
Kvalita a Kermi jsou dva neoddělitelné pojmy. Od konstrukce 

a perfektního zpracování až k brilantnímu finálnímu povrchu. 

Certifikát CE dle 
normy EN 14428

TÜV vyzkoušená stabilita,
těsnost proti stříkající vodě
a snadná údržba

Dvacetiletá záruka 
možnosti dokoupení 
všech náhradních dílů 
i po ukončení výroby
typové řady (od data 
prodeje 01.01.2008)

Bezpečnostní sklo nejvyšší
kvality dle EN 12150

let

Systém kvality dle 
DIN EN 9001:2008
DIN EN 14001:2004

Vyráběno v Německu

Vyráběno v České
RepubliceMADE IN

C Z E C H
REPUBLIC
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Jak vodotěsné 

a odolné proti 

stříkající vodě jsou

sprchové kouty?

TĚSNOST  SPRCHOVÝCH KOUTŮ

Elegantní řešení se štíhlým
designovým profilem.
Vhodné pro atraktivní 
sprchový design 
a přiměřenou těsnost 
proti stříkající vodě.

Účinné řešení s výrazným
profilem. Je mimořádně
stabilní, přizpůsobivé 
v atypických řešeních 
a nepřekonatelné v těs-
nosti proti stříkající vodě.

Vysoký profil.
Prahový profil působí jako hráz proti proudu 
stříkající vody, který dopadá na okraj sprchové 
vaničky. Čím je vyšší, tím je nebezpečí pronikání
vody mimo sprchový kout menší.

Sprchové kouty KERMI se 
symbolem jedné či dvou kapek 
(viz nahoře) vyhovují normovým

těsnostním požadavkům.
Sprchové kouty musí při zkouškách prokázat těsnost
proti stříkající vodě. Omezené množství malých kapek,
které proniknou mimo sprchový kout, je přípustné. 

Za předpokladu, že je sprchový kout instalován dle
návodu, je prováděn test A a B postupně vždy proudem
vody 11 l/min. 

Při testu A je sprchový kout ostřikován vodou pod
úhlem 90° ze vzdálenosti 30 cm po dobu 1 minuty. 

Při testu B je podlaha sprchovacího prostoru ostřikována
vodou z výšky 190 cm ve vzdálenosti 30 cm od středu
dveřního sprchového křídla po dobu 3 minut.

Při volbě sprchového koutu je třeba vědět:

W Sprchové kouty KERMI jsou určeny k instalaci 
na sprchové vaničky. Při jiném způsobu instalace 
je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky 
(utěsnění napojení na dlažbu, spádování, …).

W Při instalaci přímo na dlažbu podlahy je třeba mít 
jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící vodu do
dalších vrstev podlahy.

W Vzhled a konstrukce sprchového koutu ovlivňují 
jeho funkčnost.

W Vyšší cena sprchového koutu neznamená 
automaticky i jeho vyšší těsnost. 
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Těsnost je otázkou konstrukčního řešení.

Sprchový kout není akvárium. Musí zadržovat

proudy sprchové vody při běžném sprchování.

Jestli tuto úlohu splňuje dokonale či s jistým

omezením, není otázkou ceny sprchového

koutu. Těsnost závisí především na jeho kon-

strukčním řešení. 

Proto si čirá krása bez vzhledově rušivých pro-

filů žádá svou cenu. Voda zde proniknout ven

v malém množství prostě může. S tímto fak-

tem se jistě designoví puristé snadno smíří.

Instalace bez vaničky  
přináší ryzí design bez
jakýchkoliv vzhledových
kompromisů. Cenou za to
je omezení v těsnosti proti
odstřikující vodě.

Nízká prahová lišta.
Plochá – nízká prahová lišta poskytuje logicky
menší ochranu proti odstřikující vodě. KERMI 
v tomto případě problém řeší účinným sladěním
konstrukce prahové lišty, těsnění s okapničkou 
a skleněné výplně. Štíhlý vzhled tak lze sladit 
s uspokojivou těsností proti odstřikující vodě 
v závislosti na výšce prahové lišty.

Instalace bez prahové lišty.
Vynecháme-li „profilovou hráz“ nebo 
prahovou lištu, má voda cestu ze sprchového
koutu usnadněnou. Proto taková designově 
vytříbená instalace i nejluxusnějšího sprchového
koutu nemůže logicky plnit ty nejvyšší 
požadavky na těsnost.

Malá prahová lišta pro 
zlepšení těsnících vlastností
je u pantového programu
vždy součástí sprchového
koutu. Je jen na Vás, má-li
být namontována.



Aby Vám sprchový

kout dobře sloužil
SPRÁVNÉ  Č I ŠTĚN Í  A  ÚDRŽBA
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Správné čištění je důležité.

Sprchový kout je konstruován tak, aby jeho

údržba a čištění byly minimální. S profily, po

kterých voda hladce steče, s vnitřním sklem,

které je zcela hladké. Aby váš sprchový kout 

po dlouhou dobu zářil čistotou, je nutné 

dodržovat několik zásad. Profily i skla čistit

pouze běžnými, jemnými prostředky. 

V žádném případě nepoužívejte abrazivní 

čistící prostředky, alkohol a nitroředidla.

Povrch bezpečnostního skla je srovnatelný 

s okenním sklem, skleničkami na pití atd. 

To znamená, že nesprávné čištění (např. hrubá

mikroutěrka) může způsobit škrábance na skle.

Minerální usazeniny způsobují znečištění, 

a proto je důležité pravidelné čištění. 

Odstranění starých usazenin je velmi pracné 

a trvá delší dobu. Malý tip, který ušetří čas i

námahu: vždy po každém sprchování oplách-

nout vnitřní prostor sprchového koutu nejprve

horkou vodou, poté vodou studenou a usušit.

Minimální údržba zajistí optimální funkčnost.  

Také mechanické díly sprchového koutu 

potřebují ošetřit, aby jejich trvanlivost 

a funkčnost byla co nejdéle bezproblémová.

Doporučujeme proto jedenkrát za rok ošetřit

vodící kolejničky a panty např. vaselinou nebo

nastříkat silikonem. Je také třeba dotáhnout

šrouby pojezdů a pantů.

Správný způsob čištění. 
Dle druhu skla a kvality
vody se doba čištění liší.

Běžné čištění

Hlavní čištění

Doporučený
interval čištění

Způsoby čištění

Opláchnout
čistou, 
horkou
vodou, poté
studenou
vodou.

Vysušení.

Ihned po
sprchováni.

Dle četnosti
použivání
popř. dle
potřeby 
týdně nebo
měsíčně.Opláchnout

čistou
vodou.

Čistit silně 
zředěným
octem.

Vysušení.

Intenzivní čištění Při silném
znečištění 
a tvorbě 
usazenin.
Pokud po 
delší dobu 
nebylo 
čištěno.

Pozor:
odebrat nasunutou 
transparentní těsnící lištu.

Opláchnout
čistou
vodou.

Po osušení
vyleštit
leštící
pastou.

Vysušení.
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KERMICLEAN / CADACLEAN

Nutné

Není nutné

V žádném případě

Bezpečnostní 
sklo ESG

Bezpečnostní 
sklo ESG 
s povrchovou 
úpravou 
KermiClean /
CadaClean

Kerolan 
Cada 

K čištění skel, které jsou povlakovány

Cleanem doporučujeme:

W Měkké hadříky 

POZOR: vysoce účinné, 

drsné mikroutěrky mohou poškodit povrch.

W Běžné, neagresivní čistící prostředky, 

nebo prostředky k čištění skel.

W Pozorně sledovat návod k použití 

u právě zvoleného čistícího prostředku. 

Nesmí obsahovat abrazivní složky.

Všeobecně platí, že po čištění je nutné sprchový

kout opláchnout čistou vodou, aby byly odstra-

něny případné zbytky čistícího prostředku jak

na sklech, tak i profilech a zamezit tak případ-

nému poleptání atd. 

Povlakování s Cleanem zaručuje 

snadnou údržbu.

Clean – je speciální povlakování, jímž si sklo

udrží povrch, který odpuzuje vodu. Voda poté

zanechává na skle daleko méně nečistot, jako

jsou kapky, zbytky mýdla a další nečistoty,

které se na skle obvykle usazují. Čištění sice

zcela neodpadá, ale je snadnější a méně 

náročné. Sprchový kout zůstane vždy krásně

lesklý a čistý a Vy, díky snadnému čištění, 

ušetříte nejen peníze za úklidové prostředky,

ale přispějete i k ochraně životního prostředí.

S bezp. sklem ESG vždy součástí dodávky

Jedinečná povrchová

úprava skla, 

usnadňující čištění

Poznámka:

Sprchový kout bez prahu nebo s plochým

prahem znamená vždy jisté omezení 

v oblasti stříkající vody. Proto je zcela 

běžné, že při čistění může voda vytékat.

na přání
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NA VANIČCEZaměření a montáž.

Zaměření sprchového koutu na vaničce

Příklad:

Atea Rohový vstup 2-dílný 

(kyvné dveře s pevnými poli)

Nutno vždy změřit:

vnější hrana vaničky 

nebo stěna

k stěně nebo 

vnější hraně vaničky

X = Vnější hrana vaničky ke stěně

10 mm od vnější hrany vaničky = 

vnější bod sprchového koutu

25 mm od vnější hrany vaničky = 

vnější hrana skla

Obdržíte vždy:

Sprchový kout, jehož vnější hrana bude

namontována cca 10 mm od hrany vaničky.

Nastavitelná šířka atypů umožňuje vyrovnání

v místě úkosu při nerovné stěně.
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BEZ  VANIČKY

Zaměření sprchového koutu bez vaničky

Příklad:

Atea Rohový vstup 2-dílný (kyvné dveře 

s pevnými poli) - levý díl AT ESL v kombinaci 

s rohovým vstupem (kyvné dveře) - pravý díl

AT EDR

Popište jednoznačně naměřené hodnoty:

Rozměr = vnější bod sprchového 

koutu ke stěně

nebo rozměr = vnější hrana skla ke stěně

X = vnější hrana skla ke stěně

Obdržíte vždy:

Sprchový kout, jehož vnější hrana je 

vámi požadovaný rozměr tzn. vnější bod

koutu nebo vnější hrana skla.

Nastavitelná šířka atypů umožňuje vyrovnání 

v místě úkosu při nerovné stěně.

Sprchové kouty Kermi jsou určené pro montáž

na vaničku. Při jiném způsobu montáže 

nemůžeme zaručit stejnou kvalitu sprchování

(těsnost u podlahy, spád, ...). 

Při montáži na spáru je nutno zajistit její 

utěsnění proti vodě. Při bezbariérovém 

provedení zabezpečte místo před sprchovým

koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.




