
DUŠAS KABĪNES  
UN SIENIŅAS



RUBINETA – vadošais santehnikas preču ražotājs Baltijas valstīs. 
Ražotājs tirgū strādā jau kopš 1999. gada, tas pazīstams ne tikai 

Lietuvā, bet arī daudzās Eiropas un NVS valstīs.

Uzņēmums ražošanas procesā vislielāko uzmanību velta produkcijas 
kvalitātei un pastāvīgai tās pilnveidošanai. “Rubineta” produktiem 

raksturīga nevainojama kvalitāte, mūsdienīgs dizains, 
progresīvas tehnoloģijas un augsta līmeņa apkalpošana.

RUBINETA ir saliedēta profesionāļu komanda, kuru veido dizaineri, 
konstruktori, inženieri, mārketinga un pārdošanas speciālisti, kas 

mērķtiecīgi virzās uz kopīgu mērķi.

Uzņēmuma sortiments pastāvīgi paplašinās, klientiem vienmēr 
cenšamies piedāvāt vairāk. Šajā gadījumā – pilnu vannas istabas 

aprīkojumu: sākot no ūdens jaucējkrāniem, dušas precēm un 
aksesuāriem, līdz pat vannām un dušas kabīnēm. 

Vannas istaba taču ir tā vieta, kur sākas un beidzas jūsu diena. 
Pusapaļas, taisnstūrveida dušas kabīnes, bet varbūt vienkārši dušas 
durvis vai vannas, dušas sieniņas – mēs esam radījuši šos jaunos un 

visnepieciešamākos risinājumus, no kuriem katrs varēs izvēlēties 
piemērotāko, ievērojot savas vajadzības.



RUBINETA DUŠA KABĪŅU PRIEKŠROCĪBAS

Drošs 6 mm rūdītais stikls ar EasyClean pārklājumu – pārklātas abas rūdītā stikla puses. 
Stikls, kam ir šis speciālais pārklājums, kļūst daudz izturīgāks pret skrāpējumiem un 
atvieglo tīrīšanu. Kad stikls pārklāts ar šo pārklājumu, ūdens pārvēršas par pilieniem 
un notek no stikla, kura virsma atgrūž ūdeni un netīrumus, tāpēc stiklu vieglāk notīrīt.

Ritenīši vienmērīgai kustībai ar 
 Smooth (netraucētas kustības) 

 tehnoloģiju. 
Augšējā un apakšējā divu  

gultņu sistēma garantē 
nevainojamu lietošanu ikdienā. 

Ritenīši ar gultņiem viegli tīrāmi.

StrongSeal – unikāls  
hermētiķis starp dušas 
kabīni / durvīm / sieniņu 
un paliktni vai grīdu. 
Tiek nodrošināts 100 % 
hermētiskums starp dušu 
un vannas istabas telpu.

Profilu regulēšanas 
 iespējas līdz 

15–20 mm robežās  
vienai pusei.

Hromēti  
nerūsējošā tērauda  

vai cinka rokturīši.

Unikāls SelfClose 
mehānisms. Atverot  
durvis 90 ⁰, tās paliek  
atvērtā pozīcijā. 
Atverot durvis mazākā 
 leņķī, tās aizveras.

Papildu aizsardzība  
pret ūdens 
iztecēšanu.

Hromēti pulēta 
 alumīnija profili. 

Pastiprināts 1,5 mm  
sienas profils – 

īpašas izturības un  
stabilitātes 

nodrošināšanai.

Dušas kabīņu ritenīši izgatavoti no augsti 
kvalitatīvas ABS plastmasas, kura garantē 
stingrību un izturību, kad iedarbojas mehāniski 
spēki vai tie nonāk saskarē ar spēcīgām 
ķimikālijām. Ritenīšus turošais korpuss izgatavots 
 no izturīga misiņa un cinka sakausējuma.
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4 PUSAPAĻAS UN TAISNSTŪRVEIDA DUŠAS KABĪNES



• Drošs, rūdīts 6 mm stikls ar EasyClean 
pārklājumu. 

• 2 bīdāmas, ūdensnecaurlaidīgas durvis ar 
vertikālu silikona-magnētisku hermētiķi. 
Universālas durvis – var uzstādīt gan 
kreisajā, gan labajā pusē.

• Hromēti pulēta alumīnija profili un 
nerūsējošā tērauda rokturi.

• Ritenīši vienmērīgai kustībai ar Smooth 
(netraucētas kustības) tehnoloģiju.

• Dušas kabīņu ritenīši izgatavoti no augsti 
kvalitatīvas ABS plastmasas, kura garantē 
stingrību un izturību, kad iedarbojas 
mehāniski spēki vai tie nonāk saskarē ar 
spēcīgām ķimikālijām. Ritenīšus turošais 
korpuss izgatavots no izturīga misiņa un cinka 
sakausējuma.

• Profilu regulēšanas iespējas līdz 15 mm 
robežās vienai pusei (1. att.). Dušas kabīni var 
montēt uz paliktņa vai tieši uz grīdas / flīzēm.

RUB-203 190x80x80

RUB-203 190x90x90

693001

693002

1900

1900

1818

1818

785-800

885-900

214

314

395

395

424

531

Pusapaļa dušas kabīne ar 
bīdāmām durvīm

Ieejas 
platums, mmH, mm A, mm B, mm C, mm D, mm

6mm

Plašāka informācija 22. lpp.

1. att.

Produkta 
kods

5



6 PUSAPAĻAS UN TAISNSTŪRVEIDA DUŠAS KABĪNES



• Drošs, rūdīts 6 mm stikls ar EasyClean 
pārklājumu. Ar EasyClean pārklājumu ir 
segtas abas rūdītā stikla puses.

• Universālas durvis – var uzstādīt gan 
kreisajā, gan labajā pusē.

• Hromēti pulēta alumīnija profili un cinka 
rokturis.

• Profili ar pacelšanas mehānismu ļauj viegli 
atvērt un vienlaikus nodrošināt ilgmūžību. 
Atverot durvis, pateicoties profilam un 
speciālajam mehānismam, tās paceļas un 
neskar grīdu, tāpēc ir vieglāk virināmas un 
tīrāmas.

• StrongSeal – unikāls hermētiķis starp 
dušas kabīni un paliktni vai grīdu.

• Nerūsējošā tērauda stikla turētāji. 
Turētājus var izmantot kā dvieļa 
pakaramos.

• Profilu regulēšanas iespējas līdz 20 mm 
robežās vienai pusei (1. att.). Dušas kabīni 
var montēt uz paliktņa vai tieši uz grīdas / 
flīzēm.

RUB-205 195x90x90693003 1950 1948 1911 1928 880-900

Pusapaļa dušas kabīne ar 
veramām durvīm (tikai uz ārpusi) H, mm A, mm A1, mm A2, mm B, mm

6mm

354 664 364 618

Ieejas platums, mmC, mm D, mm E, mm

Plašāka informācija 22. lpp.

1. att.

Produkta 
kods
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8 PUSAPAĻAS UN TAISNSTŪRVEIDA DUŠAS KABĪNES



• Drošs, rūdīts 6 mm stikls ar EasyClean 
pārklājumu. 

• 2 bīdāmas, ūdensnecaurlaidīgas durvis ar 
vertikālu silikona-magnētisku hermētiķi. 
Universālas durvis – var uzstādīt gan 
kreisajā, gan labajā pusē.

• Hromēti pulēta alumīnija profili un 
nerūsējošā tērauda rokturi.

• Ritenīši vienmērīgai kustībai ar Smooth 
(netraucētas kustības) tehnoloģiju.

• Dušas kabīņu ritenīši izgatavoti no augsti 
kvalitatīvas ABS plastmasas, kura garantē 
stingrību un izturību, kad iedarbojas 
mehāniski spēki vai tie nonāk saskarē ar 
spēcīgām ķimikālijām. Ritenīšus turošais 
korpuss izgatavots no izturīga misiņa un 
cinka sakausējuma.

• Profilu regulēšanas iespējas līdz 15 mm 
robežās vienai pusei (1. att.). Dušas kabīni 
var montēt uz paliktņa vai tieši uz grīdas / 
flīzēm.

Taisnstūrveida dušas kabīne 
ar bīdāmām durvīm

6mm

RUB-106 190x90x90 693005 1900 1818 885-900 360 450 486

H, mm A, mm B, mm C, mm D, mm

Plašāka informācija 22. lpp.

1. att.

Ieejas 
platums, mm

Produkta 
kods
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10 PUSAPAĻAS UN TAISNSTŪRVEIDA DUŠAS KABĪNES



• Drošs, rūdīts 6 mm stikls ar EasyClean 
pārklājumu. Ar EasyClean pārklājumu ir segtas 
abas rūdītā stikla puses.

• Universālas durvis – var uzstādīt gan kreisajā, 
gan labajā pusē.

• Hromēti pulēta alumīnija profili un cinka rokturis.

• Profili ar pacelšanas mehānismu ļauj viegli atvērt 
un vienlaikus nodrošināt ilgmūžību. Atverot 
durvis, pateicoties profilam un speciālajam 
mehānismam, tās paceļas un neskar grīdu, tāpēc 
ir vieglāk virināmas un tīrāmas.

• Unikāls SelfClose mehānisms. 
Atverot durvis 90⁰, tās paliek atvērtā 
pozīcijā. Atverot durvis mazākā leņķī, 
tās aizveras.

• StrongSeal – unikāls hermētiķis starp dušas 
kabīni un paliktni vai grīdu.

• Nerūsējošā tērauda stikla turētāji. Turētājus 
var izmantot kā dvieļa pakaramos.

• Profilu regulēšanas iespējas līdz 20 mm 
robežās vienai pusei (1. att.). Dušas kabīni 
var montēt uz paliktņa vai tieši uz grīdas / 
flīzēm.

6mm

Taisnstūrveida dušas kabīne ar 
veramām durvīm (tikai uz ārpusi)

RUB-101 195x90x90 693004 1950 1947 880-900

203 558 820 571

H, mm A, mm B, mm

C, mm D, mm E, mm

1911 1928

A1, mm A2, mm

Plašāka informācija 22. lpp.

1. att.

Ieejas platums, mm

Produkta 
kods
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12 PUSAPAĻAS UN TAISNSTŪRVEIDA DUŠAS KABĪNES



• Drošs, rūdīts 6 mm stikls ar EasyClean 
pārklājumu. Ar EasyClean pārklājumu ir segtas 
abas rūdītā stikla puses.

• Universālas durvis – var uzstādīt gan kreisajā, 
gan labajā pusē.

• Hromēti pulēta alumīnija profili un cinka 
rokturis.

• Pastiprināts 1,5 mm sienas profils – 
īpašas izturības un stabilitātes nodrošināšanai.

• Profili ar pacelšanas mehānismu ļauj viegli 
atvērt un vienlaikus nodrošināt ilgmūžību. 
Atverot durvis, pateicoties profilam un 
speciālajam mehānismam, tās paceļas un 
neskar grīdu, tāpēc ir vieglāk virināmas un 
tīrāmas.

• Unikāls SelfClose mehānisms. 
Atverot durvis 90⁰, tās paliek atvērtā 
pozīcijā. Atverot durvis mazākā leņķī, 
tās aizveras.

• StrongSeal – unikāls hermētiķis starp dušas 
kabīni un paliktni vai grīdu.

• Profilu regulēšanas iespējas līdz 20 mm 
robežās vienai pusei (1. att.). Dušas kabīni 
var montēt uz paliktņa vai tieši uz grīdas / 
flīzēm.

6mm

Taisnstūrveida dušas kabīne ar veramām 
durvīm (kā uz ārpusi, tā uz iekšpusi)

RUB-111 195x90x90 693006 1950 880-900 790 1112

H, mm B, mm C, mm

Plašāka informācija 22. lpp.

1. att.

Ieejas 
platums, mm

Produkta 
kods

13



DUŠO DURYS IR SIENELĖS14 DUŠAS DURVIS UN SIENIŅAS



• Drošs, rūdīts 6 mm stikls ar EasyClean 
pārklājumu. Ar EasyClean pārklājumu ir 
segtas abas rūdītā stikla puses.

• Universālas durvis – var uzstādīt gan 
kreisajā, gan labajā pusē.

• Hromēti pulēta alumīnija profili un cinka 
rokturis.

• Pastiprināts 1,5 mm sienas profils – 
īpašas izturības un stabilitātes 
nodrošināšanai.

• StrongSeal – unikāls hermētiķis starp dušas 
kabīni un paliktni vai grīdu.

• Profilu regulēšanas iespējas līdz 15 mm 
robežās vienai pusei (1. att.). Dušas durvi 
var montēt uz paliktņa vai tieši uz grīdas / 
flīzēm.

RUB-310 195x80 

RUB-310 195x90 

693101

693102

1950

1950

1910

1910

1935

1935

790-820

890-920

684

784

785

885

Dušas durvis H, mm A, mm A1, mm B, mm C, mm

6mm

Plašāka informācija 22. lpp.

1. att.

Ieejas 
platums, mm

Produkta 
kods
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DUŠO DURYS IR SIENELĖS  16 DUŠAS DURVIS UN SIENIŅAS



• Drošs, rūdīts 6 mm stikls ar EasyClean 
pārklājumu. Ar EasyClean pārklājumu ir 
segtas abas rūdītā stikla puses.

• Universāla dušas sieniņa – var uzstādīt 
gan kreisajā, gan labajā pusē.

• Hromēti pulēta alumīnija profili.

• Nerūsējošā tērauda stikla turētājs. 
Turētājs var izmantot kā dvieļa pakarama.

• Profilu regulēšanas iespējas līdz 20 mm 
robežās vienai pusei (1. att.). Dušas sieniņi 
var montēt uz paliktņa vai tieši uz grīdas / 
flīzēm.

RUB-401 195x90 

RUB-401 195x100 

693201

693202

1950

1950

1950

1950

880-900

980-1000

842

942

680-1200

680-1200

Dušas sieniņa H, mm A, mm B, mm C, mm

6mm

Plašāka informācija 22. lpp.

1. att.

Ieejas platums 
D, mm

Produkta 
kods
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VONIOS SIENELĖS18 VANNAS SIENIŅAS



• Drošs, rūdīts 6 mm stikls ar EasyClean 
pārklājumu. Ar EasyClean pārklājumu ir 
segtas abas rūdītā stikla puses.

• Universāla vannas sieniņa – var uzstādīt 
gan kreisajā, gan labajā pusē.

• Hromēti pulēta alumīnija profili.

• Pastiprināts 1,5 mm sienas profils – 
īpašas izturības un stabilitātes 
nodrošināšanai.

• Profili ar pacelšanas mehānismu ļauj 
viegli atvērt un vienlaikus nodrošināt 
ilgmūžību. 

• Horizontāls silikona hermētiķis starp 
vannas sieniņu un vannu aizsargā no 
ūdens tecēšanas.

• Profilu regulēšanas iespējas līdz 20 mm 
robežās vienai pusei (1. att.).

6mm

Vannas sieniņa

RUB-501 150x70692009 1500 6111460 680-700

H, mm B, mmA, mm C, mm

Plašāka informācija 22. lpp.

1. att.

Produkta 
kods
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VONIOS SIENELĖS20 VANNAS SIENIŅAS



Produkta 
kods Vannas sieniņa

RUB-509 150x100692010 1500 4561460 445 980-1000

H, mm B, mmA, mm C, mm D, mm

6mm

Plašāka informācija 22. lpp.

1. att.

• Drošs, rūdīts 6 mm stikls ar EasyClean 
pārklājumu. Ar EasyClean pārklājumu ir 
segtas abas rūdītā stikla puses.

• Universāla vannas sieniņa – var uzstādīt 
gan kreisajā, gan labajā pusē.

• Hromēti pulēta alumīnija profili.

• Pastiprināts 1,5 mm sienas profils – 
īpašas izturības un stabilitātes 
nodrošināšanai.

• Profili ar pacelšanas mehānismu ļauj 
viegli atvērt un vienlaikus nodrošināt 
ilgmūžību. 

• Horizontāls silikona hermētiķis starp 
vannas sieniņu un vannu aizsargā no 
ūdens tecēšanas.

• Profilu regulēšanas iespējas līdz 20 mm 
robežās vienai pusei (1. att.).

• Hromētas misiņa eņģes.
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5 gadu garantija tiek piemērota dušas kabīņu, sieniņu, 
durvju un vannas sieniņu profiliem, rūdītajam stiklam, 
turekļiem (stabilizatoriem), virām, durvju vēršanas 
mehānismam (ieskaitot arī SelfClose mehānismu).

2 gadu garantija tiek piemērota šādām dušas kabīņu, 
sieniņu, durvju un vannas sieniņu daļām: gultņiem 
(ritenīšiem), hermetizēšanas blīvēm.

StrongSeal – unikāls hermētiķis starp dušas kabīni / 
durvīm / sieniņu un paliktni vai grīdu. Tiek nodrošināts 
100% hermētiskums starp dušu un vannas istabas telpu.

Drošs, rūdīts 6 mm stikls.

Viegli uzstādāms.

Stikls, kam ir EasyClean speciālais pārklājums, kļūst  
daudz izturīgāks pret skrāpējumiem un atvieglo 
tīrīšanu. Kad stikls pārklāts ar šo pārklājumu, ūdens 
pārvēršas par pilieniem un notek no stikla, kura virsma 
atgrūž ūdeni un netīrumus, tāpēc stiklu vieglāk notīrīt. 

Universāla sieniņa – var uzstādīt gan  
kreisajā, gan labajā pusē.

Dušas kabīnes / durvju / sieniņas vai vannas sieniņas 
vēršanas virzieni.

Ritenīši vienmērīgai kustībai ar Smooth (netraucētas 
kustības) tehnoloģiju. Augšējā un apakšējā divu gultņu 
sistēma garantē nevainojamu lietošanu ikdienā. 
Ritenīši ar gultņiem viegli tīrāmi.

GARANTIJAS 
PERIODS

NOSACĪTIE 
APZĪMĒJUMI

6mm

Plašāku informāciju meklējiet www.rubineta.com
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Iepazīties ar Rubineta produkciju varat vienkārši savā birojā vai mājās pēc 
adreses www.rubineta.com

ŠEIT JŪS VARAT: 

• Atrast visus mūsu produktus ar specifikācijām on-line katalogā;

• Ielādēt tehniskos rasējumus, produkcijas fotogrāfijas, katalogus un 

brošūras;

• Iepazīties ar mūsu uzņēmuma ziņām;

• Atrast nepieciešamo informāciju par civilās atbildības apdrošināšanu un 
garantijas pakalpojumiem;

• Saņemt mūsu pārstāvniecību kontaktus.

RUBINETA ONLINE

Sazinieties ar mums 
mūsu mājaslapās 
sociālajos tīklos:

            RubinetaLT

            rubineta_lt

            Rubineta

Pilns preču katalogs:
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www.rubineta.com
hello@rubineta.com


