
DUŠO KABINOS 
IR SIENELĖS



RUBINETA – lyderiaujantis santechninių prekių gamintojas 
Baltijos šalyse. Rinkoje jau nuo 1999 metų, žinomi ne tik 

Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos bei NVS šalių.
 

Įmonė gamybos procese didžiausią dėmesį skiria produkcijos 
kokybei ir nuolatiniam jos tobulinimui. Rubinetos produktai 

pasižymi nepriekaištinga kokybe, šiuolaikišku dizainu, 
pažangiomis technologijomis bei aukšto lygio aptarnavimu. 

RUBINETA – tai vieninga profesionalų komanda, kurią sudaro 
dizaineriai, konstruktoriai, inžinieriai, rinkodaros ir pardavimų 

specialistai, tikslingai judantys bendro tikslo link. 

Įmonės asortimentas nuolat auga, bet visada stengiamės 
pasiūlyti savo klientams daugiau. Šiuo atveju – pilną vonios 
kambario įrengimą: nuo vandens maišytuvų, dušo prekių ir 

aksesuarų iki vonių bei dušo kabinų.
Nes juk vonios kambarys – tai vieta, kurioje prasideda ir baigiasi 

Jūsų diena. Pusapvalės, stačiakampės dušo kabinos, o gal 
tiesiog dušo durys ar vonios, dušo sienelės – sukūrėme šiuos 

naujus bei reikalingiausius sprendimus, iš kurių kiekvienas galės 
pasirinkti pagal savo poreikius.  

RUBINETA DUŠO KABINŲ PRIVALUMAI

Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su EasyClean padengimu – dengtos abi grūdinto 
stiklo pusės. Stiklas, turintis šią specialią dangą, tampa atsparesnis įbrėžimams bei 
palengvina valymą. Kai stiklas yra padengtas šia danga, vanduo virsta lašeliais ir 
nuteka nuo stiklo, jo paviršius atstumia vandenį ir nešvarumus, tad jį valyti lengviau.

Tolygaus judėjimo ratukai su 
Smooth (sklandaus judėjimo) 

technologija.  
Viršutinė ir apatinė dviejų 

guolių sistema garantuoja 
sklandų kasdienį naudojimą. 

Guoliniai ratukai lengvai valomi.

StrongSeal – unikalus 
sandariklis tarp dušo tarp 
dušo kabinos / durų / 
sienelės ir padėklo arba 
grindų. Užtikrinamas 100 
% sandarumas tarp dušo 
ir vonios kambario erdvės.

Profilių reguliavimo 
galimybės 

iki 15-20 mm 
vienai pusei.

Chromuotos 
nerūdijančio plieno 

arba cinko rankenos.

Unikalus SelfClose 
mechanizmas. Atvėrus 
duris 90⁰, durys lieka 
atidarytoje pozicijoje. 
Atvėrus duris mažesniu 
kampu, jos užsidaro.

Papildomos apsaugos 
nuo vandens 
pratekėjimo.

Chromuoti poliruoto 
aliuminio profiliai.

Pastorintas 1.5 mm 
sieninis profilis – 

ypatingam tvirtumo 
ir stabilumo 
užtikrinimui.

Dušo kabinų ratukai pagaminti iš 
aukštos kokybės ABS plastiko, kuris 
garantuoja standumą bei atsparumą 
veikiant mechaninėms jėgoms ar 
esant sąlyčiui su stipriais chemikalais. 
Laikantysis ratukų korpusas pagamintas 
iš itin patvaraus žalvario ir cinko lydinio.
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• 2 stumdomos, vandens nepraleidžiančios 
durys su vertikaliu silikoniniu-magnetiniu 
sandarintoju. Universalios durelės – gali 
būti montuojamos tiek kairėje, tiek 
dešinėje pusėje.

• Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir 
nerūdijančio plieno rankenėlės.

• Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su 
EasyClean padengimu. EasyClean 
padengimu yra dengtos abi grūdinto 
stiklo pusės.

• Tolygaus judėjimo ratukai su Smooth 
(sklandaus judėjimo) technologija.

• Profilių reguliavimo galimybės iki 15 mm ribose 
vienai pusei (1 pav.). Dušo kabina gali būti 
montuojama ant padėklo arba tiesiai ant grindų 
/ plytelių.

• Dušo kabinų ratukai pagaminti iš aukštos 
kokybės ABS plastiko, kuris garantuoja 
standumą bei atsparumą veikiant mechaninėms 
jėgoms ar esant sąlyčiui su stipriais chemikalais. 
Laikantysis ratukų korpusas pagamintas iš itin 
patvaraus žalvario ir cinko lydinio.

RUB-203 190x80x80

RUB-203 190x90x90

693001

693002

1900

1900

1818

1818

785-800

885-900

214

314

395

395

424

531

Prekės 
kodas

Pusapvalė dušo kabina 
slenkančiomis durimis

Įėjimo 
plotis, mmH, mm A, mm B, mm C, mm D, mm

6mm

Daugiau informacijos 22 psl.

1 pav.
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• Profiliai su pakėlimo mechanizmu 
leidžia lengvai atidaryti ir tuo pačiu 
metu užtikrinti ilgaamžiškumą. Atidarant 
dureles, profilio ir specialaus mechanizmo 
pagalba jos pasikelia ir neliečia grindų, o 
tai leidžia lengviau jas varstyti ir valyti.

• Universalios durelės – gali būti 
montuojamos tiek kairėje, tiek dešinėje 
pusėje.

• Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir 
cinko rankenėlė.

• Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su 
EasyClean padengimu. EasyClean 

padengimu yra dengtos abi grūdinto 
stiklo pusės.

• Profilių reguliavimo galimybės 20 mm 
ribose vienai pusei (1 pav.). Dušo kabina 
gali būti montuojama ant padėklo arba 
tiesiai ant grindų / plytelių.

• StrongSeal – unikalus sandariklis tarp 
dušo kabinos ir padėklo arba grindų.

• Nerūdijančio plieno stiklo laikikliai. 
Laikikliai gali būti naudojami kaip pakaba 
rankšluoščiui. 

RUB-205 195x90x90693003 1950 1948 1911 1928 880-900

Prekės
kodas

Pusapvalė dušo kabina 
varstomomis durimis (tik į išorę) H, mm A, mm A1, mm A2, mm B, mm

6mm

354 664 364 618
Įėjimo  plotis, mmC, mm D, mm E, mm

Daugiau informacijos 22 psl.

1 pav.
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• 2 stumdomos, vandens nepraleidžiančios 
durys su vertikaliu silikoniniu-magnetiniu 
sandarintoju. Universalios durelės – gali 
būti montuojamos tiek kairėje, tiek 
dešinėje pusėje.

• Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir 
nerūdijančio plieno rankenėlės.

• Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su 
EasyClean padengimu. EasyClean 
padengimu yra dengtos abi grūdinto 
stiklo pusės.

• Tolygaus judėjimo ratukai su Smooth 
(sklandaus judėjimo) technologija.

• Profilių reguliavimo galimybės 15 mm 
ribose vienai pusei (1 pav.). Dušo kabina 
gali būti montuojama ant padėklo arba 
tiesiai ant grindų / plytelių.

• Dušo kabinų ratukai pagaminti iš aukštos 
kokybės ABS plastiko, kuris garantuoja 
standumą bei atsparumą veikiant 
mechaninėms jėgoms ar esant sąlyčiui su 
stipriais chemikalais. Laikantysis ratukų 
korpusas pagamintas iš itin patvaraus 
žalvario ir cinko lydinio.

Prekės 
kodas

Stačiakampė dušo kabina 
slenkančiomis durimis

6mm

RUB-106 190x90x90 693005 1900 1818 885-900 360 450 486

Įėjimo 
plotis, mmH, mm A, mm B, mm C, mm D, mm

Daugiau informacijos 22 psl.

1 pav.
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• Profiliai su pakėlimo mechanizmu 
leidžia lengvai atidaryti ir tuo pačiu 
metu užtikrinti ilgaamžiškumą. Atidarant 
dureles, profilio ir specialaus mechanizmo 
pagalba jos pasikelia ir neliečia grindų, o 
tai leidžia lengviau jas varstyti ir valyti. 

• Universalios durelės – gali būti 
montuojamos tiek kairėje, tiek dešinėje 
pusėje.

• Unikalus SelfClose mechanizmas. 
Atvėrus duris 90⁰, durys lieka atidarytoje 
pozicijoje. Atvėrus duris mažesniu kampu, 
jos užsidaro.

• Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir 
cinko rankenėlė.

• Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su 
EasyClean padengimu. EasyClean 
padengimu yra dengtos abi grūdinto stiklo 
pusės.

• Profilių reguliavimo galimybės 20 mm 
ribose vienai pusei (1 pav.). Dušo kabina gali 
būti montuojama ant padėklo arba tiesiai 
ant grindų / plytelių.

• StrongSeal – unikalus sandariklis tarp dušo 
kabinos ir padėklo arba grindų. 

• Nerūdijančio plieno stiklo laikikliai.
Laikikliai gali būti naudojami kaip pakaba 
rankšluoščiui.

6mm

Stačiakampė dušo kabina 
varstomomis durimis (tik į išorę)

RUB-101 195x90x90 693004 1950 1947 880-900

203 558 820 571

H, mm A, mm B, mm

C, mm D, mm E, mm

1911 1928

A1, mm A2, mm

Įėjimo  plotis, mm

Daugiau informacijos 22 psl.

1 pav.
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• Profiliai su pakėlimo mechanizmu 
leidžia lengvai atidaryti ir tuo pačiu 
metu užtikrinti ilgaamžiškumą. Atidarant 
dureles, profilio ir specialaus mechanizmo 
pagalba jos pasikelia ir neliečia grindų, o 
tai leidžia lengviau jas varstyti ir valyti. 

• Universalios durelės – gali būti 
montuojamos tiek kairėje, tiek dešinėje 
pusėje.

• Unikalus SelfClose mechanizmas. 
Atvėrus duris 90⁰, durys lieka atidarytoje 
pozicijoje. Atvėrus duris mažesniu kampu, 
jos užsidaro.

• Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir 
cinko rankenėlės.

• Pastorintas 1.5 mm sieninis profilis – 
ypatingam tvirtumo ir stabilumo užtikrinimui.

• Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su EasyClean 
padengimu. EasyClean padengimu yra 
dengtos abi grūdinto stiklo pusės.

• Profilių reguliavimo galimybės 20 mm ribose 
vienai pusei (1 pav.). Dušo kabina gali būti 
montuojama ant padėklo arba tiesiai ant 
grindų / plytelių.

• StrongSeal – unikalus sandariklis tarp dušo 
kabinos ir padėklo arba grindų. 

6mm

Prekės 
kodas

Stačiakampė dušo kabina varstomomis 
durimis (tiek į į išorę, tiek į vidų)

RUB-111 195x90x90 693006 1950 880-900 790 1112

Įėjimo 
plotis, mmH, mm B, mm C, mm

Daugiau informacijos 22 psl.

1 pav.
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DUŠO DURYS IR SIENELĖS

• Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai ir 
cinko rankenėlė.

• Pastorintas 1.5 mm sieninis profilis – 
ypatingam tvirtumo ir stabilumo 
užtikrinimui.

• Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su 
EasyClean padengimu. EasyClean 
padengimu yra dengtos abi grūdinto 
stiklo pusės.

• Profilių reguliavimo galimybės 15 mm 
ribose vienai pusei (1 pav.). Gali būti 
montuojama ant padėklo arba tiesiai ant 
grindų / plytelių. Montuojama nišoje.

• StrongSeal – unikalus sandariklis tarp 
dušo kabinos ir padėklo arba grindų. 

RUB-310 195x80 

RUB-310 195x90 

693101

693102

1950

1950

1910

1910

1935

1935

790-820

890-920

684

784

785

885

Prekės 
kodas Dušo durys Įėjimo 

plotis, mmH, mm A, mm A1, mm B, mm C, mm

6mm

Daugiau informacijos 22 psl.

1 pav.
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DUŠO DURYS IR SIENELĖS  

• Stacionari dušo sienelė su reguliuojamu 
nerūdijančio plieno laikikliu.

• Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai.

• Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su 
EasyClean padengimu. EasyClean 
padengimu yra dengtos abi grūdinto 
stiklo pusės.

• Profilių reguliavimo galimybės 20 mm 
ribose vienai pusei (1 pav.). Gali būti 
montuojama ant padėklo arba tiesiai ant 
grindų / plytelių.

• Reguliuojamas laikiklis gali būti 
naudojamas kaip pakaba rankšluoščiui.

RUB-401 195x90 

RUB-401 195x100 

693201

693202

1950

1950

1950

1950

880-900

980-1000

842

942

680-1200

680-1200

Prekės 
kodas Stacionari dušo sienelė Įėjimo plotis 

D, mmH, mm A, mm B, mm C, mm

6mm

Daugiau informacijos 22 psl.

1 pav.
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VONIOS SIENELĖS

• Profiliai su pakėlimo mechanizmu leidžia 
lengvai atidaryti ir tuo pačiu metu 
užtikrinti ilgaamžiškumą. Horizontalus 
silikoninis sandarintojas tarp vonios 
sienelės ir vonios saugo nuo vandens 
pratekėjimo. 

• Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai.

• Pastorintas 1.5 mm sieninis profilis – 
ypatingam tvirtumo ir stabilumo 
užtikrinimui.

• Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su 
EasyClean padengimu. EasyClean 
padengimu yra dengtos abi grūdinto 
stiklo pusės.

• Profilių reguliavimo galimybės 20 mm 
ribose vienai pusei (1 pav.). 

• Universali vonios sienelė – gali būti 
montuojama tiek kairėje, tiek dešinėje 
pusėje. 

6mm

Prekės 
kodas Vonios sienelė

RUB-501 150x70692009 1500 6111460 680-700

H, mm B, mmA, mm C, mm

Daugiau informacijos 22 psl.

1 pav.
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VONIOS SIENELĖS

Prekės 
kodas Vonios sienelė

RUB-509 150x100692010 1500 4561460 445 980-1000

H, mm B, mmA, mm C, mm D, mm

6mm

• Profiliai su pakėlimo mechanizmu leidžia 
lengvai atidaryti ir tuo pačiu metu 
užtikrinti ilgaamžiškumą. Horizontalus 
silikoninis sandarintojas tarp vonios 
sienelės ir vonios saugo nuo vandens 
pratekėjimo. Chromuoti žalvariniai vyriai.

• Chromuoti poliruoto aliuminio profiliai.

• Pastorintas 1.5 mm sieninis profilis – 
ypatingam tvirtumo ir stabilumo 
užtikrinimui.

• Saugus, grūdintas 6 mm stiklas su 
EasyClean padengimu. EasyClean 
padengimu yra dengtos abi grūdinto 
stiklo pusės.

• Profilių reguliavimo galimybės 20 mm 
ribose vienai pusei. 

• Universali vonios sienelė – gali būti 
montuojama tiek kairėje, tiek dešinėje 
pusėje. 

Daugiau informacijos 22 psl.

1 pav.

2120 VONIOS SIENELĖS



5 metų garantija taikoma dušo kabinų, sienelių, durų bei 
vonios sienelių stiklui ir profiliams.

2 metų garantija taikoma šioms dušo kabinų, sienelių, 
durų bei vonios sienelių dalims: durų varstymo 
mechanizmui (įskaitant ir SelfClose mechanizmą), 
laikikliams, guoliams (ratukams), vyriams.

StrongSeal – unikalus sandariklis tarp dušo kabinos / 
durų / sienelės ir padėklo arba grindų. Užtikrinamas 
100 % sandarumas tarp dušo ir vonios kambario erdvės.

Saugus, grūdintas 6 mm stiklas.

Lengvas montavimas.

Stiklas, turintis Easy Clean specialią dangą, tampa 
atsparesnis įbrėžimams bei palengvina valymą. Kai 
stiklas yra padengtas šia danga, vanduo virsta lašeliais 
ir nuteka nuo stiklo, jo paviršius atstumia vandenį 
ir nešvarumus, tad jį valyti lengviau. EasyClean 
padengimu yra dengtos abi grūdinto stiklo pusės.

Universali sienelė / durys – gali būti montuojamos 
tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.

Tolygaus judėjimo ratukai su Smooth (sklandaus 
judėjimo) technologija. Viršutinė ir apatinė dviejų 
guolių sistema garantuoja sklandų kasdienį naudojimą. 
Guoliniai ratukai lengvai valomi.

RUBINETOS internetinėje svetainėje www.rubineta.com galite rasti 
daug naudingos informacijos net neišėję iš namų:

• Raskite visus produktus su specifikacijomis internetiniame kataloge;

• Atsisiųskite schemas, produktų nuotraukas, katalogus, brošiūras;

• Skaitykite įmonės naujienas;

• Gaukite aktualią informaciją apie civilinės atsakomybės draudimą ir 
garantinius servisus;

• Raskite mūsų reprezentacinių biurų bei kolegų kontaktus.

RUBINETA INTERNETE

Draugaukime 
socialiniuose 
tinkluose:

            RubinetaLT

            rubineta_lt

            Rubineta

Katalogas:

GARANTINIS 
LAIKOTARPIS

PAAIŠKINIMAI
6mm

2322



www.rubineta.com
hello@rubineta.com


