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Typ VITRUM 



Certyfikat bezpieczeństwa. 
Ekskluzywne wzornictwo.
Szklane kabiny Schäfer typ VITRUM.

Ekskluzywny wygląd. Na wiele lat. Ekskluzywność, jakość,

bezpieczeństwo - żadne inne kabiny nie oferują tylu atrybutów na tak długi czas. 

Szkło, jako materiał konstrukcyjny nie tylko stwarza atmosferę wysokiej jakości ale 

również poczucie trwałości i wandaloodporności konstrukcji. Na przykład 'artyści 

graffiti' nie mają szans. Dobre wrażenie trwa a system nie generuje kosztów napraw 

lub specjalnych metod czyszczenia. Jakość poparta certyfikatem TUV gwarantuje, że 

jesteś po bezpiecznej stronie.

Trwałość i bezpieczeństwo.
Firma Schäfer używa 
certyfikowanych TUV 
pojedynczych tafli bezpiecznego
szkła (ESG-H) jak również 
laminowanych  tafli bezpiecznego 
szkła (VSG). To gwarantuje wysoką 
jakość i bezpieczeństwo jakiego 
wymagamy od naszych 
produktów. Po wyprodukowaniu
ESG-H jest sprawdzane na 
obecność siarczku niklu (test 
wygrzewania szkła zg. z DIN EN 
14179/1). Niebezpieczeństwo 
nagłego pęknięcia jest prawie
wyeliminowane. Ten obszerny test 
jest tym co jesteśmy winni naszym 
klientom!

Wysoka jakość - duża 
wytrzymałość.
Wyjątkowa odporność na 
zarysowania została osiągnięta 
dzięki zastosowaniu szklistej emalii. 
Zabrudzenia pozostawione przez 
długopisy, pisaki czy farby w 
spreju są bardzo łatwe do 
usunięcia. Cały system jest w 
100% recyclingowalny ponieważ
użyte są tylko szkło, aluminium, 
chromowane aluminium lub stal 
nierdzewna. Wszystkie okucia 
wykonane są z aluminium lub stali 
nierdzewnej zabezpieczonych
przed korozją. Wszystkie farby nie 
zawierają ołowiu ani kadmu. 
Również odporne na wodę 
morską i promieniowanie UV.

Różnorodność, elastyczność          
i duża elegancja. 
Zróżnicowane wzornictwo
i możliwości kombinacji różnych 
typów szkła, koloru szkła lub 
indywidualnych wzorów 
nadruków umożliwia stworzenie 
atmosfery elegancji i wysokiej 
jakości w przestrzeniach 
sanitarnych, odnowy biologicznej 
czy przebieralniach. Wzornictwo 
nawet w najmniejszym detalu. 
Oto jak zaspakajamy najwyższe 
oczekiwania naszych klientów.
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

Wzornictwo spotyka minimalizm. Nowy system kabin szklanych

typ VITRUM III prezentuje nowe podejście wzornicze. Zminimalizowany system okuć     

ze stali nierdzewnej nadaje temu systemowi minimalistyczny i bardzo specyficzny 

wygląd  wizualny. Idealny do ekskluzywnych przestrzeni sanitarnych.

Typ VITRUM III
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Ekskluzywna jak twoje wymagania
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(5) (6)

(2)

(3) (4)

(1) System kabin typ VITRUM III.
Wysoce ekskluzywne rozwiązanie
ze zminimalizowanymi okuciami ze
stali nierdzewnej i minimalistycznym
designie.

(2) Przegrody pisuarowe mocowane
do ściany 4-ema kątownikami ze stali
nierdzewnej.

(3) Otwierana/zamykana jedną ręką
gałka ze stali nierdzewnej z
mechanizmem awaryjnego
otwierania od zewnątrz kabiny.

(4) Łatwo obracający się dysk i zamek
wykonane całkowicie ze stali
nierdzewnej gwarantują długą
żywotność i łatwość obsługi.

(5) Dzięki zastosowaniu zawiasu o
specjalnej konstrukcji drzwi są
zamocowane w górnej prowadnicy.
Nie ma konieczności instalowania
zawiasów na szkle ani dodatkowego
panelu frontowego. Możliwy jest więc
bardzo specjalny design.

(6) Dopasowany element
zamontowany jest na podłodze.
Drzwi otwierają/zamykają się stabilnie
na tym obrotowym centralnym
trzpieniu. Wysoce eleganckie
rozwiązanie.

(1)



Ekskluzywna jak twoje wymagania

Doznania estetyczne dzięki minimalizacji elementów konstrukcyjnych. 

To jest indywidualny styl "Emotionsraum". Kreatywny zespół z Rosenheim, Niemcy, 

stworzył całościową koncepcję pomieszczenia, które stwarza warunki  dla dobrego 

samopoczucia, odświeżenia i rekreacji. Schäfer jest kompetentnym partnerem do 

realizacji takiej koncepcji w zakresie kabin.

Motiv und Design: www.emotionsraum.de

Typ VITRUM III
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

(2)

(3) (4)

(1)

(1) System kabin typ VITRUM III z
indywidualnym nadrukiem
zamówionym przez klienta. Unikalne
rozwiązanie. Już na etapie produkcji
szkła nadruk jest nakładany na
panele. W rezultacie obraz ma taką
samą wysoką jakość nadruku jak
konwencjonalny nadruk na jedwabiu.

(2) Wynikiem koncepcji "Emotionraum"
jest harmonijny wystrój pomieszczenia.

(3) Ściana działowa jest
przymocowana do ściany frontowej
prostymi kątownikami ze stali
nierdzewnej. Śruby są zasłonięte
zaślepkami ze stali nierdzewnej.

(4) Rozety ze stali nierdzewnej
umieszczone na płasko w szkle ściany
frontowej umożliwiają łatwe
czyszczenie i cieszą oko.
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

Całościowy projekt. Dzięki szerokiemu wyborowi szkła i kolorów

niemalże każdy projekt jest możliwy. Można urzeczywistnić projekt architekta i 

zrealizować koncepcję oryginalnego pomieszczenia. Perfekcyjne powiązanie projektu, 

funkcjonalności i równowagi.

Typ VITRUM II CHROM
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

(1) ) System kabin typ VITRUM II
CHROM. Okucia wyłącznie
chromowane. W szczególności w
połączeniu z ciemnymi kolorami
szkła osiągnąć
można wysoce szlachetny wystrój
pomieszczenia

(2) Stosowanie klamek z zamkiem
jest tylko jedną z możliwości
projektowych.

(3) Otwierana/zamykana jedną ręką
gałka z chromowanego aluminium z
mechanizmem awaryjnego
otwierania od zewnątrz kabiny.
Zaprojektowana dla wygody
użytkownika.

(1)

(3)

(2)
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

Architektura bez kompromisów. Żaden inny materiał nie

oferuje tylu możliwości aranżacyjnych jak szkło. Materiał i kolory realizują koncepcje 

Ponieważ kabiny są "długowieczne" i bardzo łatwe do 

czyszczenia stanowią na długi czas wysoką jakość w 

przebieralni.

(1)

Typ VITRUM II Kabiny przebieralnie
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architekta. Minimalistyczny design kabin Schäfer skupia uwagę na materiale - szkle. 

Tak, że kabiny przebieralnie stają się centrum pomieszczenia.



Ekskluzywna jak twoje wymagania

(1) Po lewej: kabiny przebieralnie Schafer typ VITRUM II front bez
nóżek. Po prawej: stół na suszarki z drewnianym blatem i ścianą
z tyłu wykładaną lustrami. Skrytki są zainstalowane pod blatem.

(2) Dzięki użyciu potężnej centralnej nogi kabiny jest praktycznie
niepotrzebne stosowanie nóg pod elementami frontowymi.
Centralny system zamykania umieszczony pod ławką umożliwia
zamykanie obu par drzwi równocześnie.

(3) Zaokrąglona ściana frontowa perfekcyjnie pasuje do linii
sufitu. Skrytki płasko zintegrowane ze ścianą frontową oraz
stanowisko z suszarką również ze szkła tworzą jednolita
koncepcję.

(3)
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

Kolor i materiał koncepcją pomieszczenia. Najwyższej

jakości szklane kabiny przebieralnie w połączeniu z możliwością doboru koloru 

dodają indywidualizmu każdej przebieralni. Wysoka przejrzystość i przestronność 

wywołują na gościach pozytywne wrażenie już na początku ich wizyty na basenie. 

Przebieralnia jest nie tylko pierwszym ale również ostatnim wrażeniem pozostającym w 

pamięci gości.
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

(1)

(2)

(3)

(1) ) Przebieralnia z rzędami
połączonych kabin przebieralni z
szafkami szatniowymi. Mądry dobór
kolorów i wydzielenie korytarzy
ścianami z przezroczystego szkła
pomaga gościom odnaleźć drogę.
Tak więc materiał staje się
przewodnikiem.

(2) Szafki VITRUM GS bardzo pasują
do szklanych przebieralni.

(3) Dzisiaj często spotykamy szkło w
architekturze tworzące unikalną
atmosferę pomieszczeń. Dlatego
logiczne jest stosowanie szkła nawet
w kabinach przebieralniach.
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

Unosząca się elegancja. System szklanych kabin Schäfer VITRUM II.

Wrażenie unoszenia się zostało osiągnięte dzięki cofniętemu profilowi górnemu i 

cofniętym nóżkom. Nowoczesne i nieuwydatniające wzornictwo okuć podkreśla 

najwyższą jakość szkła. Mocna pojedyncza tafla bezpiecznego szkła grubości 10 mm 

w połączeniu z okuciami z aluminium anodowanego, gwarantuje najwyższą 

stabilność i trwałość.

Typ VITRUM II
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

(1)

(2)

(3) (4)

(1) Górny uchwyt mocujący z
cofniętym profilem górnym. Front jest
stabilizowany przez solidne aluminiowe
uchwyty oraz aluminiowe łączniki.

(2) Dolny uchwyt mocujący z cofniętą
aluminiową nóżką. Tutaj również
aluminiowy uchwyt i aluminiowy
łącznik tworzą bardzo mocne
łączenie ścian frontowych i
działowych.

(3) Solidny aluminiowy zamek z ryglem
ze stali nierdzewnej gwarantują
odporność na zużycie i wandalizm.

(4) Aluminiowa gałka z indykatorem
wolne/zajęte na zewnętrznej stronie
drzwi jest eleganckim rozwiązaniem.
Awaryjnemu otwieraniu służy
zintegrowane sześciokątne gniazdo.
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Elegancki i absolutnie prywatny. Konstrukcja na wysokość

pomieszczenia zaspakaja pragnienie prywatności w łazienkach, które jest w 

szczególności pożądane przez wymagającą klientelę. Jednocześnie nie pozbawia to 

elegancji i przestronności. Łączenie i kontynuacja szkła jako materiału nawet w 

umywalce sprawia, że można stworzyć różne odmiany całościowych projektów.

(1)

Typ VITRUM ALTUS 



(4)
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(3)

(1) TSystem szklanych kabin na 
wysokość pomieszczenia typ VITRUM
ALTUS oferuje najwyższy poziom
prywatności. Elementy frontowe od
podłogi do sufitu. Nad drzwiami
instalowane są zlicowane panele w
celu stabilizacji konstrukcji kabiny.

(2) Mocowane do ściany przegrody
pisuarowe solidnie zamocowane
4-ema aluminiowymi uchwytami.

(3) Blaty umywalkowe ze szklanymi
drzwiczkami. Wymiary i aranżacja
zależą od klienta.

(4) Nad drzwiami zainstalowane
zlicowane tafle szkła. Mocowania
minimalistycznymi okuciami.

Ekskluzywna jak twoje wymagania

(2)



Ekskluzywna jak twoje wymagania

Piękne i zróżnicowane. S zafki do szatni Schäfer łączą najlepszą

sprawdzoną technologię z nowoczesnym wzornictwem - zwycięskie rozwiązanie. 

Dzięki różnym możliwym wysokościom, głębokościom i szerokościom, szafki wykonane 

z HPL-u łatwo wpasować w istniejące budynki. Każda przestrzeń może być efektywnie 

wykorzystana. 

(1)

Typ VITRUM GS
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

(2)

(3)

(4)

(1) System szafek VITRUM GS z
frontowo montowaną ławką z litego
drewna bukowego.

(2) Półki idealnie uzupełniają szafki.

(3) Szklany blat umywalkowy VITRUM
ma również dolną zabudowę ze szkła.
Całość jest wyposażona w lustra tylne,
boczne i górne.

(4) Wieszak posiada płytę z 10 mm
bezpiecznego szkła, które może być
matowe, przezroczyste lub malowane.
Ma specjalne haczyki ze stali
nierdzewnej i montowany jest płasko
do ściany z zaślepkami ze stali
nierdzewnej.
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

Marzenie o odległym miejscu. Spersonalizowany nadruk

naprawdę może wyróżnić miejsce i perfekcyjnie określić charakter budynku lub 

architektury. Nie ma praktycznie limitu dla pomysłów wzorniczych.

Typ VITRUM okładziny ścian.
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Ekskluzywna jak twoje wymagania

(1)

(2)

(3)

(1) Ściana w przebieralni w motywem
klienta. Użycie motywu morza i plaży
określa lokalizację basenu.
Przezroczyste sylwetki w motywie
pozwalają na ciekawy podgląd
korytarzy.

(2) Osobiste szafki zlicowane ze
ścianą. Drzwi przymocowane
specjalnymi niewidocznymi zawiasami.

(3) Pokrycie ściany wykonane ze szkła.
Ściana jest optymalnie chroniona i
łatwa do utrzymania w czystości. Tafle
szkła są przyklejone do ściany
specjalnym klejem tak, że punkty
mocowania nie są widoczne.
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Śmiałość kolorów.

Szkło stwarza nieograniczone możliwości projektowe. Różne typy 
szkła, rozmaitość kolorów lub indywidualnych motywów 
zdobniczych zaspokoją wszystkie wymagania.

Kolorowy nadruk na szkle jest w zasadzie sitodrukiem. Użyte są 
kolory ceramicznej emalii. Gdy wygrzewane tworzą emalię i 
wiążą się ze szkłem.  W efekcie uzyskiwana jest silna i wytrzymała 
powierzchnia. Wszystkie barwniki nie zawierają ołowiu i kadmu.

Przy wyborze koloru można bazowo używać wzornika kolorów 
RAL. Należy jednak pamiętać, iż faktyczny kolor może wyglądać 
nieco inaczej na każdym rodzaju szkła. Dlatego radzimy, aby 
pożądany kolor został sprawdzony na wybranym rodzaju szkła.

Bezpieczne szkło.
Sprawdzona jakość dla wymagań naszych klientów

Systemy kabin Schäfer są wykonane wyłącznie z pojedynczych i 
laminowanych tafli bezpiecznego szkła. To gwarantuje wysoką 
jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Po 
wyprodukowaniu pojedyncze tafle szkła są sprawdzane na 
obecność siarczku niklu (test wygrzewania szkła zg. z DIN EN 
14179/1). Niebezpieczeństwo nagłego pęknięcia jest prawie 
wyeliminowane. Ten dokładny test jest tym co jesteśmy winni 
naszym klientom!

(1) Użyciu metody sitodruku daje możliwości wielu motywów.
Klienci mogą wybierać ze standardowych motywów lub
zrealizować specjalnie zaprojektowany motyw.

(2) Gładkie szkło. Te gładkie, z wysokim połyskiem powierzchnie
są łatwe do utrzymania w czystości.

(3) Szkło fakturowane (tutaj faktura 200). Powierzchnia z fakturą
zmniejsza połysk szkła, co ogranicza przejrzystość i nadaje szkłu
specjalny wygląd.

(4) Szkło mrożone. Szkło jest lekko chropowate przez wytrawianie
jednostronne. Szkło ma wyjątkowo szlachetny mat. Szkło
mrożone nie powinno być używane w prysznicach z uwagi na
trudniejsze utrzymanie w czystości.

(5) Przezroczyste szkło zwykle ma swój kolor przeważnie w
odcieniu zieleni. Przy jasnych kolorach, szczególnie przy białym
sitodruku może wystąpić zniekształcenie koloru (lewa połowa
zdjęcia). Aby tego uniknąć można stosować szkło o niskiej
zawartości żelaza pozwalając kolorowi być sobą (prawa połowa
zdjęcia).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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