
Hogyan szerelje fel a zuhanyzóját milliméterpontosan?
segédlet a zuhanykabinok mérettáblázatához.

A zuhanykabin gyártók a zuhanykabinok méreteit a szabvány 
zuhanytálcák méreteit alapul véve tervezik. 

Például egy 90x90 cm-es tálcára egy 90x90cm-es zuhanykabin a megfelelő, 
rászerelhető. Ugyanakkor a kabin tényleges külső méretei értelemszerűen 
kisebbek, mivel a kabin fali profiljait a tálca szelétől kb. 5-10 mm-re szerelik fel 
(1. ábra).
A Radaway kabinok tényleges méretét „A” értékként minden terméknél egy 
táblázatban feltüntetjük, megadjuk.

Amennyiben egy RADAWAY zuhanykabin szerelése nem zuhanytálcára 
történik, akkor nem csak a katalógusban minden terméknél megadott „A” 
értéket kell figyelembe vennie, hanem a burkolt fal és a kabin üvegvonala 
között távolságot is. 
Ezt a 2. ábrán X2-vel és Y2-vel jelöljük.

Ez a távolság a zuhanykabin külső méreténél értelemszerűen kisebb és 
függ a fali profil vastagságától, kialakításától. 

a kabin üveg középvonaláig számított méret

a zuhanykabin tényleges külső mérete+

+ + a zuhanytálca mérete

Először is nézzük meg, hogy mi történik pontosan 
a zuhanytálcára való építéskor

Közvetlenül a padlóra történő szereléskor több 
szempontot is figyelembe kell vennie
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Hogyan kell meghatározni pontosan a kabin üvegvonalát, 
a burkolatok kialakításához?

Tehát abban az esetben, ha a zuhanyteret más színű csempével szeretné megkülönböztetni, 
a csempe határvonalát szigorúan a kabin üvegvonala mentén szeretné, hogy végig fusson, 
akkor a  fal és a kabin üvegvonala közötti távolságot („X”) ki kell számolnia. 
(3. ábra)

Ezt úgy tudja kiszámolni, hogy a zuhanykabin tényleges méretéből az „A” értékből kivonja az 
általunk típusonként megadott „U” értéket.

Az alábbi képlet és táblázat segít a számolásban!
X2 = A1–U1 és Y2 = A2–U2       
 
(A kabin üvegvonala (X2,Y2) = a kabin külső mérete (A1,A2) mínusz a táblázatban megadott (U1,U2)  érték. 

A táblázatban láthatja a termékcsaládonként, 
típusonként meghatározott „U” értékeket.

A „P” értéket akkor kell használnia, ha az épített zuhanytálcánál padkát 
akar kialakítani. Így pontosan megkapja a zuhanykabin fali profil belső 
széle és a burkolt fal közötti távolságot. Ez alapján meg tudja határozni 
a burkoló szakember számára mind a padka minimális szélességét 
mind a pontos pozícióit is. 

Tehát előbb válasszon kabint és csak utána kezdje el kialakítani a 
helyszínt a táblázat által megadott méreteknek megfelelően!  
és így biztos, hogy gyönyörű és jó zuhanyzója lesz!

Termékcsalád U1 U2 P1 P2
Modo 20 mm 20 mm 40 mm 40 mm

Euphoria 22 mm 22 mm 29 mm 29 mm

Euphoria Walk In I. 8 mm

Euphoria Walk In II. 6 mm 22 mm 29 mm

Euphoria Walk In IV. 8 mm

Espera 12 mm 12 mm 21 mm 21 mm

Fuenta New 20 mm 20 mm 26 mm 26 mm

Fuenta New KdJ+s 37 mm 5 mm 26 mm

Eos Kdd-B, dWd, dWB, 
dWJ 13 mm 13 mm 24 mm 24 mm

Eos KdJ, KdJ-B 20 mm 13 mm 40 mm 24 mm

Eos Kds 6 mm 13 mm 14 mm 24 mm

Eos II. 20 mm 20 mm 40 mm 40 mm

Almatea/Torrenta 20 mm 20 mm 40 mm 40 mm

Treviso dW+s 35 mm 13 mm

Twist dW+s 30 mm 18 mm

Premium Plus 18 mm 18 mm

Premium Plus dWJ+s 44 mm 18 mm

Classic 22 mm 22 mm

3. ábra

info@radaway.hu 
Levelére 2 munkanapon belül válaszolunk.

Amennyiben bizonytalan a kiszámolással kapcsolatban,  
kérjük, küldje el nekünk a kiválasztott kabin nevét és cikkszá-
mát és mi segítünk a kabin üvegvonalának megadásában. 
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