
Příslušenství ke sprchovým koutům / Shower boxes accessories   TAORMINA

Závěsy a bodové úchyty ke sprchovým koutům 
 Shower hinges and clamps   
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TAORMINA
TAORMINA

Schéma použití
Scheme uses

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors

Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above

Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku. 
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above
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GTW90ST-611

GTW90ST-612

GTW90ST-611PC
GTW90ST-611SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 45

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 45

recommended torque force (Nm): 10

Uvnitř
Inside

GTW90ST-612PC
GTW90ST-612SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 45

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 45

recommended torque force (Nm): 10

Příprava skla
Glass preparation

⌀14
 

⌀14
 

Uvnitř
Inside

Standartní závěs (zeď - sklo)  s vnitřní montážní destičkou, 
vnější otvírání
Standard hinge (wall to glass  90°), inside �xing plate, 
outside opening

Standartní závěs (zeď - sklo)  s vnější montážní  
destičkou, otvíraný dovnitř
Standard hinge (wall to glass  90°), outside �xing plate, 
inside opening

32

3665

34

32 8

34

56

56

34 65 36

32
4

8 32

4

32

34

32

34

Příprava skla
Glass preparation

⌀14
 

⌀14
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GTW90ST-622

GTW90ST-621

Uvnitř
Inside

⌀14
 

⌀14
 

Příprava skla
Glass preparation

GTW90ST-621PC
GTW90ST-621SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 45

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 45

recommended torque force (Nm): 10

Uvnitř
Inside

⌀14
 

⌀14
 

Příprava skla
Glass preparation

GTW90ST-622PC
GTW90ST-622SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 45

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 45

recommended torque force (Nm): 10

Standartní závěs (zeď - sklo)  s vnější montážní 
destičkou, vnější otvírání

Standard hinge (wall to glass  90°), outside �xing plate, 
outside opening

Standartní závěs (zeď - sklo)  s vnitřní montážní 
destičkou, otvíraný dovnitř

Standard hinge (wall to glass  90°), inside �xing plate, 
inside opening

56

34 65

6 34

4

51

36

32

4

634

32

36

51
56

3465

34

34

34

34
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GTG90ST-1
Standartní závěs (sklo - sklo 90°), vnější otvírání
Standard hinge (glass to glass 90°), outside opening

34 65

65 69.5

Uvnitř
Inside

⌀14 

⌀14 

⌀14 

⌀14 

Dveřní panel
Door panel

Fixní panel
Fixed panel

Příprava skla
Glass preparation

GTG90ST-1PC
GTG90ST-1SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 45

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 45

recommended torque force (Nm): 10

4 pro sklo 8 mm
6 pro sklo 6 mm
4 for glass 8 mm
6 for glass 6 mm

34

31

32

34

3431

32
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GTG180ST-1

GTG180ST-1PC
GTG180ST-1SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 45

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 45

recommended torque force (Nm): 10

Příprava skla
Glass preparation

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 

28 286
34 34

Standartní závěs (sklo - sklo 180°), vnější otvírání
Standard hinge (glass to glass 180°), outside opening

32 326

94

65 34

Uvnitř
Inside

Standartní závěs (sklo - sklo 180°), otvíraný dovnitř
Standard hinge (glass to glass 180°), inside opening

GTG180ST-2

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 Příprava skla

Glass preparation

GTG180ST-2PC
GTG180ST-2SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 45

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 45

recommended torque force (Nm): 10 28 286

34 34

94

65 34

32 326

Uvnitř
Inside

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors
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GTW90LF-711LH

⌀14
 

⌀14
 

Příprava skla
Glass preparation

GTW90LF-711LHPC
GTW90LF-711LHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

Uvnitř
Inside

Zvedací závěs levý (zeď - sklo 90°) s vnitřní montážní destičkou,
 vnější otvírání
Lifted hinge - left (wall to glass 90°), inside �xing plate, 
outside opening

56

34 65

32

32

8

4

34

32

36

GTW90LF-711RH
Zvedací závěs pravý (zeď - sklo 90°) s vnitřní montážní destičkou, 
vnější otvírání
Lifted hinge - right (wall to glass 90°), inside �xing plate, 
outside opening

34

32

GTW90LF-711RHPC
GTW90LF-711RHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

Uvnitř
Inside

⌀14
 

⌀14
 

Příprava skla
Glass preparation

8

36

32

56

65 34

32

4
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GTW90LF-712LH

⌀14
 

⌀14
 

Příprava skla
Glass preparation

GTW90LF-712LHPC
GTW90LF-712LHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

Zvedací závěs levý (zeď - sklo 90°) s vnější montážní 
destičkou, otvíraný dovnitř 

Lifted hinge - left (wall to glass 90°), outside �xing plate, 
inside opening

32

34

Uvnitř
Inside

⌀14
 

⌀14
 

Příprava skla
Glass preparation

GTW90LF-712RH

GTW90LF-712RHPC
GTW90LF-712RHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

Zvedací závěs pravý (zeď - sklo 90°), s vnější montážní 
destičkou, otvíraný dovnitř

Lifted hinge - right (wall to glass 90°), outside �xing plate, 
inside opening

56

65 34

36

32 8

32 4

32

34

Uvnitř
Inside

56

6534

36

328

324
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GTW90LF-721LH

GTW90LF-721RH

⌀14
 

⌀14
 

GTW90LF-721LHPC
GTW90LF-721LHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

Uvnitř
Inside

Příprava skla
Glass preparation

GTW90LF-721RHPC
GTW90LF-721RHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

Příprava skla
Glass preparation

Uvnitř
Inside

Zvedací závěs levý (zeď  - sklo 90°), s vnější montážní destičkou, 
vnější otvírání
Lifted hinge - left (wall to glass 90°), outside �xing plate, 
outside opening

6 34

32

51

36

4

56

6534

34

34

34 6

32

36

51

4

Zvedací závěs pravý (zeď - sklo 90°) s vnější montážní destičkou, 
vnější otvírání
Lifted hinge - right (wall to glass 90°), outside �xing plate, 
outside opening

⌀14
 

⌀14
 

34

34

56

65

34

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors



TAORMINA

I /4/10

GTW90LF-722RH

⌀14
 

⌀14
 

Příprava skla
Glass preparation

Uvnitř
Inside

GTW90LF-722RHPC
GTW90LF-722RHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

Zvedací závěs pravý (zeď - sklo 90°) s vnitřní montážní  
destičkou, otvíraný dovnitř

Lifted hinge - right (wall to glass 90°), inside �xing plate, 
inside opening

56

65 34

34 6

32

36

51

4

34

34

GTW90LF-722LH

Uvnitř
Inside

Příprava skla
Glass preparation

GTW90LF-722LHPC
GTW90LF-722LHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

⌀14
 

⌀14
 

Zvedací závěs levý (zeď - sklo 90°) s vnitřní montážní destičkou, 
otvíraný dovnitř

Lifted hinge - left (wall to glass 90°), inside �xing plate, 
inside opening

56

6534

4

51

36

32

346

34

34

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors
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GTG180LF-1RHPC
GTG180LF-1RHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

GTG180LF-1RH

Příprava skla
Glass preparation

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 34 34

28 286

Zvedací závěs pravý (sklo - sklo 180°), 
vnější otvírání
Lifted hinge - right (glass to glass 180°), outside opening

94

65 34

GTG180LF-1LHPC
GTG180LF-1LHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 34 34

28 286

Uvnitř
Inside

32 326

31

GTG180LF-1LH

Příprava skla
Glass preparation

Zvedací závěs levý (sklo - sklo 180°), 
vnější otvírání
Lifted hinge - left (glass to glass 180°), outside opening

32 326

31

Uvnitř
Inside

94

65 34

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors
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GTG180LF-2LH

GTG180LF-2LHPC
GTG180LF-2LHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

Zvedací závěs levý (sklo - sklo 180°), 
otvíraný dovnitř

Lifted hinge - left (glass to glass 180°), inside opening

Příprava skla
Glass preparation

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 34 34

28 286

32 326

31

Uvnitř
Inside

94

65 34

GTG180LF-2RH

GTG180LF-2RHPC
GTG180LF-2RHSC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per pair (kg): 40

recommended torque force (Nm): 10

Zvedací závěs pravý (sklo - sklo 180°), 
otvíraný dovnitř

Lifted hinge - right (glass to glass 180°), inside opening

94

65 34

Příprava skla
Glass preparation

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 

⌀14
 34 34

28 286

31

32 326

Uvnitř
Inside

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors
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Uvnitř
Inside

⌀14
 

⌀14
 

32 326

20

90

58

65

Bodový úchyt (sklo - sklo 180°)
Clamp (glass to glass 180°)

GTG180PC-512

⌀14
 

⌀14
 

Příprava skla
Glass preparation

GTG180PC-512PC
GTG180PC-512SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

recommended torque force (Nm): 10

6

90

58

45

32 326

26 26

Uvnitř
Inside

Bodový úchyt (sklo - sklo 180°)
Clamp (glass to glass 180°)

GTG180PC-652

GTG180PC-652PC
GTG180PC-652SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

recommended torque force (Nm): 10

Příprava skla
Glass preparation

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors
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TAORMINA
GTG-ADJPC-421

Regulovatelný úchyt (sklo - sklo)
Adjustable clamp (glass to glass)

Regulovatelný úchyt (sklo - sklo)
Adjustable clamp (glass to glass)

GTG-ADJPC-422

Regulovatelný úhel  0˚-180˚
Adjustable angle 0˚-180˚

GTG-ADJPC-421PC
GTG-ADJPC-421SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

recommended torque force (Nm): 10

GTG-ADJPC-422PC
GTG-ADJPC-422SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

recommended torque force (Nm): 10

Příprava skla pro 
panel 180˚

Glass preparation for 
180˚glass

62

32 6

Regulovatelný 
úhel  0˚-180˚

Adjustable angle 
0˚-180˚

62

6 32

Uvnitř
Inside

Uvnitř
Inside

Příprava skla pro 
panel 180˚

Glass preparation for 
180˚glass

28 28

⌀14
 

⌀14
 

6

94

45
⌀14

 
⌀14

 

628 28

94

45

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors
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TAORMINA
65

13 20

59

5.
3

32
,5

14

⌀14
 

31.5

GTW90PC-321
Bodový úchyt (zeď - sklo 90°)
Clamp (wall to glass 90°)

GTW90PC-321PC
GTW90PC-321SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

recommended torque force (Nm): 10

⌀14
 

Příprava skla
Glass preparation

31.5

59

13

22
.5

5.
3

14

4

Uvnitř
Inside

14

31.56

53.5

32

GTW90PC-651
Bodový úchyt (zeď - sklo 90°)
Clamp (wall to glass 90°)

GTW90PC-651PC
GTW90PC-651SC

Kód / Code Povrch / Finish

lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

dopo. utahovací moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

recommended torque force (Nm): 10Příprava skla
Glass preparation

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors
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Set obsahuje / Set includes: Sety / Sets :

Kód / Code
SET1-PC
SET1-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

GTW90LF-711LH 

GTG180LF-2LH 

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

Poznámka:  V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů  
GTW90LF-711LH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-711LH is recomended for glass over 900 mm

TAORMINA

Paravanový set, dvojkřídlý, levý, 
vnější otvírání s vnitřním kotvením
Two panels set, left, outside opening, inside �xing plate 

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900 

recommended torque force (Nm): 10

Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-711LH 

GTG180LF-2LH 

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors

SET1
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TAORMINA
SET2

Paravanový set, dvojkřídlý, levý, 
vnější otvírání s vnějším kotvením

Two panels set, left, outside opening, outside �xing plate

Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-721LH 

GTG180LF-2LH 

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

Sety / Sets :

Kód / Code
SET2-PC
SET2-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů 
GTW90LF-721LH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-721LH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900 *

recommended torque force (Nm): 10

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors
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Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-722LH 

GTG180LF-1LH 

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

TAORMINA
SET3
Paravanový set, dvojkřídlý, levý, 
otvírání dovnitř s vnitřním kotvením
Two panels set, left, inside opening, inside �xing plate

Set obsahuje / Set includes:

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

Sety / Sets :

Kód / Code
SET3-PC
SET3-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka:  V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů 
GTW90LF-722LH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-722LH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900 

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900 

recommended torque force (Nm): 10

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors 1/25



TAORMINA
SET4

Paravanový set, dvojkřídlý, levý, 
otvírání dovnitř s vnějším kotvením

Two panels set, left, inside opening, outside �xing plate

Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-712LH 

GTG180LF-1LH 

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

Sety / Sets :

Kód / Code
SET4-PC
SET4-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů 
GTW90LF-712LH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-712LH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900

recommended torque force (Nm): 10

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors1/26



Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-711LH 

GTG180LF-2LH

GTG180LF-1LH

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

TAORMINA

Paravanový set, trojkřídlý, levý,
 vnější otvírání s vnitřním kotvením
Three panels set, left, outside opening, inside �xing plate

2

2

2

Sety / Sets :

Kód / Code
SET5-PC
SET5-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů 
GTW90LF-711LH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-711LH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900 

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900

recommended torque force (Nm): 10

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors

SET5
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TAORMINA

Paravanový set, trojkřídlý, levý, 
vnější otvírání s vnějším kotvením

Three panels set, left, outside opening, outside �xing plate

Sety / Sets :

Kód / Code
SET6-PC
SET6-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů 
GTW90LF-721LH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-721LH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900

recommended torque force (Nm): 10

Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-721LH 

GTG180LF-2LH

GTG180LF-1LH

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

2

2

2

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors

SET6
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Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-722LH 

GTG180LF-1LH

GTG180LF-2LH

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

TAORMINA

Paravanový set, trojkřídlý, levý, 
otvíraný dovnitř s vnitřním kotvením
Three panels set, left, inside opening, inside �xing plate

2

2

2

Sety / Sets :

Kód / Code
SET7-PC
SET7-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů 
GTW90LF-722LH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-722LH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900 

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900

recommended torque force (Nm): 10

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors

SET7

1/29



TAORMINA

Paravanový set, trojkřídlý, levý, 
otvírání dovnitř s vnějším kotvením

Three panels set, left, inside opening, outside �xing plate

Sety / Sets :

Kód / Code
SET8-PC
SET8-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů 
GTW90LF-712LH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-712LH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900

recommended torque force (Nm): 10

Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-712LH 

GTG180LF-1LH

GTG180LF-2LH

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

2

2

2

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors

SET8
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TAORMINA

Paravanový set, dvoukřídlý, pravý,
vnější otvírání s vnitřním kotvením
Two panels set, right, outside opening, inside �xing plate 

Sety / Sets :

Kód / Code
SET9-PC
SET9-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: Doporučujeme použití 3 závěsů: GTW90LF-711RH v případě překročení max. 
šířky skla 900mm

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-711RH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900 

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900

recommended torque force (Nm): 10

Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-711RH 

GTG180LF-2RH 

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

Set obsahuje / Set includes:

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors

SET9
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TAORMINA

Paravanový set, dvoukřídlý, pravý,
vnější otvírání s vnějším kotvením

Two panels set, right, outside opening, outside �xing plate

Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-721RH 

GTG180LF-2RH 

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

Sety / Sets :

Kód / Code
SET10-PC
SET10-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: Doporučujeme použití 3 závěsů: GTW90LF-721RH v případě překročení max. 
šířky skla 900mm

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-721RH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900 *

recommended torque force (Nm): 10

TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors

SET10
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Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-722RH 

GTG180LF-1RH 

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

TAORMINA
SET11
Paravanový set, dvoukřídlý, pravý,
vnitřní otvírání s vnitřním kotvením
Two panels set, right, inside opening, inside �xing plate

Set obsahuje / Set includes:

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

Sety / Sets :

Kód / Code
SET11-PC
SET11-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: Doporučujeme použití 3 závěsů: GTW90LF-722RH v případě překročení max. 
šířky skla 900mm

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-722RH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900 

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900 

recommended torque force (Nm): 10
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TAORMINA
SET12

Paravanový set, dvoukřídlý, pravý,
otvírání dovnitř s vnějším kotvením

Two panels set, right, inside opening, outside �xing plate.

Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-712RH 

GTG180LF-1RH 

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

Sety / Sets :

Kód / Code
SET12-PC
SET12-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: Doporučujeme použití 3 závěsů: GTW90LF-712RH v případě překročení max. 
šířky skla 900mm

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-712RH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900

recommended torque force (Nm): 10
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Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-711RH 

GTG180LF-2RH

GTG180LF-1RH

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

TAORMINA
SET13
Paravanový set, trojkřídlý, pravý 
vnější otvírání s vnitřním kotvením
Three panels set, right, outside opening, inside �xing plate

2

2

2

Sety / Sets :

Kód / Code
SET13-PC
SET13-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme 

použití 3 závěsů GTW90LF-711RH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-711RH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900 

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900

recommended torque force (Nm): 10
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TAORMINA
SET14

Paravanový set, trojkřídlý, pravý 
vnější otvírání s vnějším kotvením

Three panels set, right, outside opening, outside �xing plate

Sety / Sets :

Kód / Code
SET14-PC
SET14-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme 

použití 3 závěsů GTW90LF-721RH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-721RH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900

recommended torque force (Nm): 10

Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-721RH 

GTG180LF-2RH

GTG180LF-1RH

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

2

2

2
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Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-722RH 

GTG180LF-1RH

GTG180LF-2RH

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

TAORMINA
SET15
Paravanový set, trojkřídlý, pravý 
otvíraný dovnitř s vnitřním kotvením
Three panels set, right, inside opening, inside �xing plate

2

2

2

Sety / Sets :

Kód / Code
SET15-PC
SET15-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů 
GTW90LF-722RH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-722RH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900 

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900

recommended torque force (Nm): 10
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TAORMINA
SET16

Paravanový set, trojkřídlý, pravý, 
otvírání dovnitř s vnějším kotvením

Three panels set, right, inside opening, outside �xing plate

Sety / Sets :

Kód / Code
SET16-PC
SET16-SC

Povrch / Finish
lesklý chrom / polished chrome

matný chrom / satin chrome

Poznámka: V případě překročení max. šířky skla 900mm doporučujeme použití 3 závěsů 
GTW90LF-712RH 

NOTE: Using 3rd hinge: GTW90LF-712RH is recomended for glass over 900 mm

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla v setu (kg): 40

max. šíř. skla v setu (mm): 900

dop. utah. moment (Nm): 10

material: brass

glass thickness (mm): 6; 8

max. door weight per set (kg): 40

max. door width per set (mm): 900

recommended torque force (Nm): 10

Set obsahuje / Set includes:

GTW90LF-712RH 

GTG180LF-1RH

GTG180LF-2RH

Kusů / PcsProdukt / Produkt
2

2

2

2

2
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TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors

TAORMINA
TAORMINA
Montážní schéma
Assembly scheme 

Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above

Levý
Left

Pravý
Right

Levý
Left

Pravý
Right

Levý
Left

Pravý
Right

Levý
Left

Pravý
Right

Levý
Left

Pravý
Right

TAORMINA
Montážní schéma
Assembly scheme

Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above
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TAORMINA / Sprchové závěsy a bod. úchyty / Shower hinges & connectors

TAORMINA
TAORMINA

Montážní schéma
Assembly scheme 

2

Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above

Levý
Left

Pravý
Right

fixní panel
fix panel

Levý
Left

Pravý
Right

fixní panel
fix panel

fixní panel
fix panel

fixní panel
fix panel

Levý nebo pravý závěs je určován pohledem z vnějšku.
Left or Right have to be determined in any case by view from outside and above
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