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Linia SQUARE
Design Square

Akcesoria
z linii SQUARE

Klienci nie mogą oprzeć się
elegancji poszczególnych
elementów, znajdujących się
w asortymencie akcesoriów
GRAL do systemów kabin
prysznicowych. Jeśli chodzi
o formę, linia ta opiera się
na kwadracie, kształcie
o symetrii absolutnej, który od
dawien dawna jest symbolem
piękna i harmonii. Wiele
projektów architektonicznych
opartych jest na tym kształcie
- ponieważ poprzez wewnętrzną
harmonię przestrzeni, jaką
tworzy, ma wielki wpływ na
postrzeganie estetyczne przez
użytkowników.
Okucia i mocowania oparte
na kształcie prostokąta, 
z wyczerpującego portfolio
systemów kabin 
prysznicowych GRAL, 
stanowią szczególnie piękne

Square, czyli kwadrat
Ostre krawędzie, wyjątkowa precyzja

People cannot help but be
impressed by the elegant
quality of the individual ele-
ments incorporated in the
GRAL range of accessories
for shower systems. In for-
mal terms, this line is based
on the square, a shape of
absolute symmetry that has
long been an emblem of
beauty and harmony. Many
architectural designs are
based on this geometric 
form – for through the 
innate balance of space that
it creates, it has a special
impact on the aesthetic per-
ception of its beholder. 

The fixtures and fittings of
rectangular design from the
comprehensive GRAL sho-
wer systems portfolio are

The Square
Edgy, straight precision

particularly well comple-
mented by this family of 
accessories. Mounting rods
or floor fixings for free-stan-
ding glass panels, door
knobs and towel rails – in
each of these elements, the
square section is the re-
curring design feature. 
Not just the styling but also
the workmanship incorpo-
rated into this range of 
accessories is characterised
by the highest precision. All
the solid components are joi-
ned by interference-fit 
dowels, so there are no 
welded or bonded joints. 
Permanent and non-twisting
connections are thus en-
sured without recourse to
disruptive spacers, supports
or adapters. 

Grubość szkła
Tak, jak w przypadku okuć
do kabin prysznicowych GRAL,
ten sam asortyment akcesoriów
można stosować dla tafli
grubości od 6 do 10 mm.

Dostępne wykończenia
powierzchni
Aluminium polerowane,
chromowane
Aluminium satynowane,
chromowane
Aluminium SE specjalnie
anodyzowane, białe
SF lakierowane proszkowo,
kolorowe

Glass thickness
Like GRAL shower fittings,
the same range of accesso-
ries can be applied to glass
of 6 to 10 mm in thickness. 

Choice of surface finishes
Alumin. polished chromed
Alumin. satin chromed
Alumin. SE special anodized
traffice white
SF powder-coated colour

dopełnienie tej rodziny 
akcesoriów. Drążki 
wzmacniające lub okucia
podłogowe dla wolnostojących
paneli szklanych, gałki 
oraz wieszaki na ręczniki 
– w każdym z tych elementów
część kwadratowa staje się
powracającym elementem
stylistycznym. Nie tylko styl,
lecz także i wykonanie tej
serii akcesoriów charakteryzuje
się najwyższą precyzją.
Wszystkie jednolite elementy
są łączone przez kołki 
montowane na wcisk,
tak więc nie ma spoin 
spawanych, ani klejonych.
Trwałe i odporne na skręcanie
połączenia są zatem
zapewnione bez uciekania 
się do stosowania przekładek,
wsporników czy złącz
pośrednich.



Drążek wzmacniający SQUARE,
przedłużany teleskopowo
regulowany kąt mocowania,
szkło do ściany

Art.-Nr. 75.052

Support bar “Square”
telescopically extendable
fixing agle adjustable
glass to wall

Art. No. 75.052

Drążek wzmacniający SQUARE,
przedłużany teleskopowo
regulowany kąt mocowania,
szkło do szkła

Art.-Nr. 75.046

Support bar “Square”
telescopically extendable
fixing agle adjustable
glass to glass

Art. No. 75.046

Drążek wzmacniający SQUARE
do kabin o ścianach 
kształtowanych
szkło do szkła,
promień brodzika 500 mm

Art.-Nr. 75.059

opcja - promień brodzika 550
mm (brak obrazka)

Art.-Nr. 75.058

Support bar “Square” 
for curved showers
glass to glass
radius shower tub 500 mm

Art. No. 75.059

do.
radius shower tub 550 mm
(not shown)

Art. No. 75.058

Drążek wzmacniający SQUARE,
do kabin pięciokątnych
szkło do szkła,
z ogranicznikiem drzwi

Art.-Nr. 75.061

opcja – bez organicznika
drzwi (brak obrazka)

Art.-Nr. 75.060

Support bar “Square” 
for pentangular showers
glass to glass
with door stop

Art. No. 75.061

do. 
without door stop (not shown)

Art. No. 75.060

 700 - 1200 mm
30

6
0

3
5

  700 - 1200 mm

2
0

6
0

3
5

30

150

35

R
 500 

36

230

1
2

 L (max. 600 mm)  L (max. 600 mm)

35
35 1

2



O
dcinek 17 m

m
 od lew

ej kraw
ędzi

Mocowanie podłogowe
SQUARE
do montażu nieruchomych
paneli szklanych

Art.-Nr. 75.054

Floor fixing “Square”
for fixed glass panels

Art. No. 75.054

Pochwyt drzwiowy / wieszak
na ręczniki SQUARE
odległość między otworami
300 mm

Art.-Nr. 75.042

Door handle/towel rail
“Square”
drill interspace 300 mm

Art. No. 75.042

Pochwyt drzwiowy / wieszak
na ręczniki SQUARE
odległość między otworami
500 mm

Art.-Nr. 75.043

Długości na wymiar pod 
indywidualne zamówienie
klienta – na zamówienie

Door handle/towel rail
“Square”
drill interspace 500 mm

Art. No. 75.043

Customer -specific lengths on
request

Gałka SQUARE
symetryczna

Art.-Nr. 75.017

Door knob “Square”
back-to-back

Art. No. 75.017

3
0

3

3
0

,5

5
,5

3
0

,5

2
0

30 30
330

300

3
0

,5
3

0
,5

5
,5

3
0

,5

30 30
530

3
0

,5

2
0

500

30

Otwór w szkle Ø 12 mm
Glass drill Ø 12 mm

Otwór w szkle Ø 12 mm
Glass drill Ø 12 mm

Otwór w szkle Ø 12 mm
Glass drill Ø 12 mm
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Znak towarowy Grupy DORMA
A DORMA Group Trademark

Okucia i akcesoria 
do elementów szklanych
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Vertrieb Sanitär
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D-32076 Bad Salzuflen
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