
ПРАГОВЕ ЗА ПОДДУШОВО

ПРОСТРАНСТВО

ПРАГОВЕ ЗА ПОДДУШОВО

 полимермрамор / граниксит
произведено в България
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125 лв.      146 лв.
139 лв.     162 лв.
153 лв.     177 лв.

праг за душкабина - права

код   
51 80  
51 90    
51 100   
51 140   
51 180   
    

51 01 100  
51 01 140  
51 01 180  

размер
80 см
90 см
100 см
140 см
180 см

нестандартен 
размер:
до 100 см
до 140 см
до 180 см

800 / 900 / 1000 / 1400 / 1800

55

A

A

R870

55

R8

78

полимер
мрамор        граниксит
125 лв.      146 лв.
125 лв.     146 лв.
125 лв.     146 лв.
139 лв.     162 лв.
153 лв.     177 лв.

125 лв.      146 лв.
139 лв.     162 лв.
153 лв.     177 лв.

праг за душкабина - права със заоблен край

код   
56 80  
56 90    
56 100   
56 140   
56 180   
    

56 01 100  
56 01 140  
56 01 180  

размер
80 см
90 см
100 см
140 см
180 см

нестандартен 
размер:
до 100 см
до 140 см
до 180 см

800 / 900 / 1000 / 1400 / 1800

55

A

A

R870

55

R8

78
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праг за душкабина - прав ъгъл

код   

57 80 80    
57 90 90    
57 100 100   
57 125 125   
  
    
57 01 125  

размер
80 х 80 см
90 х 90 см
100 х 100 см
125 х 125 см

нестандартен 
размер:

до 125 см
/за всяко рамо/

полимер
мрамор        граниксит

162 лв.      182 лв.
162 лв.     182 лв.
162 лв.     182 лв.
172 лв.     198 лв.

172 лв.      198 лв.

Цените са с ДДС

Цените са с ДДС

Цените са с ДДС

ВАЖНО! Праговете се доставят срязани и от двата края, за да има по-добро сцепление при 
монтаж към стената. Само при правите е възможно да има нужда да бъде оставен завършен 
с лицевия материал край - т.нар. заоблен край. 

полимер
мрамор        граниксит
125 лв.      146 лв.
125 лв.     146 лв.
125 лв.     146 лв.
139 лв.     162 лв.
153 лв.     177 лв.



ГРАНИКСИТ

ЦВЕТОВИ ГАМИ

ВАЖНО!  
• Размерите на посочените модели по дължина са външни. Размерите по скиците са в мм.
• Размерите в сечение са константни. Могат да се променят само дължини, но в рамките на максимално 
допустимите размери. По-големи размери са възможни чрез снаждане, евентуално и фугиране.

праг за душкабина - овал

код   

58 80 80    
58 90 90    
58 100 100   
58 125 125   
  
    

58 01 125  

размер
80 х 80 см
90 х 90 см
100 х 100 см
125 х 125 см

нестандартен 
размер:

до 125 см
/за всяко рамо/

полимер
мрамор        граниксит

162 лв.      182 лв.
162 лв.     182 лв.
162 лв.     182 лв.
172 лв.     198 лв.

172 лв.      198 лв.
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Цените са с ДДС



� АЛТЕРНАТИВА на ПОДДУШОВО КОРИТО 
• Възможност да разполагате с поддушово пространство според Вашите желания посредством стабилен 

монтаж на всякакъв вид вертикални преградни конструкции
• Разнообразие от цветове, форми и дължини

• Използвайте лепило за плочки, като запълните с него и кухината на прага. 
• Можете да монтирате прага преди да сте залепили плочките  на пода. За коригиране на дължината на прага 

използвайте ъглошлайф /без значение е типът на режещия диск/. 
• Важно! – режете от лицевата част надолу. Нивелирайте прага, след което пристъпете към залепване на 

плочките, давайки необходимия за оттичането на водата наклон.
• При монтаж върху вече положено подово покритие коригирайте възможната денивелация чрез шлайфане от 

долната страна на прага с абразивен диск. Точното хоризонтиране на прага е важно за правилния монтаж и ползване 
на вертикалните прегради за душове.

• При необходимост фугирайте на съответните места с подходящ цвят.
Върху така фиксирания вече праг можете да монтирате всякакъв вид вертикални прегради за душове и паравани, 
като и спазвате инструкциите на съответния производител.

Декоративния праг с търговска марка ФАТ е конструиран да служи за отделяне на поддушовото пространство от 
сухата част на банята. 
Спазвайте инструкциите за поддръжка и употреба, тъй като внимателното и правилно отношение ще осигури на 
прага дълъг живот и добра визия.
След използване подсушете повърхността на изделието – така предотвратявате образуването на котлен камък. 
За премахване на остатъчни петна  изтъркайте мястото с мека гъба или кърпа, ползвайки  почистващ препарат за 
баня на химична основа /без абразиви/.
Внимание:  • Падането на тежки и/или остри предмети може да повреди изделието.
  • Не използвайте абразиви или почистващи препарати на абразивна основа – има риск от повреда на 
покритието.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И УПОТРЕБА НА ПРАГ ЗА ПОДДУШОВО ПРОСТРАНСТВО ФАТ

лесно
почистване

устойчиви 
на химикали 8

* Само при технологична линия Полимермрамор има възможност за цвят по мостра - 
оскъпяване 30% към цената на Полимермрамора и срок за изпълнение - 10 работни дни.

** Цветовете в печатното издание имат илюстративен характер. Реална информация 
дава оригиналнототабло с цветови мостри ФАТ.

ПОЛИМЕРМРАМОР - КУХНЯ

ПОЛИМЕРМРАМОР - БАНЯ

цвят
по RAL п е р л а

Складова база
Офис Варна, ЗПЗ 
Складова База Феникс Реком
тел.: 052 644 960
gsm: 0892 291 757
         0885 520 147
         

Централен офис, производствена и складова база:
4004 Пловдив
Южна индустриална зона 
ул. Братя Бъкстон №138
e-mail: fat_bg@abv.bg
            office_bg@fat-bg.com

тел.: 032 / 67 22 30
gsm:  0885  277 107


