Die stufenlos einstellbare Nulllage 
und die Möglichkeit, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen für die perfekte 
Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

FLAMEA to wynik końcowy wystroju i funkcionalności - stylowy wariant pełen
inteligentnej technologii. Zredukowanie do najważniejszych elementów, czyni
go wyróżnionym wśród entuzjastów. Bezstopniwoa regulacja pozycji zamykania 
i możliwość montażu bez profili uszczelniających, zapewnia idealne dopasowa-
nie do różnych sytuacji. 

Nischenduschen
Kabiny wnękowe

Eckduschen
Kabiny narożne

U-Duschen
U-Kabiny

Badewannen
Kabiny wannowe
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Ganzglasduschen

MODELL – PAVONE | MODEL – PAVONE

Ganzglas-Eckdusche – Türflügel beidseitig öffnend
Kabina narożna – Drzwi otwierane w obu kierunkach

20
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Für höchste Ansprüche an Funktionalität und ÄsthetikMODELL – PAVONE | MODEL – PAVONE

Najwyższe wymagania funkcionalności i estetyzmu

PAVONE wurde mit dem Ziel entwickelt, die positiven Eigenschaften verschie-
dener Duschtürbänder in einer Serie zu vereinen. Die Flächenbündigkeit für einen 
hohen Reinigungskomfort wird kombiniert mit den Vorzügen der Pendelfunktion. 
Außerdem hebt sich die Tür im Öffnungsvorgang an und senkt sich im Schließ-
vorgang in eine stufenlos justierbare Nulllage. Diese Serie spielt Ihre Stärken 
bei einer barrierefreien Badplanung mit hohem Anspruch an die Ästhetik der 
Duschkabine aus. 

PAVONE został opracowany w celu połączenia pozytywnych cech różnych za-
wiasów prysznicowych w jedną serię. Płaskie wzornictwo zapewniające komfort
sprzątania połączone jest z zaletami funkcji wahadła. Ponadto drzwi unoszą się
podczas otwierania i opadają podczas zamykania, oferując nieograniczoną 
regulacje pozycji zamykania. Ta seria pokazuje swoje zalety szczególnie przy
projektowaniu łazienki bez barier, o wysokich wymaganiach estetycznych.

Nischenduschen
Kabiny wnękowe

Eckduschen
Kabiny narożne

U-Duschen
U-Kabiny

Badewannen
Kabiny wannowe

2020
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Ganzglasduschen

MODELL – FARFALLA | MODEL – FARFALLA

Ganzglas-Eckdusche – Türflügel einseitig nach außen öffnend
Kabina narożna – Drzwi otwierane na zewnątrz
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MODELL – FARFALLA | MODEL – FARFALLA

Nischenduschen
Kabiny wnękowe

Eckduschen
Kabiny narożne

Fünfeckduschen
Kabiny pięciokątne

U-Duschen
U-Kabiny

Rundduschen
Kabiny półokrągłe

Badewannen
Kabiny wannowe

FARFALLA ist ein Band von zuverlässiger Funktionalität und zeitlosem Erscheinungs-
bild. Das Anschlagtürband ohne definierte Nulllageneinstellung öffnet sich ein-
seitig nach außen oder innen – in Kombination mit PONTERE lassen sich auch 
Falttüranlagen realisieren. Ein Duschband für den Objekt- und Privatbereich. 
Höchste Qualität zu einem marktgerechten Preis.

FARFALLA to zawias o niezawodnej funkcjonalności i ponadczasowym 
wyglądzie. Zawias z ogranicznikiem nie ma zdefiniowanej pozycji zamkniętej
otwiera się do wewnątrz lub na zewnątrz - w połączeniu z PONTERE umożliwia 
wykonanie instalacji składanej. Świetnie sprawdza się w projektach indywidual-
nych lub w zastosowaniach domowych. Najwyższa jakość za uczciwą 
cenę rynkową.

Niezawodna i ponadczasowa

Zuverlässig und zeitlos
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Ganzglasduschen

MODELL – PILLANGO | MODEL – PILLANGO

Ganzglas-U-Dusche – Türflügel einseitig nach außen öffnend
U-Kabina – Drzwi otwierane na zewnątrz
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Anspruchsvolles Design mit souveräner TechnikMODELL – PILLANGO | MODEL – PILLANGO

Wyrafinowany design ze znakomitą technologią

Das Duschtürband PILLANGO überzeugt durch seine zuverlässige Federtechnik: 
Mit einer Zwei- oder Vier-Federtechnik im Schließmechanismus lassen sich pro-
blemlos schmale oder breite Türen realisieren. Die Beschläge verfügen über eine 
stufenlose Nulllageneinstellung, durchgehende Duschtürdichtungen und eine ein-
fache Glasbearbeitung.

Zawias PILLANGO przekonuje niezawodną technologią sprężynową: 
w wersji z dwoma lub czterema sprężynami można łatwo zastosować 
małe lub duże panele drzwiowe. Zawiasy mają nieograniczoną regulację 
pozycji zamkniętej, co umożliwia ciągłe uszczelnianie drzwi oraz
prostą obróbkę szkła.

Nischenduschen
Kabiny wnękowe

Eckduschen
Kabiny narożne

Fünfeckduschen
Kabiny pięciokątne

U-Duschen
U-Kabiny

Rundduschen
Kabiny półokrągłe

Badewannen
Kabinny wannowe
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Ganzglasduschen

MODELL – PAPILLON | MODEL – PAPILLON

Ganzglas-Nischendusche – Türflügel einseitig nach außen öffnend
Kabina wnękowa – Drzwi otwierane na zewnątrz z jednej strony
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Ausdrucksstark mit innovativer TechnikMODELL – PAPILLON | MODEL – PAPILLON

Wyrazisty z innowacyjną technologią

Nischenduschen
Kabiny wnękowe

Eckduschen
Kabiny narożne

Fünfeckduschen
Kabiny pięciokątne

U-Duschen
U-Kabiny

Ausdrucksstarke Eleganz und innovative Magnettechnologie: PAPILLON ist 
der State of the Art von Pauli + Sohn. Das einseitig nach außen öffnende An-
schlagtürband überzeugt durch seine innovative Schließtechnik. Die wartungs-
freie Magnettechnologie schließt das Band aus jeder Position.

Wyrazista elegancja i innowacyjna technologia magnetyczna: PAPILLON
to najnowszy produkt Pauli + Sohn. Zawias z ogranicznikiem otwiera się na 
zewnątrz z jednej strony. Przekonuje dzięki innowacyjnej technologii 
zamykania. Bezobsługowa technologia magnetyczna zamyka panel bramy z 
dowolnej pozycji.
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Ganzglasduschen

MODELL  – FLINTER | MODEL – FLINTER

Badewannen-Falttüranlage – komplett faltbar 
Kabina wannowa – całkowicie składana
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Nischenduschen
Kabiny wnękowa

Eckduschen
Kabiny narożna

Fünfeckduschen
Kabiny pięciokątne

U-Duschen
U-Kabiny

Rundduschen
Kabiny półokrągłe

Badewannen
Kabiny wannowe

Minimalistisches Design mit starker FederkraftMODELL  – FLINTER | MODEL – FLINTER

Minimalistyczny design z dużą siłą domykania

FLINTER entfaltet seine ganze Kraft vor allem in Badewannen- und 
Falttüranlagen. Die Federtechnik sorgt für eine feste Einrastfunktion des 
Türflügels. Je nach Größe und Gewicht des Türflügels und der Art des Tür-
anschlags haben Sie die Wahl zwischen null und drei Federn. Für Falttüranlagen 
empfehlen die Experten von Pauli + Sohn die Kombination mit FLAMEA+ als
Wandbeschlag. Damit lässt sich der Türflügel zum Reinigen optimal nach außen 
öffnen. Fehlbedienung ausgeschlossen!

FLINTER ukazuje swój pełen potencjał w instalacjach składanych kabin wanno-
wych. Technologia sprężyn zapewnia solidne domknięcie drzwi. W zależności 
od wielkości i wagi panelu drzwiowego i rodzaju drzwi, masz wybór między 
zerem, a trzema sprężynami. W przypadku składanych instalacji nasi eksperci 
zalecają połączenie z zawiasami FLAMEA+, co pozwala na otwarcie drzwi na 
zewnątrz w celu optymalnego czyszczenia. Dzięki temu unikamy niepopraw-
nego użytkowania.
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Ganzglasduschen

MODELL – NIVELLO+ | MODEL – NIVELLO+

Ganzglas-Nischendusche – Türflügel einseitig nach außen öffnend
Kabina wnękowa – Drzwi otwierane na zewnątrz z jednej strony
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Für ein barrierefreies DuscherlebnisMODELL – NIVELLO+ | MODEL – NIVELLO+

Dla nieograniczonych doznań

Die Serie NIVELLO+ wurde speziell für ein barrierefreies Duscherlebnis entwickelt. 
Denn schwellenlos begehbare und großzügig dimensionierte Duschen stehen 
bei Bauherren und Architekten weit oben auf der Wunschliste für ein neues 
Bad. Das Duschtürband hebt die Tür im Öffnungsvorgang leicht an und ist im 
Senkvorgang selbstschließend. Zudem bieten die flächenbündigen Verschrau-
bungen einen hohen Reinigungskomfort. 

Seria NIVELLO+ została zaprojektowana specialnie z myślą o kabinach
prysznicowych barrier-free. Przestronne i wielkogabarytowe prysznice 
znajdują się wysoko na listach właścicieli domów oraz architektów podczas
planowania nowej łazienki. Zawias drzwiowy lekko unosi sie podczas procesu
otwierania i obniża przy samozamykaniu. Płaskie mocowanie zapewnia 
komfort czyszczenia.

Nischenduschen
Kabiny wnękowe

Eckduschen
Kabiny narożne

Fünfeckduschen
Kabiny pięciokątne

U-Duschen
U-Kabiny

Rundduschen
Kabiny półokrągłe

Badewannen
Kabiny wannowe
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Ganzglasduschen

MODELL – NIVELLO | MODEL – NIVELLO

Ganzglas-Nischendusche – Türflügel einseitig nach außen öffnend
Kabina wnękowa – Drzwi otwierane na zewnątrz z jednej strony
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Für Individualität und GestaltungsspielraumMODELL – NIVELLO | MODEL – NIVELLO

Dla indywidualnej i twórczej wolności

NIVELLO vereint die besonderen technischen Möglichkeiten der Serie NIVELLO+ 
mit einer vereinfachten Glasbearbeitung durch die Verwendung von sehr flachen 
Gegenplatten. Das System gehört durch seine besondere Konstruktion zu den 
vielseitigsten Duschtürbändern und bietet einen großen Gestaltungsspielraum für 
individuell geplante und optimal in den Raum integrierte Duschbereiche.

NIVELLO wiąże wyjątkowe możliwości techniczne serii NIVELLO+ z uproszczo-
ną obróbką szkła poprzez zastosowanie płytek mocujących. Dzięki specjalnej 
konstrukcji, system jest bardzo uniwersalny, zapewnia dużą indywidualność i 
swobodę projektowania, aby optymalnie zintegrować Twoje pomysły
z przestrzeniami prysznicowymi.

Nischenduschen
Kabiny wnękowe

Eckduschen
Kabiny narożne

Fünfeckduschen
Kabiny pięciokątne

U-Duschen
U-Kabint

Rundduschen
Kabiny półokrągłe

Badewannen
Kabiny wannowe



34

Ganzglasduschen | Kabiny prysznicowe

34

Ganzglasduschen

MODELL – FLUTURE | MODEL – FLUTURE

Ganzglas-U-Dusche – Türflügel überlappend nach außen hin öffnend
U-Kabina – Drzwi zachodzą na siebie, otwierane na zewnątrz
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Nischenduschen
Kabiny wnękowe

Eckduschen
Kabiny narożne

U-Duschen
U-Kabiny

Badewannen
Kabiny wannowe

Kubismus und höchste TransparenzMODELL – FLUTURE | MODEL – FLUTURE

Kubizm i najwyższa przejrzystość

FLUTURE ist Kubismus pur: Durch die Anordnung der Beschläge im oberen und 
unteren Bereich des Glastürflügels entsteht ein Höchstmaß an Transparenz und 
Funktionalität. Das wichtigste FLUTURE-Merkmal ist die Klemmung am Türflügel. 
Sie ermöglicht die stufenlos regulierbare Überlappung und damit zugleich den 
einfachen Ausgleich bauseits vorhandener Toleranzen. Mit dieser Technik lassen 
sich Projekte optimal vorplanen und zügig umsetzen.

FLUTURE to czysty Kubizm: Układ zawiasów w górnej i dolnej cześci drzwi
zapewnia wysoki poziom przejrzystości i funkcjonalności. Najważniejszą cechą
FLUTURE jest docisk skrzydła drzwi. Pozwala on na bezstopniową regulację 
zakładki, a tym samym na łatwą kompensację istniejących odchyłek. System 
zawiasów umożliwia optymalne zaplanowanie projektów oraz ich szybkie 
wdrożenie.

Nischenduschen Eckduschen U-Duschen Badewanne
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Ganzglasduschen

MODELL – VIVERE | MODEL – VIVERE

Edelstahl-Schiebetürsystem – Nischendusche
System drzwi przesuwnych 
ze stali nierdzewnej - Kabina wnękowa
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Nischenduschen
Kabiny wnękowe

Eckduschen
Kabiny narożne

Rundduschen
Kabiny półokrągłe

Design für jeden PlatzbedarfMODELL – VIVERE | MODEL – VIVERE

VIVERE ist der designorientierte Schiebetürbeschlag von Pauli + Sohn und für 
jeden Raumbedarf die richtige Wahl. Geeignet für Nischen-, Eck- und U-Duschen, 
bewährt aber auch für Großraumduschen. Technisch glänzt das VIVERE-System 
mit der exzentrisch höhenverstellbaren Glastür und den in drei Achsen verstell-
baren Winkelhaltern für eine perfekte Anpassung.

VIVERE to designerski system drzwi przesuwnych od Pauli + Sohn jak i odpo-
wiedni wybór do każdej łazienki. Nadaje się do kabin wnękowych, narożnych
i U, a tym samym do dużych i przestrzennie ograniczonych kabin prysznicowych.
VIVERE błyszczy technicznie dzięki mimośrodowemu systemowi regulacji i 
uchwytowi kątowemu z możliwością regulacji trzech osi dla idealnego 
dopasowania.

Design dla każdej przestrzeni
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Ganzglasduschen

MODELL – WALK IN | MODEL WALK IN
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Flexibel und individuell gestaltenMODELL – WALK IN | MODEL WALK IN

Viele weitere Lösungen auf Anfrage!
Wiele innych rozwiązań na życzenie!

Standard-Situationen
Standardowe rozwiązania

Elastycznie i indywidualnie kształtowany

Geflieste und bodenebene Duschen bieten maximalen Bewegungskomfort und 
sind architektonisch sehr ansprechend. Auch bei der Raumgestaltung punktet 
diese Variante mit einigen Vorteilen. So lässt sie sich in kleineren Bädern oder 
auf schwierigen Grundrissen frei im Raum anordnen. Der vorhandene Platz wird 
optimal und ohne Rücksicht auf industrielle Maße ausgenutzt.

Ścianki prysznicowe montowane do podłogi i płytek zapewniają maksimum
komfortu, przestrzeni oraz są atrakcyjne architektonicznie. Ten wariant ma
również wysokie zalety w aranżacji wnętrza. Sprawdza się on w mniejszych
łazienkach lub rozwiązaniach o trudnych sytuacjach przestrzennych, gdzie 
pozwala na swobodne umiejscowienie układu w dowolnym miejscu w pokoju.
Dostępna przestrzeń jest optymalnie wykorzystana, bez względu na wymiary
przemysłowe. 
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Ganzglasduschen

TRENNWANDSTÜTZEN | WSPORNIKI
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TRENNWANDSTÜTZEN | PARTITION WALL SUPPORTS

Unser Boden-Decken-Spanner eröffnet neue Möglichkeiten, Ihr Bad noch indi-
vidueller zu gestalten. So lassen sich große Raumsituationen ohne zusätzliche 
Stabilisationsstangen realisieren. Entspannenden Wohlfühlmomenten in Ihrem 
Traumbadezimmer steht also nichts im Wege. 

Nasze wsporniki otwierają nowe możliwości dla Twojej łazienki, aby stała się
jeszcze bardziej indywidualna. Pozwala to na aranżację dużych pomieszczeń
bez dodatkowych prętów stabilizujących. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
stworzyć relaksujące chwile w łazience Twoich marzeń.

Entwickelt für individuelle Badplanungen
Opracowany dla indywidualnych projektów łazienkowych
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Ganzglasduschen

AUSSTATTUNG | AKCESORIA
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GRIFFE | UCHWYTYAUSSTATTUNG | ACCESSORIES

Für den sicheren Ein- und Ausstieg sorgen verschiedene Griffmodelle –  ob rund, 
eckig oder flächenbündig. Alle Modelle verbinden Design mit Funktionalität.

Różne modele uchwytów - okrągłe, kątowe lub płaskie. Wszystkie modele
łączą design i funkcjonalność. 
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Ganzglasduschen

AUSSTATTUNG | AKCESORIA

siehe auch Seite 59.
zobacz również na str. 59.
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Spritzschutz | PROFILE USZCZELNIAJĄCE

Die flexiblen Spritzschutzprofile sichern das optimale Abdichten der Dusche – 
Magnetelemente schließen die Türen millimetergenau.

Elastyczne profile uszczelniające zapewniają optymalną szczelność prysznica. 
Elementy magnetyczne zamykają drzwi dokładnie, co do milimetra.

AUSSTATTUNG | ACCESSORIES

siehe auch Seite 59.
see also on page 59.
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Ganzglasduschen

AUSSTATTUNG | AKCESORIA
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Stabilisationssysteme | SYSTEMY STABILIZACJI

Die Stabilisationssysteme wurden mit viel Liebe zum Detail entwickelt und bieten 
so den Gläsern einen sicheren Halt.

Systemy stabilizacji zostały opracowane z dbałością o szczegóły i zapewniają 
statyczność szkła. 

AUSSTATTUNG | ACCESSORIES
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Ganzglasduschen

AUSSTATTUNG | AKCESORIA
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Handtuchhalter | UCHWYTY NA RĘCZNIKI

Die passenden Details sorgen für die Vollendung Ihrer Designidee, wie 
z. B. unsere Handtuchhalter in filigraner, großzügiger, flächenbündiger oder 
erhabener Form.

Detale są kluczowym czynnikiem dla ukończenia twojego projektu. Wieszaki 
na ręczniki w formie filigranowej, przestronnej, zlicowanej lub wypukłej.

AUSSTATTUNG | ACCESSORIES
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Ganzglasduschen

MODELL – FLAMEA+ SN | MODEL – FLAMEA+ SAUNA

Ganzglas-Nischenlösung – Türflügel beidseitig öffnend
Kabina wnękowa – Drzwi otwierane w obu kierunkach
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Anpassade för en bastutemperatur på 100 °C 
Odpowiednie dla temperatury pracy 100 ° C w saunie

5151

Überzeugend auf ganzer LinieMODELL – FLAMEA+ SN | MODEL – FLAMEA+ SN

Przekonjące w każdej linii

Nischenlösung
Rozwiązanie wnękowe

Ecklösung
Rozwiązanie narożne

U-Lösung
U-Rozwiązanie

Die Leichtigkeit und Transparenz von Glas verleihen Saunen den angenehmen 
Eindruck, mit dem Bad zu verschmelzen. Ganz individuelle Wellnessoasen 
können nun mit dem neuen Saunabeschlag FLAMEA+ SN geplant werden – von 
einer kleinen Nischenlösung bis hin zu einer großzügigen Saunalandschaft. 
Fragen Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Lekkość i przejrzystość szkła zapewnia przyjemne i wygodne uczucie 
rozpływania się przy kąpieli. Jesteś w stanie zrealizować indywidualne 
oazy dobrego samopoczucia dzięki naszemu nowemu zawiasowi
FLAMEA+ SN - od małej wnękowej sauny po szczodrą saunę wellness. 
Zapytaj nas - pomożemy Ci!
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Ganzglasduschen

SIE HABEN DIE IDEE – WIR HABEN DIE LÖSUNG! 

Ob Raum-in-Raum-Situationen, Dachschrägen, Mauervorsprünge oder Bade-
wannenanschlüsse – Glasduschen werden individuell angefertigt und lassen 
sich so optimal in Ihr Bad integrieren. 

Niezależnie od zagospodarowania pokoju, ukosów dachowych, problemów 
ściennych czy połączeń wannowych - szklane kabiny prysznicowe są
produkowane zamówienie, a tym samym wtapiają się w pomieszczenie 
w optymalny sposób.

Dachschrägen  |  Dach pod ukosem
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„SIE HABEN DIE IDEE – WIR HABEN DIE LÖSUNG!“  PAŃSTWO MAJĄ POMYSŁ – MY MAMY ROZWIZĄNIE!

Glasbearbeitung  | Obróbka szkła
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SIE HABEN DIE IDEE – WIR HABEN DIE LÖSUNG! 

Badewanne-Dusche-Kombination  |  Połączenie kabiny prysznicowej i wanny

Durch die Kombination verschiedener Beschlagserien ergeben sich unendlich 
viele neue Lösungen und Anwendungsgebiete. Falttüranlagen und Bedarfsflügel 
zur besseren Reinigung an schwer erreichbaren Stellen sind nur ein Beispiel 
der Möglichkeiten, die unsere Beschläge bieten. Fragen Sie uns einfach – wir 
beraten Sie gerne.

Łącząc różne serie oprzyrządowania, powstaje wiele nowych rozwiązań i 
aplikacji. Składane ścianki działowe i drzwi serwisowe dla lepszej dostępności 
do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, to tylko przykłady tego,
co jest możliwe. Zapytaj nas - chętnie Ci doradzimy.
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 PAŃSTWO MAJĄ POMYSŁ – MY MAMY ROZWIZĄNIE!

Badewanne mit Falttüranlage
Wanna ze składanym parawanem
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Ganzglasduschen

SIE HABEN DIE IDEE – WIR HABEN DIE LÖSUNG!
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Faltanlagen – Kombination Flinter / Flamea+

Kabiny składane – Połączenie Flinter / Flamea +

„SIE HABEN DIE IDEE – WIR HABEN DIE LÖSUNG!“   PAŃSTWO MAJĄ POMYSŁ – MY MAMY ROZWIZĄNIE!
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Ganzglasduschen

VERBAUUNG OHNE DICHTPROFILE

Die Ganzglasdusche fängt mit einer intelligenten Platzierung  der Duschtasse und 
der Gestaltung des Bodens an. Mit neuen innovativen Entwicklungen im Hebe-
Senk-Bereich geben wir Ihnen die Möglichkeit, je nach baulicher Situation ohne 
Dichtungen zu verbauen.

W pełni szklany prysznic zaczyna się od inteligentnego umieszczenia brodzika
i projektu podłogi. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze unoszonych 
zawiasów jesteśmy w stanie zapewnić Państwu możliwość instalacji,
w zależności od sytuacji montażowej, bez użycia profili uszczelniających.
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VERBAUUNG OHNE DICHTPROFILE KONSTRUKCJE BEZ PROFILI USZCZELNIAJĄCYCH
Situationen mit 
Duschtassen
Durch die vorgesetz-
te keilförmige Verflie-
sung fliest das Wasser 
zurück in die Duschtasse 
Je nach Beanspruch-
ungsklasse muss hierbei  
die richtige Feuchtraum-
abdichtung nach den an-
erkannten Richtlinien aus-
geführt werden.

Sytuacje z brodzikiem
prysznicowym
Ze względu na klinowe ukształ-
towanie płytek możliwe jest
zainstalowanie prysznica bez
dolnej uszczelki. W zależności 
od klasy obciążenia należy 
stosować prawidłowe 
uszczelnienie przed wilgocią 
zgodnie z uznanymi 
dyrektywami.

Türflügel an der Wand
Durch den zur Wand ab-
fallenden Boden wird das 
Spritzwasser am Türflügel 
direkt nach hinten in die 
Duschrinne geleitet.

Panel drzwiowy na ścianie
Woda na panelu drzwiowym
wpadnie do kanału prysz-
nicowego z powodu 
nachylenia podłogi w 
kierunku odpływu.

Türflügel an der Wand
Durch den abgesenkten
Boden und den ein-
gerückten Türflügel wird 
das Spritzwasser an der 
Tür direkt in die Dusch-
tasse geleitet.

Panel drzwiowy na ścianie
Poprzez obniżoną podłogę
oraz skierowany do przodu
panel drzwiowy woda na
drzwiach wpada bezpo-
średnio do brodzika.

Türflügel an der Wand
Durch den abgesenkten 
Boden und den eingerück-
ten Türflügel wird das 
Spritzwasser an der Tür 
direkt in den Duschbereich 
geleitet.

Panel drzwiowy na ścianie
Poprzez obniżoną podłogę 
oraz skierowany do przodu 
panel drzwiowy woda 
na drzwiach przechodzi 
bezpośrednio do strefy 
prysznica.

Seitenteil an der Wand
Durch den leicht abgesenk-
ten Boden und dem aufge-
setzten Seitenteil mit 10 mm 
Überstand in der Breite 
wird ausdringendes Was-
ser gezielt in den Dusch-
bereich geführt. 

Panel boczny na ścianie
Ze względu na nieco obniżoną
podłogę i nawis o szerokości
10 mm, woda jest kierowana
do strefy odpływu. 

Wasserablauf an der Tür
Durch den beiseitig abge-
senkten Boden wird das 
Spritzwasser am Türflügel 
direkt in den Ablauf ge-
führt.

Odpływ wody pod drzwiami
Pryskająca woda na panelu
drzwi będzie spływać bez-
pośrednio do kanału odpły-
wowego, który jest 
zainstalowany w podłodze.
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Ganzglasduschen

UNSER SERVICE FÜR SIE | NASZE USŁUGI DLA PAŃSTWA

Dichtigkeit

Unsere Ganzglasduschen zeichnen sich durch 
einen filigranen und exklusiven Spritzwasserschutz 
aus. Eine absolute Dichtigkeit kann nicht erreicht 
werden. Der Einsatz von unauffälligen Dichtprofilen 
und Schwallschutzsystemen verhindert den Austritt 
von Spritzwasser jedoch erheblich.  

Szczelność

Nasze kabiny prysznicowe oferują wyszukaną 
i wyjątkowa ochronę przed rozpryskiem wody. 
W szczególnych przypadkach konieczne jest
jednak zastosowanie dedykowanych proflili 
uszczelniających oraz listew progowych,
co zapobiega wyciekaniu wody przy 
standardowym użytkowaniu.

Service 

Sie haben sich für eine exklusive Ganzglasdusche 
entschieden. Wir gewähren Ihnen zwei Jahre 
Garantie auf unsere Produkte sowie eine Nach-
kaufgarantie von 15 Jahren auf alle Verschleißteile, 
wobei gesetzliche Ansprüche durch die Nachkauf-
garantie nicht berührt werden. Die Garantie beginnt 
mit dem Erwerb Ihrer Dusche.

Serwis 

Po zakupie eksluzywnego szklanego prysznica
oferujemy Państwu dwuletnią gwarację na nasze
produkty oraz 15 letnią gwarancję możliwości 
zakupu części zużywających się, pod warunkiem
nienaruszenia praw gwarancyjnych. Gwarancja
rozpoczyna się w momencie zakupu kabiny 
prysznicowej.

Oberflächen

Möchten Sie einen Beschlag in Glanzchrom- oder 
Edelstahloptik? Benötigen Sie Zubehör oder Er-
satzteile? Unsere Beratungen sind auf Ihre Bedürf-
nisse zugeschnitten. Denn individuelle Traumbäder 
brauchen individuelle Beratungen. 

Powierzchnie

Chcą Państwo powłoki o chromowanym połysku
lub ze stali nierdzewnej? Czy potrzebują Państwo
akcesoriów lub części zamiennych? Chcemy
udzielić porady dostosowanej do Państwa potrzeb
i urzeczywistnić wymarzoną łazienkę.
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PFLEGEHINWEISE | PIELĘGNACJA

Pflegehinweise

Bitte beachten Sie unsere Pflegetipps, denn 
eine falsche Behandlung kann zu Beschädi-
gungen an Glas und Beschlägen führen. 
Führen Sie die Reinigung Ihrer Glasdusche re-
gelmäßig durch. Die Glasoberfläche sollte 
nach jeder Benutzung abgezogen werden. 
So vermeiden Sie hartnäckige Verunreinigun-
gen. Verwenden Sie ausschließlich weiche 
und nicht scheuernde Lappen (keine Mikro-
fasertücher). Reinigen Sie mit milden Reini-
gungsmitteln und beachten Sie die jeweiligen 
Gebrauchsanweisungen.

Porady konserwacyjne

Prosimy przestrzegać naszych wskazówek
dotyczących konserwacji, ponieważ niewłaściwe
traktowanie może prowadzić do uszkodzenia 
szkła i jego powłok. Regularnie czyść kabinę 
prysznicową. Szklaną powierzchnię należy 
czyścić po każdym użyciu. W ten sposób 
unikasz uporczywych zabrudzeń. Używaj tylko
 miękkich i nie ściernych szmatek (nie szmatek
z mikrofibry). Wyczyść prysznic łagodnymi
detergentami i postępuj zgodnie z odpowiednimi
wskazówkami.

Vor dem ersten Gebrauch

Nach der Montage Ihrer Glasdusche ist ein Aus-
härten der Silikonfugen von mindestens 24 Stunden 
erforderlich. Bitte reinigen Sie nach der Aushärte-
zeit das Glas mit herkömmlichen Glasreinigern.

Przed pierwszym użyciem

Po zainstalowaniu kabiny prysznicowej należy
pozostawić silikonowy środek uszczelniający
do utwardzenia przez co najmniej 24 godziny.
Po upływie czasu utwardzania należy wyczyścić
kabinę za pomocą tradycyjnych środków do 
czyszczenia szkła.
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*1 = bis auf 8408MS 
*2 = bis auf 8404MS (35 kg bei zwei Bändern)

*1 = z wyjątkiem 8408MS 
*2 = z wyjątkiem 8404MS (35 kg kiedy występują dwa zawiasy)
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 Basismaterial
Materiał podstawowy ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® Edelstahl

Tragkraft von zwei Bändern
Nośność dwóch zawiasów 50 kg *2 45 kg 30–36 kg 36 kg 36 kg 40 kg 40 kg 40 kg 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg 40 kg

maximale Türbreite (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)
Maksymalna szerokość drzwi (z drzwiami o wysokości 2000 mm z 8 mm szkła)

1000 mm 1000 mm 750–900 mm 900 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 1000 mm

Hebe-Senk-Funktion
Funkcja unoszenia i opadania ✓ ✓ ✓
Pendeltür
Drzwi skrzydłowe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Anschlagtür
Drzwi z ogranicznikiem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Duschtürband überlappend
Zawiasy drzwiowe z funkcją nakładania się ✓
Schiebetür
Drzwi przesuwne ✓
für Saunabereich geeignet
Odpowiednie dla saun ✓
durchgehende Dichtung im Bandbereich
Uszczelnienie od końca do końca / bez wcięcia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ohne Dichtungen montierbar
Montaż bez profili uszczelniających ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 *3

einstellbare Nulllage
Nastawna pozycja zamykania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
auf den letzten Zentimetern selbstschließend
Samodomykanie w ostatnich cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
verdeckte Wandbefestigung
Ukryty montaż w ścianie ✓

 *1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Duschtürband mit verdeckter Verschraubung 
Zawias drzwiowy z ukrytymi łącznikami śrubowymi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Duschtürband mit fl ächenbündiger Verschraubung
Zawias do drzwiowy z wpuszczanym połączeniem śrubowym ✓ ✓ ✓

 *4

Wandbefestigung mit Langlöchern
Uchwyt ścienny z wydłużonymi otworami ✓

 *1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
verstellbare Winkelverbinder
Regulowany wspornik narożny ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Duschtüranlagen mit gebogenen Türfl ügeln möglich
Możliwe zestawy prysznicowe z zakrzywionymi drzwiami szklanymi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

UNSERE MODELLE IM VERGLEICH | PORÓWNANIE NASZYCH MODELI
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*3 = mit Anschlag
*3 = ze stoperem

*4 = nur Wandhalter
*4 = tylko uchwyt ścienny
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 Basismaterial
basic material ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® Edelstahl

Tragkraft von zwei Bändern
load capicity two hinges 50 kg *2 45 kg 30–36 kg 36 kg 36 kg 40 kg 40 kg 40 kg 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg 40 kg

maximale Türbreite (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)
maximum door width (with door height of 2000 mm with 8 mm glass)

1000 mm 1000 mm 750–900 mm 900 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 1000 mm

Hebe-Senk-Funktion
lifting and lowering function ✓ ✓ ✓
Pendeltür
swing door ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Anschlagtür
Striker door ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Duschtürband überlappend
Shower door hinge, overlapping ✓
Schiebetür
sliding door ✓
für Saunabereich geeignet
suitable for saunas ✓
durchgehende Dichtung im Bandbereich
end-to-end sealing / without notch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ohne Dichtungen montierbar
Assembling without sealing possible ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 *3

einstellbare Nulllage
adjustable closing position ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
auf den letzten Zentimetern selbstschließend
self-closing in the fi nal cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
verdeckte Wandbefestigung
concealed wall mounting ✓

 *1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Duschtürband mit verdeckter Verschraubung 
Shower door hinge with concealed screw connections ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Duschtürband mit fl ächenbündiger Verschraubung
Shower door hinge with fl ush screw connections ✓ ✓ ✓

 *4

Wandbefestigung mit Langlöchern
wall mount with elongated holes ✓

 *1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
verstellbare Winkelverbinder
adjustable corner bracket ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Duschtüranlagen mit gebogenen Türfl ügeln möglich
Shower sets with curved glass doors possible ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

UNSERE MODELLE IM VERGLEICH | OUR MODELS COMPARED



TYP 101 TYP 102 TYP 103 TYP 104 TYP 107TYP 106 TYP 108 TYP 109TYP 105

TYP 201 TYP 202 TYP 204 TYP 205 TYP 206 TYP 209 TYP 210TYP 203 TYP 208

TYP 221TYP 219TYP 218/223TYP 211 TYP 217TYP 215 TYP 216TYP 213

TYP 301 TYP 304 TYP 305 TYP 306 TYP 309 TYP 310TYP 308TYP 302

TYP 311 TYP 312 TYP 313

TYP 303

Teckenförklaring | Legenda

 PAPILLON
 FLINTER
 NIVELLO+
 NIVELLO
 FLUTURE

 VIVERE
 WALK IN

 PONTERE
 FLAMEA+
 FLAMEA
 FARFALLA
 PILLANGO
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Ganzglasduschen | Kabiny prysznicowe
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Ganzglasduschen

Nischenduschen | Kabiny wnękowe

Wir bieten fl exible Lösungen für Ihre individuelle Ganzglasdusche. In der folgenden Übersicht fi nden Sie die wichtigsten Einbausituationen mit Angabe der möglichen 
Duschbandserien. Je nach Konstruktion werden die Verwendung, Art und Anordnung der Stabilisationsstangen geprüft. Gegebenenfalls sind weitere Artikel wie 
Überdrückungsschutz oder Türanschläge einzuplanen. Wir beraten Sie hierzu gerne.

Eckduschen | Kabiny narożne

Fünfeckduschen | Kabiny pięciokątne

EINBAUSITUATIONEN | PRZYKŁADOWE SYTUACJE MONTAŻOWE



TYP 401 TYP 404TYP 403 TYP 406TYP 402 TYP 501 TYP 502 TYP 503

TYP 601 TYP 602 TYP 604 TYP 605 TYP 606 TYP 607 TYP 608 TYP 609

TYP 610

8557

TYP 611

8552

TYP 612

8556

TYP 613

8566

TYP 614

8571

TYP 615

8522

TYP 616 TYP 617

TYP 603

TYP 700 TYP 701 TYP 702 TYP 703 TYP 704
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Rundduschen | Kabiny półokrągłe

Walk-in-Duschen |

Schiebetürsysteme | System drzwi przesuwnych

U-Duschen | U-Kabiny

Badewannen | Kabiny wannowe

Oferujemy elastyczne rozwiązania dla Twojej indywidualnej szklanej kabiny prysznicowej. W poniższej tabeli wymieniono typowe sytuacje montażowe
ukazujące serię różnych zawiasów prysznicowych. Pręty stabilizujące są oceniane w zależności od projektu, zastosowania, rodzaju i rozmieszczenia 
sytuacji pod prysznicem. W razie potrzeby należy rozważyć również dodatkowe produkty, takie jak ograniczniki lub stopery. Z przyjemnością służymy Ci
poradą.

Auf Wunsch bieten wir für die VIVERE-Serie 
noch viele weitere Varianten an!
Na życzenie oferujemy również serie Vivere
w wielu innych wariantach!

Kabiny Walk-in
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Pomiar - Dostawa - Montaż -  Serwis 

 | Kabiny prysznicowe

Indywidualne projekty dopasowane do miejsca 
montażu. Skomplikowane kształty, otwory i 
wycięcia w szkle

W ofercie Szkło Timeless / SchowerGuard      
zabezpieczone trwałą i dożywotnią powłoką
ułatwiającą pielęgnację  kabiny prysznicowej.

Szkolenia w zakresie montażu oraz doboru
rozwiązań technicznych. 
 Materiały marketingowe i ekspozycyjne.

Ganzglasduschen



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)                       Ogólne warunki handlowe                                                         

Bestellungen von Produkten aus diesem Katalog führen wir ausschließlich 
auf der Grundlage und unter Geltung unserer „Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen“ durch. Hiervon abweichende Bedingungen, z .B. 
allgemeine Einkaufsbeding ungen, werden von uns nicht akzeptiert und 
wir behalten uns ausdrücklich vor, Bestellungen, in denen auf derartige 
abweichende Bedingungen hingewiesen wird, nicht auszuführen. Unse-
re „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ können Sie in unseren 
Geschäftsräumen sowie im Internet auf unserer Homepage www.pauli.de 
einsehen. Zudem übersenden wir Ihnen gerne ein Exemplar auf Anfrage 
per Post oder Telefax. Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Verpflichtun-
gen sowie der Gerichtsstand für alle gerichtlichen Auseinander setzungen 
ist im kaufmännischen Rechtsverkehr aus schließlich der Sitz unseres  
Unternehmens in Morsbach.

Schutzrechte

Für zahlreiche Artikel in diesem Katalog sind Patente, Ge brauchs- und 
Geschmacksmuster angemeldet oder eingetragen. Der vorliegende 
Katalog ist ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Er darf nicht wei-
terverliehen oder Wettbewerbs unter nehmen überlassen werden. Der 
Herausgeber behält sich das Rückforderungsrecht vor.

Copyright
 Nachdrucke – auch auszugsweise – bedürfen unserer ausdrück lichen, 

schriftlichen Genehmigung.

Ganzglasduschen

Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek
 formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych,       
bez zgody autora P&S, zabronione. (kk). Zdjęcia zamieszczone w
 galerii jak również inne nie będące elementem graficznym strony,  
chronią prawa autorskie 
 
 

Wiele artykułów umieszczonych w katalogu zostało opatentowane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. Katalogu nie
 należy wykorzystywać ani opierać się nim w zastępstwie informacji   
dostępnych u sprzedawcy  takich jak termin, cena oraz warunki 
sprzedaży / realizacji. Informacje zawarte w niniejszm katalogu nie są 
prawnie  wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu 
art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu otrzymania  szczegółowej oferty 
handlowej należy skontaktować się z sprzedawcą lub dystrybutorem                                                              

Zdjęcia oraz rysunki techniczne zawarte w katalogu są własnością 
Pauli&Sohn GmBH

www.podium-kabinyprysznicowe.pl

01-01-2019



Pauli + Sohn GmbH

www.pauli.de

 Nasze szkło łączymy z najlepszymi.  Producent  
 zawiasów, uszczelek i akcesoria z serii Premium 

      

 
Biuro- Ekspozycja-Magazyn -Logistyka 
Leśniów Wielki 90
66-016 Czerwieńsk
Tel:668-295-235
E-mail: podium.kabiny@gmail.com
www.podium-kabinyprysznicowe.pl
Facebok: Podium-Kabiny Prysznicowe

 Gross-Berliner-Damm 73 D
Tel:030/609 51 306
Fax. 030/ 609 51 290
Mobile. 0176/222 37 210
E-mail: podium-glas@yahoo.de
www.podium-duschkabinen.del




