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3Kermi shower design 2019

 
Wszechstronna 

Všestrannost

Drzwi wahadłowo-składane, 

wahadłowe, otwierane lub 

przesuwne - LIGA jest optymalnym 

rozwiązaniem do każdej łazienki. 

Dzięki swojemu wzornictwu i zasto-

sowaniu rozwiązań oszczędzających 

miejsce zabudowy seria ta daje 

wyjątkowe poczucie wolności.

Ať už kyvné zalamovací, kyvné, 

otočné nebo posuvné dveře - LIGA 

nabízí pro každou situaci optimální 

řešení. 

Série nabízí díky svému designu 

a prostorově úsporným řešením 

zvláštní pocit svobody.

LIGA 
Kabina prysznicowa do każdej łazienki. 
Sprchový kout pro každou stavební situaci
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Wszechstronna 
Všestrannost

Nowoczesne, proste wzornictwo 

profili dla tych, którzy lubią większą 

bryzgoszczelność.

Nowe 2 i 3-częściowe  

drzwi przesuwne LIGA. Przy

wysokości seryjnej 2 m kabina  

posiada profil dolny wys. 16 mm. 

Wyjątkowe rozwiązania, które 

znacznie ułatwiają utrzymać kabinę 

w czystości to przesuwne skrzydło 

drzwi pozbawione rowków i 

haczyków, z listwą magnetyczną, 

a wewnątrz kabiny zupełnie gładki 

profil dolny.

LIGA drzwi przesuwne
LIGA Posuvné dveře
Szczelność w parze z wielkością 
Těsnost udává velikost

Moderní, přímočarý profilový design 

pro všechny, kteří upřednostňují 

těsnost:

Nové 2- a 3-dílné  

posuvné dveře LIGA. V sériové 2 m  

výšce, s nepropustným- 

42 mm podlahovým profilem. 

Jedinečné lehké a díky absenci 

vodících háčků a profilu i dobře 

čistitelné dveřní křídlo s magne- 

tickou lištou a uvnitř dokonale 

hladkým podlahovým profilem.
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Wszechstronna 
Všestrannost

Rozwiązanie do małych łazienek, 

świetnie sprawdza sie przy remontach 

oraz np. w domach opieki.

Nowa LIGA drzwi wahadłowo-składane 

U-kształtne 90 x 90 cm zapewniają 

wystarczającą swobodę ruchów.

Spchové řešení pro úzké koupelny, 

ideální pro renovaci a např. handica-

pované.

Nový LIGA kyvný zalamovací sprchový 

kout v U-provedení nabízí 90 x 90 cm 

skládací sprchový požitek.

LIGA kabina u-kształtna drzwi wahadłowo-składane   
LIGA kyvné zalamovací dveře U-provedení 
Mała - wielka rzecz 
Z malého dělá velké

Można je zamontować tuż przed 

oknem, na przymurówce lub po prostu 

na środku łazienki.

Přímo před oknem, na přizdívku, 

nebo jednoduše uprostřed místnosti.



1,35 m

1 m
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Wszechstronna 
Všestrannost

WALK-IN XB
Elegancka 
Elegantní

Ściana szklana WALK-IN XB z 

bezpiecznego szkła hartowanego 

o grubości 8 mm, odpowiednia do 

każdego pomieszczenia.  

Niezawodnie stabilna dzięki moco-

waniu ściennemu.  Stworzona, by 

trafiać do każdej łazienki. 

Z możliwością indywidualnego 

dopasowania podpory ściennej lub 

sufitowej. 

Walk-In zástěna, která vždy pasuje: 

WALK-IN XB s 8mm bezpečnostním 

sklem.

Spolehlivé upevnění s čtyřhranným 

nebo kulatým stěnovým stabilizáto-

rem. Sériově také decentně dělená 

tak, aby si našla cestu do každé 

koupelny.

Nebo individuálně k dodání s 

variabilním stěnovým a stropním 

upevněním.





PEGA
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Idealna klasa średnia 
Perfektní střední třída

PEGA
Wytworna 
Šarmantní krása

Odznaczona nagrodami za design 

kabina PEGA z programem drzwi 

wahadłowych i przesuwnych, prze-

konuje właściwościami technicznymi 

i optycznymi. Kusi także wyjątkowym 

stosunkiem ceny do jakości. 

A w razie potrzeby drzwi 

wahadłowe wyposażone w 

delikatną uszczelkę doskonale 

nadają się do zamknięcia każdej 

ściany Walk-In.

Designově prémiový kyvný a posuvný 

program PEGA překvapí exkluzivním 

technickým a optickým zpracováním 

a jedinečným poměrem cena-výkon. 

A kyvnými dveřmi s pruhovým 

těsněním lze uzavřít sériově každou 

Walk-In zástěnu.
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Idealna klasa średnia 
Perfektní střední třída

RAYA
Smukła 
Štíhlá s ryzím leskem

RAYA zůstane vždy štíhlá.

Díky neviditelnému 20 mm  

šířkovému nastavení za 

chromovými krytkami.

20 mm

10 mm

RAYA zawsze pozostaje jednakowo 

smukła. 

Dzięki zakresowi regulacji  

szerokości 20 mm, schowanemu

za chromowaną osłoną.





NICA
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Design Highlights

NICA
Drzwi przesuwne w najlepszym wykonaniu.  
Dokonalé posuvné dveře.

Wyróżnione nagrodami drzwi  

przesuwne z niezawodnym 

systemem Soft-Open i Soft-Close, 

zachwycają lekkością.  

Designově prémiové posuvné 

dveře se spolehlivým Soft-Open a 

Soft-Close-komfortem nadchnou ve 

všech variantách svou prostorově 

úspornou lehkostí.  
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Design Highlights

TUSCA
Zmysłowa 
Smyslně obratná

TUSCA przekonuje.  Poprzez swój 

zmysłowy, efektowny design w po-

nadczasowych eleganckich liniach. 

Ze względu na różne warianty i 

możliwości dostosowania.

Zawsze z wygodnym, ergonomicz-

nym uchwytem zamontowanym 

w poziomie lub pionie. Dostępna 

jest także minimalistyczna wersja 

uchwytu.

 

A na koniec najlepsze: TUSCA 

występuje w wersji zawiasowej lub 

pełnoszklanej. 

TUSCA překvapí. Díky smyslnému 

markantnímu designu v nadčasově 

elegantních křivkách. Díky mnohot-

várnosti a možnosti přizpůsobení.

Vždy dle volby s vodorovným nebo 

svislým madlem nebo minimalisti-

ckou úchytkou.

A to nejlepší: TUSCA se vyhýbá 

komplikované pantové technice. 
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KermiEXTRA 
KermiEXTRA

NICA
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KermiEXTRA 
KermiEXTRA

Jeżeli w łazeince to kolor nadaje 

ton pomieszczeniu, Kermi proponu-

je Państwu dowolny wybór.  

Szlachetna czerń w edycji Soft, 

chłodna biel, klasyczne kolory 

edycji Metallic, ciepłe barwy edycji 

Ethno, świeże kolory natury ... - 

wybór należy do Państwa.

Kolory 
Povrchy 
Czarny, biały i wiele więcej
Černá, bílá a více

Pokud barvy v koupelně udávají 

směr, pak máte u Kermi svobodnou 

volbu. 

Ať už černá soft, ledová bílá, stylo-

vé metalické lakování, teplé ethno 

tóny nebo svěží přírodní barvy... - 

Volba je jen na Vás.



PEGA



Kermi shower design 2019 25

 
KermiEXTRA

WALK-IN XB

WALK-IN XB

Obok znanych już 18 wzorów szkła 

piaskowanego 

prezentujemy kilka nowych:

Stripe 3, na całej powierzchni szkła, 

łagodnie zanikający w górnej części 

Stripe 4, na środku szkła na wysokości 

1,20 m, łagodnie zanikający na dole i 

na górze kabiny.

Zcela nové vedle 18 dalších atrak-

tivních pískovaných

dekorů skel Kermi.

Stripe 3, celoplošný s pozvolným 

rozplynutím v horní třetině

Stripe 4, středový s výškou 1,20 m s 

oboustraným pozvolným rozply-

nutím

Wzory na szkle 

Dekory skel 
Ochrona prywatności i nie tylko 
Ochrana soukromí a nejen to



PASA
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KermiEXTRA

Bezpośrednie połączenie, np. 

domurówki do tafli szkła  (np. 

WALK-IN) z oklejeniem szkła. 

Kolor folii do wyboru czarny lub 

biały (nieprzeźroczysty).

Oklejanie folią 
Foliování (nelze dodat v ČR) 
Na części lub całej powierzchni 
Částečné nebo celoplošné

Přímé napojení např.  instalace  

pevného skla před přizdívkou  

(např. WALK-IN) díky foliování  skla.

Barva fólie volitelně černá nebo bílá 

(neprůhledná).
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KermiEXTRA

Wykonania specjalne 
Zvláštní řešení   
Indywidualne sytuacje zabudowy - indywidualne  
rozwiązania 
Individuální stavební situace – individuální řešení

Wyłącznie szkło - np. ściana WALK-

IN XC z 10 mm szkła bezpiecznego 

połączona z wykonaniem specjal-

nym TUSCA, zamontowanym przy 

krawędzi.

Drzwi przesuwne zachodzące 

częściowo na ścianię - np. drzwi 

przesuwne LIGA pole stałe 

wejścia narożnego z górną i dolną 

prowadnicą, częściowo bez szkła. 

Čisté sklo – např. WALK-IN XC s 10 

mm bezpečnostním sklem kombi-

novaný se speciálním vyhotovením 

TUSCA.

Přizdívka a posuvné dveře - např. 

LIGA posuvné dveře s  horními a 

eventuálně spodními vodícími profi-

ly a pevné pole zcela nebo částečně 

bez skla.
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Wykonania specjalne 
Zvláštní řešení   
Indywidualne sytuacje zabudowy - indywidualne  
rozwiązania 
Individuální stavební situace – individuální řešení
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Wyjątkowy wachlarz produktów

LIGA
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Wyjątkowy wachlarz produktów
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Wyjątkowy asortyment 
Jedinečný sortiment

WALK-IN

KABINY ZAWIASOWE

KABINY PROFILOWE 

PARAWANY NAWANNOWE

KermiEXTRA

WALK-IN

PANTY

PROFIL 

VANOVÉ ZÁSTĚNY

KermiEXTRA
Nadčasová sprchová řešení pro 

všechny nároky a pro všechny 

stavební situace.

Pro novostavby a renovace, od 

bytových staveb až po privátní 

odpočinkové oázy.

Program Kermi  
Kermi Program

Rozwiązania dla wszystkich 

generacji odpowiadające ich 

różnorodnym potrzebom, do każdej 

łazienki. 

Zarówno do nowego budownictwa, 

do remontów, do niewielkich 

łazienek oraz salonów kąpielowych.
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Perfekcyjne produkty 

Perfektní výrobky

Kermi zapewnia wyjątkową jakość: 

doświadczony dział rozwoju, 

najwyższa jakość używanych 

materiałów, staranne wykonanie i 

surowa kontrola jakości zapewniają 

niezwykłą trwałość produktów. 

To jest jakość Made in Germany 

- gwarancja dostępności części 

zamiennych do 20 lat po wycofaniu 

kabiny z produkcji. 

Jakość Kermi
Kermi kvalita

3 - 10 mm

Kermi dodává vždy výjimečnou 

kvalitu:

Vlastní zkušený vývoj, kvalitní 

materiály, pečlivé zpracování a 

přísná zkušební kritéria zajišťují 

výjimečnou životnost výrobků. 

To je kvalita Made in Germany – s 

20 letou zárukou na dokoupení 

náhradní dílů po ukončení výroby 

produktu. 
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Solindy montaż 
Snadná montáž

 PE1KR/L PETWO - PE1KR/L PETVO • 02/2019 • 6916789   - 3.

DE Montageanleitung - Empfohlene Montage mit 2 Personen!
GB Installation instructions - Installation by 2 persons recommended!
FR Notice de montage - Deux personnes sont recommandées pour le montage!
NL Montagehandleiding - Montage met 2 personen aanbevolen!
IT Istruzioni per il montaggio - Montaggio consigliato con 2 persone!
ES Instrucciones para el montaje - ¡Montaje recomendado con 2 personas!
PL Instrukcja montażu - Zaleca się montaż w dwie osoby!
CZ Montážní návod - Pro montáž jsou doporučeny 2 osoby!
SK Návod na montáž - Odporúčame montáž s 2 osobami!
RU Монтажная инструкция - Предусмотренный монтаж 2человека!
RO Instrucţiuni de montaj - Se recomanda efectuarea montajului de către 2 persoane!
CN                     - 

Technische Änderungen vorbehalten. / We reserve the right to introduce technical changes without notice. / Sous réserve de modifications techniques.
Technische wijzigingen voorbehouden. / Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche. / Modificaciones técnicas reservadas / Zastrzega się możliwość zmian technicznych.
Technické změny vyhrazeny. / Technické zmeny vyhradené. / Технические изменения не исключаются  /

PE
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KR
/L

 T
W

O

PE
 1

KR
/L

 T
VO

Kermi výrobky jsou výrobky, které dělají 

odborným montážníkům radost.

Jsou bezpečně balené, 

předmontované a jednoduše a rychle 

instalovatelné. 

Všechny potřebné informace se 

nacházejí v montážním návodu, 

Ident-kódu na sprchovém koutu a na 

návodu pro čištění.

Technologia Kermi 
Kermi technika

Praca z produktami Kermi to dla 

instalatora czysta przyjemność:

są one bezpiecznie zapakowane, 

możliwie dużo części jest 

zamontowanych fabrycznie, 

instalacja jest szybka i prosta. 

Wszystkie niezbędne informacje 

znajdują się w instrukcji montażu 

lub instrukcji czyszczenia kabiny.
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Wspaniali ludzie 

Milí lidé 

Niezależnie jak duże ma 

doświadczenie i jak świeże spojrzenie 

na produkty - każdy pracownik 

Kermi posiada tę samą pasję i 

zaangażowanie. 

Serwis, elastyczność, niezawodność 

i przejrzyste procesy to tylko część 

filozofii naszej firmy - ku uciesze 

klientów Kermi.

Ať už s dlouholetými zkušenostmi 

nebo svěžím mladým přístupem - 

každý „Kerminátor“ v sobě přináší 

stejnou vášeň pro sprchování. 

V Kermi denně řešíme servis, 

flexibilitu, spolehlivost a nekompli-

kované procesy - ke spokojenosti 

našich zákazníků.

Pracownicy Kermi 
Kermi pracovníci
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Doskonała firma 
Excelentní firma

Firma Kermi byla založena v roce 

1960. Od výroby prvního Kermi 

sprchového koutu v roce 1976 se  v 

koupelnách střední Evropy nachází 

přes 10 milionů našich sprchových 

koutů.

V Plattlingu v Dolním Bavorsku se 

vyrábí více než 30 různých sérií. 

S vysokým zaměřením na kvalitu, 

ekologii, energetickou úsporu a 

bezpečnost.

Firma Kermi 
Společnost Kermi

Firma Kermi została założona w roku 

1960. Od czasu wyprodukowania 

pierwszej kabiny prysznicowej w roku 

1976 zaopatrzyliśmy łazienki w całej 

Europie w ponad 10 milionów kabin. 

W zakładzie w Plattling w 

Bawarii produkujemy 30 serii 

kabin prysznicowych.  Podczas 

całego procesu towarzyszy nam 

zaangażowanie w jakość, ekologię, 

efektywność energetyczną i 

bezpieczeństwo.
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Kermi Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b

54-610 Wrocław

POLAND

Tel.   +48 71 354 03 70

Faks  +48 71 354 04 63

www.kermi.pl

info@kermi.pl

The safety of a strong brand!

Kermi s.r.o.

Dukelská 1427

349 01 Stříbro

Česká republika

Tel. +420 374 611 262 (462)

Fax +420 374 611 101

www.kermi.cz

info@kermi.cz


