VERONA
SHV-MSDSET
Posuvný systém pro sprchové kouty
s jedním posuvným panelem, zeď - zeď
Accessory set for wall to wall shower enclosure,
one sliding door, wall to glass installation

SHV-PTR1500
nebo/or SHV-PTR2000
Vodící kolejnice s bodovými úchyty
Preasembled main rail ready
for the installation
SHV-ROLLER
Vozík systému VERONA
Sliding shower roller

SHV-MSD
Boční kotvení do zdi
Rail to wall connector

SHV-STP
Nárazník
Door stopper

Fixní panel
Fixed panel

SHV-AJ
Bezpečnostní nárazník
Anti jump
SÉRIE MODENA
Dveřní úchyt
Door knob
SÉRIE BUDRIO
Těsnění a sprchové prahy
Clip seals & shower doorsteps

SÉRIE BOLOGNA / VENEZIA / ETNA
nebo/or GAETA

SHV-ADJU
Regulovatelné podlahové vodítko
Bottom adjustable floor guide

Bodové úchyty nebo lišty
Clamps or profiles

Materiál
Material

Povrch
Finish

Tlouštka skla
Glass thickness

Nosnost systému (kg)
Set’s capacity (kg)

SHV-MSDSET PSS

nerez / stainless steel

lesklý / polished

8; 10

65

SHV-MSDSET SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

8; 10

65

Kód / Code

Set obsahuje / Set includes:

Doplňující produkty / Complementary products:

Výrobek / Produkt

Kód / Code

Kusů / Pcs
2
SHV-ROLLER vozík systému VERONA / sliding shower roller
2
SHV-AJ bezpečnostní nárazník / anti jump
2
SHV-MSD boční kotvení do zdi / rail to wall connector
2
SHV-STP nárazník / door stopper
1
SHV-ADJU regulovatelné podl. vodítko / bottom adjustable floor guide

Délka (mm) / Lenght (mm)

SHV-PTR1500 vodící kolejnice s bodovými úchyty

1500

SHV-PTR2000 vodící kolejnice s bodovými úchyty

2000

/ preassembled main rail ready for the installation
/ preassembled main rail ready for the installation

POZOR: Set neobsahuje kolejnici, těsnění, madlo nebo úchyt / ATTENTION: Sets not include: preasembled main rail, seals and handles or knobs.
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VERONA
SHV-MSD2SET
Posuvný systém DUAL pro sprchové kouty
s jedním posuvným panelem, zeď - zeď
Accessory DUAL set for wall to wall shower enclosure,
one sliding door, wall to glass installation

SHV-PTR1500
nebo/or SHV-PTR2000
Vodící kolejnice s bodovými úchyty
Preasembled main rail ready
for the installation
SHV-ROLLER
Voděodolný vozík
Sliding shower roller

SHV-MSD
Boční kotvení do zdi
Rail to wall connector

SHV-STP
Nárazník
Door stopper

Fixní panel
Fixed panel

SHV-ROLLER
Vozík systému VERONA
Sliding shower roller
SÉRIE MODENA
Dveřní úchyt
Door knob
SÉRIE BUDRIO
Těsnění a sprchové prahy
Clip seals & shower doorsteps

SÉRIE BOLOGNA / VENEZIA / ETNA
nebo/or GAETA

SHV-ADJU
Regulovatelné podlahové vodítko
Bottom adjustable floor guide

Bodové úchyty nebo lišty
Clamps or profiles

Materiál
Material

Povrch
Finish

Tlouštka skla
Glass thickness

Nosnost systému (kg)
Set’s capacity (kg)

SHV-MSD2SET PSS

nerez / stainless steel

lesklý / polished

8; 10

65

SHV-MSD2SET SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

8; 10

65

Kód / Code

Set obsahuje / Set includes:

Doplňující produkty / Complementary products:

Výrobek / Produkt
Kusů / Pcs
4
SHV-ROLLER vozík systému VERONA / sliding shower roller
2
SHV-MSD boční kotvení do zdi / rail to wall connector
2
SHV-STP nárazník / door stopper
1
SHV-ADJU regulovatelné podl. vodítko / bottom adjustable floor guide

Kód / Code

SHV-PTR1500 vodící kolejnice s bodovými úchyty

1500

SHV-PTR2000 vodící kolejnice s bodovými úchyty

2000

/ preassembled main rail ready for the installation
/ preassembled main rail ready for the installation

POZOR: Set neobsahuje kolejnici, těsnění, madlo nebo úchyt / ATTENTION: Sets not include: preasembled main rail, seals and handles or knobs.

2

Délka (mm) / Lenght (mm)

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system

VERONA
SHV-MSG90SET
Rohový posuvný systém pro sprchové kouty 90˚
s jedním posuvným a dvěma fixními panely, sklo - zeď
Accessory set for corner 90˚ shower enclosure, two fixed
panels and one sliding door, wall to glass installation

SHV-PTR1500
nebo/or SHV-PTR2000
Vodící kolejnice s bodovými úchyty
Preasembled main rail ready
for the installation

SHV-ROLLER
Voděodolný vozík
Sliding shower roller

SHV-MSG
Boční kotvení do skla
Rail to glass connector

SHV-STP
Nárazník
Door stopper

Fixní panel
Fixed panel

SHV-AJ
Bezpečnostní nárazník
Anti jump
SÉRIE MODENA
Dveřní úchyt
Door knob
SÉRIE BUDRIO
Těsnění a sprchové prahy
Clip seals & shower
doorsteps

SÉRIE BOLOGNA / VENEZIA / ETNA
nebo/or GAETA

SHV-ADJU
Regulovatelné podlahové vodítko
Bottom adjustable floor guide

Bodové úchyty nebo lišty
Clamps or profiles

Materiál
Material

Povrch
Finish

Tlouštka skla
Glass thickness

Nosnost systému (kg)
Set’s capacity (kg)

SHV-MSG90SET PSS

nerez / stainless steel

lesklý / polished

8; 10

65

SHV-MSG90SET SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

8; 10

65

Kód / Code

Set obsahuje / Set includes:

Doplňující produkty / Complementary products:

Výrobek / Produkt
Kusů / Pcs
2
SHV-ROLLER vozík systému VERONA / sliding shower roller
2
SHV-AJ bezpečnostní nárazník / anti jump
1
SHV-MSD boční kotvení do zdi / rail to wall connector
SHV-MSG boční kotvení do skla / rail to glass connector
1
SHV-STP nárazník / door stopper
2
1
SHV-ADJU regulovatelné podl. vodítko / bottom adjustable floor guide

Kód / Code

Délka (mm) / Lenght (mm)

SHV-PTR1500 vodící kolejnice s bodovými úchyty

1500

SHV-PTR2000 vodící kolejnice s bodovými úchyty

2000

/ preassembled main rail ready for the installation
/ preassembled main rail ready for the installation

POZOR: Set neobsahuje kolejnici, těsnění, madlo nebo úchyt / ATTENTION: Sets not include: preasembled main rail, seals and handles or knobs.

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system
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VERONA
SHV-MSG2-90SET
Rohový posuvný systém DUAL pro sprchové kouty 90˚ s jedním
posuvným a dvěma fixními panely, sklo - zeď
Accessory set Dual set for corner 90˚ shower enclosure,
two fixed panels and one sliding door, wall to glass installation

SHV-PTR1500
nebo/or SHV-PTR2000
Vodící kolejnice s bodovými úchyty
Preasembled main rail ready
for the installation

SHV-ROLLER
Voděodolný vozík
Sliding shower roller

SHV-MSG
Boční kotvení do skla
Rail to glass connector

SHV-STP
Nárazník
Door stopper

Fixní panel
Fixed panel

SHV-ROLLER
Voděodolný vozík
Sliding shower roller
SÉRIE MODENA
Dveřní úchyt
Door knob
SÉRIE BUDRIO
Těsnění a sprchové prahy
Clip seals & shower
doorsteps

SÉRIE BOLOGNA / VENEZIA / ETNA
nebo/or GAETA

SHV-ADJU
Regulovatelné podlahové vodítko
Bottom adjustable floor guide

Bodové úchyty nebo lišty
Clamps or profiles

Materiál
Material

Povrch
Finish

Tlouštka skla
Glass thickness

Nosnost systému (kg)
Set’s capacity (kg)

SHV-MSG2-90SET PSS

nerez / stainless steel

lesklý / polished

8; 10

65

SHV-MSG2-90SET SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

8; 10

65

Kód / Code

Set obsahuje / Set includes:

Doplňující produkty / Complementary products:

Výrobek / Produkt
Kusů / Pcs
4
SHV-ROLLER vozík systému VERONA / sliding shower roller
SHV-MSD boční kotvení do zdi / rail to wall connector
1
SHV-MSG boční kotvení do skla / rail to glass connector
1
2
SHV-STP nárazník / door stopper
1
SHV-ADJU regulovatelné podl. vodítko / bottom adjustable floor guide

Kód / Code

SHV-PTR1500 vodící kolejnice s bodovými úchyty

1500

SHV-PTR2000 vodící kolejnice s bodovými úchyty

2000

/ preassembled main rail ready for the installation
/ preassembled main rail ready for the installation

POZOR: Set neobsahuje kolejnici, těsnění, madlo nebo úchyt / ATTENTION: Sets not include: preasembled main rail, seals and handles or knobs.

4

Délka (mm) / Lenght (mm)

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system

VERONA
SHV-MSD90SET
Rohový posuvný systém pro sprchové kouty 90˚
se dvěma posuvnými a fixními panely
Accessory set for corner 90˚ shower enclosure,
two fixed panels and two sliding doors
SHV-PTR1200 nebo/or SHV-PTR1500
Vodící kolejnice s bodovými úchyty
Preasembled main rail ready
for the installation

SHV-MSD
Boční kotvení do zdi
Rail to wall connector
SHV-STP
Nárazník
Door stopper
SÉRIE BUDRIO
Těsnění
Clip seals

SHV-ROLLER
Voděodolný vozík
Sliding shower roller

SHV-CON90
Rohová spojka vodící
kolejnice 90°
90° corner connector
for rail
Fixní panel
Fixed panel

SHV-STP
Nárazník
Door stopper
SHV-AJ
Bezpečnostní nárazník
Anti jump
SÉRIE MODENA
Dveřní úchyt
Door knob
SÉRIE BUDRIO
Těsnění a sprchové prahy
Clip seals & shower
doorsteps

SÉRIE BOLOGNA / VENEZIA / ETNA
nebo/or GAETA

SHV-ADJU
Regulovatelné podlahové vodítko
Bottom adjustable floor guide

Bodové úchyty nebo lišty
Clamps or profiles

Materiál
Material

Povrch
Finish

Tlouštka skla
Glass thickness

SHV-MSD90SET PSS

nerez / stainless steel

lesklý / polished

8; 10

65

SHV-MSD90SET SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

8; 10

65

Kód / Code

Nosnost systému (kg)
Set’s capacity (kg)

Set obsahuje / Set includes:

Doplňující produkty / Complementary products:

Výrobek / Produkt
Kusů / Pcs
4
SHV-ROLLER vozík systému VERONA / sliding shower roller
4
SHV-AJ bezpečnostní nárazník / anti jump
2
SHV-MSD boční kotvení do zdi / rail to wall connector
1
SHV-CON90 rohová spojka kolejnice / 90˚ corner connector for rail
4
SHV-STP nárazník / door stopper
2
SHV-ADJU regulovatelné podl. vodítko / bottom adjustable floor guide

Kód / Code

Délka (mm) / Lenght (mm)

SHV-PTR1200 vodící kolejnice s bodovými úchyty

1200

SHV-PTR1500 vodící kolejnice s bodovými úchyty

1500

/ preassembled main rail ready for the installation
/ preassembled main rail ready for the installation

POZOR: Set neobsahuje kolejnici, těsnění, madlo nebo úchyt / ATTENTION: Sets not include: preasembled main rail, seals and handles or knobs.

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system
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VERONA
SHV-MSD2-90SET
Rohový posuvný systém DUAL pro sprchové kouty 90˚
se dvěma posuvnými a fixními panely
Accessory set Dual for corner 90˚ shower enclosure,
two fixed panels and two sliding doors
SHV-MSD

SHV-PTR1200 nebo/or SHV-PTR1500

Boční kotvení do zdi
Rail to wall connector

Vodící kolejnice s bodovými úchyty
Preasembled main rail ready
for the installation

SHV-STP
Nárazník
Door stopper
SÉRIE BUDRIO
Těsnění a sprchové
prahy
Clip seals & shower
doorsteps
SHV-ROLLER
Voděodolný vozík
Sliding shower roller

SHV-CON90
Rohová spojka vodící
kolejnice 90°
90° corner connector
for rail
Fixní panel
Fixed panel

SHV-STP
Nárazník
Door stopper
SHV-ROLLER
Voděodolný vozík
Sliding shower roller
SÉRIE MODENA
Dveřní úchyt
Door knob
SÉRIE BUDRIO
Těsnění a sprchové
prahy
Clip seals & shower
doorsteps
SHV-ADJU
Regulovatelné podlahové vodítko
Bottom adjustable floor guide

SÉRIE BOLOGNA / VENEZIA / ETNA
nebo/or GAETA
Bodové úchyty nebo lišty
Clamps or profiles

Materiál
Material

Povrch
Finish

Tlouštka skla
Glass thickness

Nosnost systému (kg)
Set’s capacity (kg)

SHV-MSD2-90SET PSS

nerez / stainless steel

lesklý / polished

8; 10

65

SHV-MSD2-90SET SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

8; 10

65

Kód / Code

Set obsahuje / Set includes:

Doplňující produkty / Complementary products:

Výrobek / Produkt
Kusů / Pcs
8
SHV-ROLLER vozík systému VERONA / sliding shower roller
SHV-MSD boční kotvení do zdi / rail to wall connector
2
SHV-CON90 rohová spojka kolejnice / 90˚ corner connector for rail
1
SHV-STP nárazník / door stopper
4
SHV-ADJU regulovatelné podl. vodítko / bottom adjustable floor guide
2

Kód / Code

SHV-PTR1200 vodící kolejnice s bodovými úchyty

1200

SHV-PTR1500 vodící kolejnice s bodovými úchyty

1500

/ preassembled main rail ready for the installation
/ preassembled main rail ready for the installation

POZOR: Set neobsahuje kolejnici, těsnění, madlo nebo úchyt / ATTENTION: Sets not include: preasembled main rail, seals and handles or knobs.

6

Délka (mm) / Lenght (mm)

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system

VERONA
SHV-PTR1200
Vodící kolejnice s bodovými úchyty
Preassembled main rail ready for the installation
141

360

141

73

2

2

∅2

∅2

Příprava skla, fixní panel
Glass preparation, fixed panel
1200
360

∅25

130

POZOR: Délka kolejnice ze strany kotvení min. 130 mm
Řezat pouze ze strany bez bodových úchytů
ATTENTION: Length of the rail from the side with the first fastening
min. 130 mm. The rail to be shortened from the opposite
side to the part with the fastenings.

Kód / Code
SHV-PTR1200 PSS

Materiál / Material

Povrch / Finish

nerez / stainless steel

lesklý / polished

SHV-PTR1200 SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

SHV-PTR1500
Vodící kolejnice s bodovými úchyty
Preassembled main rail ready for the installation

73

141

425

141

2

2

∅2

∅2

Příprava skla, fixní panel
Glass preparation, fixed panel
1495
425

∅25

130

POZOR: Délka kolejnice ze strany kotvení min. 130 mm
Řezat pouze ze strany bez bodových úchytů
ATTENTION: Length of the rail from the side with the first fastening
min. 130 mm. The rail to be shortened from the opposite
side to the part with the fastenings.

Kód / Code
SHV-PTR1500 PSS

Materiál / Material

Povrch / Finish

nerez / stainless steel

lesklý / polished

SHV-PTR1500 SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system
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VERONA
SHV-PTR2000
Vodící kolejnice s bodovými úchyty
Preassembled main rail ready for the installation

73

191

720

191

2

2

∅2

∅2

Příprava skla,
fixní sklo
Glass preparation,
fixed panel

1995
720

∅25

180

Kód / Code
SHV-PTR2000 PSS

Materiál / Material

Povrch / Finish

nerez / stainless steel

lesklý / polished

SHV-PTR2000 SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

POZOR: Délka kolejnice ze strany kotvení min. 130 mm
Řezat pouze ze strany bez bodových úchytů
ATTENTION: Length of the rail from the side with the first fastening
min. 130 mm. The rail to be shortened from the opposite
side to the part with the fastenings.

SHV-MSG90SET
Výřezy ve skle
Glass preparation

35

120

∅2

0

∅2

58

120

∅1

3

∅1

0

3

Příprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

SHV-MSG2-90SET
Výřezy ve skle
Glass preparation
120

120

0

∅2

35

∅2

73

0

∅2

∅2

Příprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

8

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system

0

0

VERONA
TGSC90
SHV-MSDSET / SHV-MSD90SET
Výřezy ve skle
Glass preparation

(Wšířka otvoru /2 ) + 25

(Wšířka otvoru /2 ) + 25

0

35
2

120

∅2

58

73

120

∅1

0

∅2

2

∅2

∅2

3

Příprava skla, fixní panel
Glass preparation, fixed panel

3

∅1

Příprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

SHV-MSD2SET / SHV-MSD2-90SET
Výřezy ve skle
Glass preparation

(Wšířka otvoru /2 ) + 25

(Wšířka otvoru /2 ) + 25

35
2
∅2

2
∅2

73

73

120

Příprava skla, fixní panel
Glass preparation, fixed panel

120

0

∅2

0

0

∅2

∅2

0

∅2

Příprava skla, posuvný panel
Glass preparation, sliding panel

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system
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VERONA
VERONA
Řez: posuvný systém VERONA
Section: sliding system VERONA

SHV-ROLLER
Voděodolný vozík
Sliding shower roller

SHV-ROLLER
Voděodolný vozík
Sliding shower roller
SHV-PTR1200
nebo/or SHV-PTR1500
nebo/or SHV-PTR2000
Vodící kolejnice
s bodovými úchyty
Preassembled main rail
ready for the installation

SHV-ADJU
Regulovatelné
podlahové vodítko
Bottom adjustable
floor guide

73

35

SHV-MSDSET
SHV-MSG90SET
SHV-MSD90SET

10

1.6

1.6

8

8

SHV-ADJU

SHV-ROLLER
Voděodolný vozík
Sliding shower roller

73
H

H

H fix

58

SHV-AJ
Bezpečnostní nárazník
Anti jump

Regulovatelné
podlahové vodítko
Bottom adjustable
floor guide

SHV-PTR1200
nebo/or SHV-PTR1500
nebo/or SHV-PTR2000
Vodící kolejnice
s bodovými úchyty
Preassembled main rail ready
for the installation

~45,5

H fix

73

35

~45,5

SHV-MSD2SET
SHV-MSG2-90SET
SHV-MSD2-90SET

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system

VERONA
SHV-ROLLER
Voděodolný vozík systému VERONA
Sliding shower roller

23

∅40

∅5

5

20

Kód / Code
SHV-ROLLER PSS

Materiál / Material

Povrch / Finish

nerez / stainless steel

lesklý / polished

SHV-ROLLER SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

SHV-AJ
Bezpečnostní nárazník
Anti jump

31

6.2

∅16
∅12

Kód / Code
SHV-AJ PSS

Materiál / Material

Povrch / Finish

nerez / stainless steel

lesklý / polished

SHV-AJ SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system
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VERONA
SHV-MSD
Boční kotvení vodící kolejnice do zdi
Rail to wall connector

43

Kód / Code
SHV-MSD PSS

Materiál / Material

Povrch / Finish

nerez / stainless steel

lesklý / polished

SHV-MSD SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

∅6

∅35
∅25.5

30

SHV-MSG
Boční kotvení vodící kolejnice do skla
Rail to glass connector

58

∅25.5
∅35

40

Kód / Code
SHV-MSG PSS

Materiál / Material

Povrch / Finish

nerez / stainless steel

lesklý / polished

SHV-MSG SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

6

Kotvení vodící kolejnice do skla
Glass to rail connector

3.2

SHV-TGG

∅35

5

∅3

Kód / Code
SHV-TGG PSS

Materiál / Material

Povrch / Finish

nerez / stainless steel

lesklý / polished

SHV-TGG SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

12

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system

VERONA
SHV-STP
Nárazník
Door stopper

Kód / Code
SHV-STP PSS

Materiál / Material

Povrch / Finish

nerez / stainless steel

lesklý / polished

SHV-STP SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

SHV-ADJU
Regulovatelné podlahové vodítko
Bottom adjustable floor guide

23

∅5.8
∅11.8

~30

~14

50

Kód / Code
SHV-ADJU PSS

Materiál / Material

Povrch / Finish

nerez / stainless steel

lesklý / polished

SHV-ADJU SSS

nerez / stainless steel

matný / satin

tloušťka skla (mm): 8; 10

VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system

glass thickness (mm): 8; 10
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VERONA
SHV-CON90
Rohová spojka vodící kolejnice 90°
90˚ corner connector for rail

61

∅25.6
∅32

61

∅25.6
∅32

Kód / Code
SHV-CON90PSS

Materiál / Material

Povrch / Finish

nerez / stainless steel

lesklý / polished

SHV-CON90SSS

nerez / stainless steel

matný / satin
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VERONA Posuvný systém pro sprchové kouty I Shower sliding system

