
DESIGN20

RÝCHLA  

DODÁVKA

TOVAR

SKLADOM



2

Sprchové  
kúty  
a vaničky

Vane

Sanitárna  
keramika

Kúpeľňový 
nábytok

Batérie  
a sprchy

Kúpeľňové 
doplnky

Kúpeľňové 
radiátory

Kúpeľňové  
ventilátory

Inštalačný  
systém WC

Obklady  
a dlažby

Obsah
Obklady a dlažby Villeroy&Boch

Benefity dlažieb V&B                                                                        3
Workshop                                                                                        4
Warehouse                                                                                      5
X - Plane                                                                                         6
Section, My Earth                                                                            7
Monochrome Magic                                                                        8
Bellagio                                                                                          9
Urban Jungle                                                                                10
Aberdeen                                                                                      11
Stateroom                                                                                     12
Spotlight                                                                                        13
Ombra                                                                                          14
Metalyn                                                                                         15
Marmochic                                                                                    16
Nocturne                                                                                       17
Oak Park                                                                                       18
Lodge, Lodge Wall                                                                         19
Optima - veľkoformátové obklady a dlažby                            20 - 21
Outdoor - vonkajšie terasové dlažby                                      22 - 23

Obklady, dlažby a chémia:
exkluzívne veľkoformátové dlažby   Peronda                                       24
FS Vintage  Peronda                                                                                   25
Borgo Cicogres                                                                                          26   

Alsacia  Cicogres                                                                                        27
Olsom, Eyra, Deba  Cicogres                                                                    28
Evia   Cicogres                                                                                            29
Norwich, Blanco   Ecoceramic                                                       30
Walkyria, Suburb   Ecoceramic                                                       31
leštené mramorové dlažby Ecoceramic                                         32
stavebná chémia   Sopro                                                                33

Sprchové kúty a vaničky:
TOP-Line, Black Line  Sanswiss                                            34 - 35
Annea Sanswiss                                                                            36
Solino, Walk-in Easy  Sanswiss                                                      37
Escura    Sanswiss                                                                         38
Pur   Sanswiss                                                                               39
Cadura   Sanswiss                                                                                      40
Harrs   Ravak                                                                                 41
MyFlex   Hüppe                                                                                           42
Aura Elegance, Select+, Aura Pure   Hüppe                                    43
Solva pure  Hüppe                                                                         44
Xtensa Pure   Hüppe                                                                      45
Xtensa Pure, vaničky  Hüppe                                                                   46
vaničky z liateho mramoru  Sanswiss                                            47
vaničky   Kaldewei                                                                         48
sprchové žľaby    ACO, MyBath                                                      49

Vane:
vane  Bette                                                                            50 - 51
vane   Kaldewei                                                                     52 - 53
voľne stojace vane   Lavita                                                             54
voľne stojace vane   WhiteStone, Ravak,                                       55
Quarylové vane  Villeroy&Boch                                                      56

Sanitárna keramika:
bidetové sedátko - Sensia Arena   Grohe                                               57
Euro Ceramic, Essence Ceramic   Grohe                                               58
Bau Ceramic   Grohe                                                                                  59
bidetové sedátko - ViCLEAN I100   Villeroy&Boch                                60
Finion   Villeroy&Boch                                                                    61
umývadlá na dosku   Villeroy&Boch                                                        62
Avento    Villeroy&Boch                                                                            63
Memento 2 0, Venticello   Villeroy&Boch                                               64
Subway 2 0, O  Novo   Villeroy&Boch                                                     65
umývadlá na dosku  Duravit                                                                     66
DuraSquare, Me by Starck, SensoWash   Duravit                               67
DuraStyle   Duravit                                                                                     68
D-Code   Duravit                                                                                         69
sanitárna keramika  Lavita                                                                      70
umývadlové misky na dosku   MyBath                                                  71

Kúpeľňový nabytok:
exkluzívny nábytok  V&B, Duravit                                                   72 - 73
kúpeľňový nábytok Attila, Noja  Salgar                                         74 - 75
kúpeľňový nábytok MyVento   MyBath                                    76 - 77
kúpeľňové zrkadlá s LED podsvietením  Nimco                                   78

Batérie a sprchy:
Polo   Hansa                                                                                                79
Pinto, Twist   Hansa                                                                                   80
Ronda, Ligna   Hansa                                                                                81
zvýhodnené zostavy   Hansa                                                                    82
termostatické batérie   Hansa                                                                  83
sprchy  Hansa                                                                                84
Logis   Hansgrohe                                                                                      85
Focus   Hansgrohe                                                                                      86
Talis E   Hansgrohe                                                                                     87
Talis S,termostatické batérie   Hansgrohe                                             88
Metris, Metropol   Hansgrohe                                                                  89
sprchy  Hansgrohe                                                                                     90  

hlavové sprchy  Hansgrohe                                                                      91   

sprchové systémy  Hansgrohe                                                                92   

Bauloop, Eurosmart   Grohe                                                                     93
Essence, Plus   Grohe                                                                               94
Eurocube, Lineare   Grohe                                                                       95
sprchy a termostatické batérie   Grohe                                                  96
sprchové systémy  Grohe                                                                         97
Smart Active   Grohe                                                                                  98
Harrs, Chrome, Classic   MyBath, Ravak                                        99
Ixmo  Keuco                                                                                              100
Ixmo SOLO  Keuco                                                                                   101

Kúpeľňové doplnky:
Edition 400, Plan, Plan S   Keuco                                                          102
Edition 11, Elegance  Keuco                                                                  103
Art, ASIS, MEE   Emco                                                                              104
Loft   Emco                                                                                                105
Liaison   Emco                                                                                          106 

kúpeľňové doplnky Unix   Nimco                                                           107
Keira, Kibo  Nimco                                                                                    108

Kúpeľňové radiátory:
kúpeľňové radiátory   P M H                                                                   109
dizajnové radiátory   Zehnder                                            110 - 111
kúpeľňové radiátory  Zehnder                                                                112
elektrické radiátory   Zehnder                                                                113

Kúpeľňové ventilátory: 
ventilátory, rekuperácie   Zehnder                                                        114
kúpeľňové ventilátory   Cata                                                                  115

Inštalačný systém WC:
Viconnect   Villeroy&Boch                                                                       116



3

OBKLADY A DLAŽBY  
VILLEROY & BOCH

Ceramic Plus
Perfektné spojenie všetkých dobrých vlastností   CeramicPlus je povrch,  

ktorý sa veľmi ľahko udržuje a ktorý odpudzuje nečistoty  Špeciálna technológia 

zušľachťovania glazúry zaisťuje, že sa kvapky na povrchu okamžite zhluknú  

do guľôčok a stečú do odpadu skôr, než stačia zaschnúť nečistoty a zložky vody 

spôsobujúce vodný kameň  Glazúra zostáva čistejšia, povrch sa dá jednoduchšie 

opláchnuť čistou vodou  

Vilbostone Plus
Vilbostone Plus je ošetrenie povrchu dlaždice  

s cieľom uzatvorenia pórov vzniknutých pri výrobnom procese  Týmto spôsobom sa 

zvýši odolnosť dlaždice proti nežiadúcim nečistotám a sfarbeniu, čo má za následok,  

že nie je nutné používať ďaľšie impregnačné prostriedky 

 »  veľmi ľahko sa čistia

 »  odpudzujú špinu, takže je menej práce s čistením

 »  sú ekologické – prinášajú úsporu čistiacich prostriedkov  

a tak aj Vašich prostriedkov

 »  k čisteniu stačí len voda, mäkká handrička  

a na silné znečistenie postačia aj slabšie čistiace 

prostriedky

 »  preukázateľne trvanlivé: 10-ročnou simuláciou bola 

potvrdená dlhodobá trvanlivosť pri správnom čistení

 »  sú hygienické, zdravotne a ekologicky nezávadné,  

čo bolo potvrdené aj nezávislými inštitúciami

Villeroy & Boch je vysoko inovatívna spoločnosť so starodáv-
nymi tradíciami, bola založená v roku 1748 a postupne sa 
stala medzinárodnou značkou životného štýlu  Spoločnosť je 
jedným z najväčších a najvýznamnejších výrobcov prémiových 
obkladov, dlažieb, sanitárnej keramiky a stolového porcelánu 
najvyššej kvality 

Spoločnosť používa patentované technólógie úpravy obkladov 
a dlažieb pod názvom Ceramic Plus a Vilbostone plus, ktoré 
ponúkajú výbornú ochranu povrchu a vysoký komfort údržby, 
nakoľko úprava zabraňuje usádzaniu nečistôt a vodného 
kameňa 

s vilbostoneplus bez vilbostoneplus

Výhody obkladov s CeramicPlus  
a VilbostonePlus od Villeroy & Boch

Produkty s týmito technológiami  
nájdete na stranách: 4-23
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Workshop

58 900
€/m2

63,730 €/m2

62 900
€/m2

73,810 €/m2

obklad matný, rektifikovaný

obklad dekor, matný, rektifikovaný

40 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 3 ks

40 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 3 ks

36 36900 900
€/m2 €/m2

50,980 €/m2 43,560 €/m2

dlažba (obklad), mrazuvzdorná, gres,  
rektifikovaná, protišmyk R9, multicolor

dlažba (obklad), mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, reliéf

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

30 x 60 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 6 ks

Iné formáty:

Mozaiky: 30 x 45 cm, 7,5 x 7,5 cm 
Sokel: 7,5 x 60 cm

i

by Villeroy & Boch

Autentický vzhľad používaného betónu v širokej 
škále teplých odtieňov s prvkami hrdze a prekrás-
nou kresbou, inšpirovanou podlahami v historických 
dielňach 

Obklad

Dlažba

2

R94

Prémiová povrchová úprava, 
bez dodatočnej impregnácie  
Vysoká odolnosť proti 
zafarbeniu povrchu 

4
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dlažba (obklad), mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, reliéf

39 900
€/m2

45,680 €/m2

1010 6060 9090

39 900
€/m2

73,810 €/m2

59 900
€/m2

95,700 €/m2

54 900
€/m2

95,700 €/m2

1010

6060

9090

1010

6060

9090

1111

6161

9191

Séria inšpirovaná betónovým povrchom zakom-
ponovaným do mestskej architektúry s efektom 
opotrebovanosti 

63 900
€/m2

95,700 €/m2

30x 60 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 6 ks

dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, protišmyk R9

dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, protišmyk R9

dlažba (obklad), dekor, matná, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, protišmyk R9

60 x 120 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

60 x 120 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

Iné formáty:

7 x 60 cm, 
15 x 60 cm, 
30 x 60 cm R10 B, 
60 x 60 cm R10 B, 
mozaiky 
30 x 60 cm, 
7,5 x 7,5 cm, 
schodovka 
30 x 120 cm

i

1111

6161

9191

34 900
€/m2

50,980 €/m2

59 900
€/m2

95,700 €/m2

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

60 x 60 x 1 cm60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 mbalenie 1,44 m22 / 4 ks / 4 ks

Warehouse

Vzorkovník farieb

anthracite multicolor 91

grey multicolor 61

white multicolor 11white multicolor 11

anthracite 90

grey 60grey 60

white grey 10white grey 10

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

R9 2

5
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60

60

90

90

00

00

10

10

91

20

70

9120 70

45 900
€/m2

75,530 €/m2

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

Dlažba X-Plane sa vyrába vo vzhľade cementu  
s povrchom s jemnými kovovými iskričkami   
Jednotlivé kusy dlažby môžu byť v odlišných  
farebných odtieňoch 

black 91

dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, gres, protišmyk R10, rektifikovaná

dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, gres, protišmyk R10, rektifikovaná

dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, gres, protišmyk R10, rektifikovaná

60 x 120 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

23 900
€/m2

48,960 €/m2

32

32

900

900

€/m2

€/m2

48,960 €/m2

40,240 €/m2

21 900
€/m2

40,240 €/m2

30 x 60 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 6 ks

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

Iné formáty:

30 x 30 cm, 
30 x 60 cm R10B, 
30 x 60 cm R11B, 
7,5 x 60 cm, 
2,5 x 15 cm mozaika,  
7,5 x 7,5 cm mozaika, 
10 x 30 cm rohový sokel,
15 x 60 cm, 30 x 120 cm, 
30 x 120 cm schodovka

i
anthracite 90

grey 60

white 00white 00

greige 70greige 70

beige 20beige 20

creme 10creme 10

Vzorkovník farieb dlažby

X - Plane

V tejto sérií sa vyrábajú terasové dlažby v 
hrúbke 2 cm  Viac na strane 22 

2 cm

2 R10

30 x 60 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 6 ks

Veľkoformátové obklady a dlažby Optima v hrúbke 
6 mm (až 120x260 cm)  Viac na strane 20 

SUPER
SIZE

Prémiová povrchová úprava, 
bez dodatočnej impregnácie  
Vysoká odolnosť proti 
zafarbeniu povrchu 

6
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28 900
€/m2

32,170 €/m2

dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, protišmyk R9

Iné formáty:

30 x 60 cm 
30 x 50 cm mozaika 
5 x 5 cm mozaika 
7,5 x 60 cm sokel

i

60 x 60 x 0,9 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

creme white

cement grey

sand beige

anthracite

Section, My Earth

Section
Dlažba v odtieňoch hladeného cementu vnáša do 
dnešného moderného interiéru nadčasový dizajn 
súčasnej mestskej architektúry  Súčasťou dizajnu sú 
náhodne sa vyskytujúce „hrdzavé“ škvrny po okraji 
dlažby 

R9 2

dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, protišmyk R9

32 900
€/m2

57,020 €/m2

37 900
€/m2

57,020 €/m2

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

39 900
€/m2

48,960 €/m2

dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, 
gres, rektifikovaná, protišmyk R9

sokel, 7,5 x 60 cm

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

20 10

60 90

30 x 60 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 6 ks 389 €/ks

Iné formáty:
30 x 30 cm R9 
10 x 60 cm R9 
30 x 60 cm R11B 
30 x 30 cm R11B 
60 x 60 cm R11B 
Mozaiky: 
30 x 50 cm R9 
3,2 x 7,5 cm 
R11B 

i

10

20

90

My Earth
Dlažby My Earth sú imitáciou prírodného kameňa  
Každá dlaždica má iný vzhľad povrchu 
Vzorkovník farieb

anthracite multicolor 90anthracite multicolor 90

grey multicolor 60grey multicolor 60

beige multicolor 20beige multicolor 20

light beige 10light beige 10

V tejto sérií sa vyrábajú  
terasové dlažby v hrúbke 2 cm 

2 cm

3R9

2640RU__

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

7
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35 900
€/m2

46,280 €/m2

59 84

59

55

900 900

900

900

€/m2 €/m2

€/m2

€/m2

65,450 €/m2 92,320 €/m2

65,450 €/m2

65,450 €/m2

25

25

900

900

€/m2

€/m2

42,910 €/m2

42,910 €/m2

36 900
€/m2

62,060 €/m2

22 900
€/m2

49,860 €/m2

30 x 60 x 0,9 cm
balenie 1,62 m2/9 ks

30 x 90 x 1 cm
balenie 0,81 m2 / 3 ks

Vždy aktuálna kombinácia bielej a čiernej farby, 
obohatená o moderné a prírodné vzory 

obklad, lesklý,  
rektifikovaný

obklad, lesklý/matný, 
rektifikovaný

obklad, lesklý/matný,  
rektifikovaný, reliéf

obklad, lesklý/matný,  
rektifikovaný, reliéfobklad, lesklý/matný, rektifikovaný 

49 900
€/m2

62,060 €/m2

49 900
€/m2

62,060 €/m2

lesklýlesklý

matnýmatnýmatný

30 x 60 x 0,9 cm
balenie 1,62 m2/9 ks

LUVMonochrome Magic by Villeroy & Boch

black

white

black

white

Vzorkovník farieb

40 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 3 ks

biely lesklý

biely lesklý

biely matný

čierny lesklý

čierny matný

Obklad (matný/lesklý)

40 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 3 ks

dlažba (obklad), matná,  
mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

8
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49

29

900

900

€/m2

€/m2

65,570 €/m2

41,540 €/m2

39 900
€/m2

47,590 €/m2

36 900
€/m2

52,910 €/m2

48 900
€/m2

65,450 €/m2

53 900
€/m2

72,160 €/m2

obklad lesklý, rektifikovaný

obklad lesklý, rektifikovaný

dlažba (obklad) matná/lapatto, mrazuvzdorná, rektifikovaná, protišmyk R9

40 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 3 ks

30 x 60 x 0,9 cm
balenie 1,62 m2/9 ks

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

60 x 120 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

Táto séria predstavuje osobitý šarm talianskeho 
severu v okolí jazera Como, svieži dizajn je kom-
bináciou mramoru a terazza  Ojedinelá kombiná-
cia, ktorú nemožno nájsť v prírode, preto je tak 
fascinujúca 

Bellagio

Iné formáty:

mozaiky: 30 x 30 cm, 5 x 5 cm 

sokel: 7,5 x 60 cm
i

Obklad

Dlažba

by Villeroy & Boch

light shadowlight shadow

shadowshadow

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

2 R9

1

Prémiová povrchová úprava, 
bez dodatočnej impregnácie  
Vysoká odolnosť proti 
zafarbeniu povrchu 

9
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10 10

60 60

70 70

90 90

58

79

79

59

37 39

35

900

900

900

900

900 900

900

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2 €/m2

€/m2

65,450 €/m2

88,940 €/m2

88,940 €/m2

88,940 €/m2

41,540 €/m2 46,280 €/m2

46,280 €/m2

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

30 x 60 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 6 ks

dlažba (obklad),  mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, matná, R9

LUVUrban Jungle

Zelená oáza pokoja v strede mestskej džungle 
(Urban Jungle)  Upokojujúci vzor exotických rastlín 
v kombinácií s jemnými tónmi terazza a betónu  
Povrch obkladov ozvláštňuje trblietavý lesk 

dark grey 90

grey  60

greige 70greige 70

soft greige  20, 21soft greige  20, 21

light grey 10light grey 10

white grey 00, 01white grey 00, 01

Vzorkovník farieb
Obklad

Dlažba

obklad matný, rektifikovaný

00

01

05

20

21

25

40 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 3 ks

Iné formáty:

30 x 60 cm, 
45 x 45 cm, 
80 x 80 cm, 
sokle: 
7,5 x 60 cm, 
8 x 45 cm, 
mozaiky: 
7,5 x 7,5 cm, 
30 x 60 cm

i

V tejto sérií sa vyrábajú  
terasové dlažby v hrúbke 2 cm 

2 cm

2 R9

Prémiová povrchová úprava, 
bez dodatočnej impregnácie  
Vysoká odolnosť proti 
zafarbeniu povrchu 

Veľkoformátové obklady a dlažby Optima v hrúbke 
6 mm (až 120x260 cm)  Viac na strane 20 

SUPER
SIZE

10
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35 900
€/m2

42,910 €/m2

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

Iné formáty:

15 x 60 cm, 
30 x 60 cm, 
30 x 120 cm, 
60 x 120 cm, 
40 x 80 cm, 
80 x 80 cm, 
7,5 x 60 cm, 
15 x 15 cm, 
30 x 30 cm, 

mozaiky: 
7,5 x 7,5 cm, 
2,5 x 15 cm, 
30 x 30 cm,

sokel: 
7,5 x 60 cm

i
dlažba (obklad),  mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, matná, R10 A

Aberdeen

obklad rektifikovaný, matný s jemným odleskom

3439
900

900 €/m2

€/m2 37,210 €/m2

47,590 €/m2

33 x 100 x 1,1 cm
balenie 1,32 m2 / 4 ks

Žulový vzhľad budov škótskeho prístavného mesta 
Aberdeen, bola inšpiráciou pre túto originálnu a 
modernú sériu 

V tejto sérií sa vyrábajú  
terasové dlažby v hrúbke 2 cm 

Vzorkovník farieb

slate grey  90

tobacco  70

opal grey  60opal grey  60

pearl  10pearl  10

30 x 60 x 0,9 cm
balenie 1,62 m2 / 9 ks

obklad rektifikovaný, matný s jemným odleskom

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

2R10 R12

2 cm

11
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LUV

obklad matný/lesklý, rektifikovaný

dlažba (obklad), lapatto/matná, mrazuvzdorná,  
gres, rektifikovaná

dlažba (obklad), matný/lesklý, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, protišmyk

dekor, matný, reliéf s jemným leskom 

54 900
€/m2

72,160 €/m2

56 900
€/m2

73,810 €/m2

49 900
€/m2

65,450 €/m2

45 900
€/m2

53,650 €/m2

47 900
€/m2

60,410 €/m2

61 900
€/m2

73,810 €/m2

48 30
€/ks97 36

€/ks

lapatto

lapatto

 R9 matná

 R9 lapatto

 R9 matná

lesklý (21) 
matný (00/20)lesklý

Séria sa vyznačuje „patinovaným“ povrchom, inšpi-
rovaným starými vínnymi pivnicami a kaviarňami, 
kde cítiť kus histórie v kontraste s čistými líniami  
Dekoratívne prvky sa vyrábajú v zlatých, bronzových 
a medených tónoch 

11

12

13

61 7 9 61 7 9

61 7 9

0001 2021

11

12

13

57 900
€/m2

97,360 €/m2

60 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

40 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 3 ks Iné formáty:

60 x 120 cm R9L, 
5 x 5 cm mozaika, 
7,5 x 60 cm sokel

i

60 x 60 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

20 x 40 cm 20 x 20 cm

60 x 60 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

Stateroom by Villeroy & Boch

Vzorkovník farieb

Obklad

  
old white  1old white  1

tarmac  9

grey  6grey  6

multicolor  7multicolor  7

  
old white  00,01old white  00,01

ivory  20,21ivory  20,21

gold  11

bronze  12

multicolor  13

Dlažba

Dekor

winner 2017

2 3 R9

12
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41 900
€/m2

55,360 €/m2

Vo svete keramických obkladov a dlažieb má  
dizajn betónu  nezastupiteľné miesto v spojitosti  
so symbiózou mestskej architektúry s prírodou  
Odtiene sú inšpirované farbou riečnych kamienkov,  
dekorovaný obklad v sebe nesie pečať stromov  
a rastlín 

anthracite 9

greige  7greige  7

49 900
€/m2

65,450 €/m2

39

59

45

900

900

900

€/m2

€/m2

€/m2

46,280 €/m2

65,450 €/m2

55,360 €/m2

 lapatto

lapatto

matná R9

m
atná R

9

66

66

99

99

00

00

77

77

60

00

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

40 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 3 ks

34 900
€/m2

42,910 €/m2

light grey 60, 61, 62, 63light grey 60, 61, 62, 63

30 x 60 x 0,9 cm
balenie 1,62 m2 / 9 ks

80 x 80 x 1 cm
balenie 1,28 m2 / 2 ks

Iné formáty:

40 x 80 cm, 
30 x 60 cm R9, 
mozaiky:  
2,5 x 15 cm,  
5 x 5 cm, 
7,5 x 60 cm sokel

i

obklad rektifikovaný, matný

obklad rektifikovaný, matný dlažba (obklad),  matná/lapatto, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

Spotlightby Villeroy & Boch

grey 6grey 6

white 0white 0

Vzorkovník farieb dlažby

Vzorkovník farieb obkladu

white  00, 01, 02, 03white  00, 01, 02, 03

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

R9 
MAT 2

SUPER
SIZE

60 x 120 x 0,6 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

120 x 120 x 0,6 cm
balenie 2,88 m2 / 2 ks

120 x 260 x 0,6 cm
balenie 3,12 m2 / 1 ks

Veľkoformátové obklady a dlažby  
v hrúbke 6 mm (až 120x260 cm)  Viac na strane 20 

120 x 260

120 x 120

120 x 60

OPTIMAmm

13
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LUVOmbra by Villeroy & Boch

30 x 90 x 1 cm
balenie 1,35 m2 / 5 ks

30 x 90 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 4 ks

obklad, matný, rektifikovaný

obklad (dekor), matný, rektifikovaný, reliéf

Obklady z tejto série sa hrajú s ilúziou svetla a tieňa  
Výrazné pruhovanie a florálny vzor sú grafickým zá-
kladom ktorý sa mení v závislosti od uhlu osvetlenia 
a pohľadu 

whitewhite

greygrey 39

37

900

900

€/m2

€/m2

46,280 €/m2

49,900 €/m2

NOVINKA

Doporučené dlažby zo serií: 
Metalyn, str  15

Prémiová povrchová úprava, 
bez dodatočnej impregnácie  
Vysoká odolnosť proti 
zafarbeniu povrchu 

14
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1006 70 40 60 61

1006 70 40 60 61 1006 70 40 60 61

46 900
€/m2

63,730 €/m2

46 900
€/m2

73,810 €/m2

46 900
€/m2

63,730 €/m2

38 900
€/m2

41,540 €/m2

42 900
€/m2

51,640 €/m2

80 x 80 x 1 cm
balenie 1,28 m2 / 2 ks

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

Séria Metalyn prináša novú vzrušujúcu kombináciu 
dvoch klasických materiálov, kovu a betónu aby 
vytvorila nekonvečný a inovatívny dizajn  

oxyde 61

steel 60

iron 40iron 40

bronze 70bronze 70

pearl 10pearl 10

silver 06silver 06

Vzorkovník farieb dlažby

dlažba (obklad,dekor), matná, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, R10

dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná, R10

60 x 120 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

60 x 120 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

30 x 120 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

Iné formáty:

30 x 60 cm R9, 
mozaiky:  
1,6 x 60 cm,  
7,5 x 7,5 cm, 
7,5 x 60 cm sokel

i
Metalyn

NOVINKA

R103

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

Veľkoformátové obklady a dlažby Optima v hrúbke 
6 mm (až 120x260 cm)  Viac na strane 20 

SUPER
SIZE

15
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39 900
€/m2

70,490 €/m2

47 900
€/m2

72,160 €/m2

52 900
€/m2

87,280 €/m2

39 900
€/m2

57,680 €/m2

48 900
€/m2

73,810 €/m2 0 leštená

6,9 leštená leštená

 0,6,9 matná R9

matná R9

LUVMarmochic by Villeroy & Boch

Séria s luxusným vzhľadom mramoru Calacatta  
Vyrába sa v troch farebných odtieňoch, leštenom  
a matnom povrchu 

dark illusion  9-dlažba, 90-obklad

59 900
€/m2

65,570 €/m2

54 900
€/m2

65,570 €/m2

obklad lesklý, rektifikovaný

dlažba (obklad) matná /leštená lesklá,  
mrazuvzdorná, rektifikovaná

dlažba (obklad) matná alebo leštená lesklá,  
mrazuvzdorná, rektifikovaná

00

0

0

60

6

6

90

9

9

40 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 3 ks

60,5 x 120,5 x 1 cm
balenie 1,46 m2 / 2 ks

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

Iné formáty:

bordúry: 
1,5 x 30 cm, 
5 x 60 cm, 
5 x 5 cm, 
mozaiky: 
1,8 x 42 cm, 
3,7 x 3,7 cm, 
0,5 x 120 cm

i

5 x 30 cm

2 x 120 cm

rôzne druhy bordúr  
a mozaiky

mozaiky

9 x 30 cm

26 x 30 cm

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

deep pearl  6-dlažba, 60-obklad

essential white  0-dlažba, 00-obkladessential white  0-dlažba, 00-obklad

Vzorkovník farieb

2 R9

16
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39 900
€/m2

59,040 €/m2

39 900
€/m2

55,360 €/m2

159 900
€/m2

211,670 €/m2

dlažba (obklad) lappato, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

dlažba (obklad) lappato, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

white (1)white (1)

white gold (2)white gold (2)

black (9)black (9)

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

60,5 x 120,5 x 1 cm
balenie 1,46 m2 / 2 ks

Séria Nocturne ako názov napovedá reprezentu-
je odtiene noci a je dodávaná v troch odtieňoch 
mramoru a to Calacatta Gold, Statuario, Black Ice  
Prináša novú úroveň luxusu do priestoru 

Nocturne
NOVINKA

3

by Villeroy & Boch

Iné formáty:

bordúry: 
21 x 21 cm, 
20 x 23 cm, 
25 x 30 cm

i

17
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Oak Park

40 900
€/m2

45,680 €/m2

Iné formáty:

30 x 120 cm, mozaiky: 2,5 x 15 cm,  
7,5 x 7,5 cm, sokel 7 x 120 cm

cacao

i

farina

dlažba (obklad) matná, mrazuvzdorná, gres, reliéf, protišmyk R9, rektifikovaná, 20 x 120 x 1,1 cm, balenie 0,96 m2 / 4 ks

caviarcrema

Séria prináša kúzlo dubového dreva s jemnozrnou 
textúrou, prirodzenými prechodmi a miernym relié-
fom  Pôsobí upokojujúco a prirodzene 

chalete

38 900
€/m2

45,680 €/m2

R9 2

brandy

V tejto sérií sa vyrábajú  
terasové dlažby v hrúbke 2 cm 

2 cm

18
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33 900
€/m2

57,680 €/m2

39 900
€/m2

46,280 €/m2

Lodge
Imitácia dreva v moderných odtieňoch a kvalite  
Villeroy & Boch  Jednotlivé kusy dlažby môžu byť  
v odlišných farebných odtieňoch 

Lodge Wall

39 900
€/m2

57,680 €/m2

42 900
€/m2

46,280 €/m2

greige

dlažba (obklad) matná, mrazuvzdorná, gres, reliéf, protišmyk R9, rektifikovaná,  
22,5 x 90 x 1,1 cm, balenie 1,01 m2 / 5 ks

obklad, matný, reliéf, rektifikovaný

Iné formáty Lodge:

30 x 120 cm 
10 x 120 cm  
11,25 x 90 cm 
20 x 120 cm 
30 x 120 cm 
7,5 x 7,5 cm  mozaika 
7,5 x 90 cm  sokel 
22 x 90 cm dekor

i

grey dark brownbrown

white creme grey

30 x 90 x 1 cm
balenie 1,35 m2 / 5 ks

Lodge, Lodge Wallby Villeroy & Boch

beige

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

3 R9

V tejto sérií sa vyrábajú  
terasové dlažby v hrúbke 2 cm 

2 cm

19
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Optima - veľkoformátové obklady a dlažby

winner 2018

VEĽKOFORMÁTOVÝ DIZAJN
Výška 260 cm, perfektne prispôsobená na 
štandartnú výšku miestnosti 

NÍZKY PROFIL
Jednoduchá manipulácia vďaka 6 milimetrovej 
hrúbke a nízkej hmotnosti  

VHODNÉ AJ PRE RENOVÁCIU
Vďaka nízkej hmotnosti je možne lepiť aj na 
pôvodný obklad 

VZHĽADOVÁ RÔZNORODOSŤ
Rôzne varianty v betónovo-cementovom a kamen-
nom vzhľade

UNIVERZÁLNE POUŽITIE
Montáž na stenu aj podlahu v súkromných aj 
verejných priestoroch 

ĽAHKÁ ÚDRŽBA
Minimum škár a povrch Vilbostone Plus sú zárukou  
veľmi ľahkej údržby 

TEPELNÁ PRIESTUPNOSŤ
Vďaka nízkemu profilu 6 milimetrov je mimoriadne 
vhodná pre inštaláciu s podlahovým kúrením 

120 x 260

120 x 120

120 x 6080 x 80

Balenie a cena
120 x 260 x 0,6 cm
balenie 3,12 m2 / 1 ks

79,900 €/m2 (103,53 €/m2)

120 x 120 x 0,6 cm
balenie 2,88 m2 / 2 ks

52,900 €/m2 (88,940 €/m2)

60 x 120 x 0,6 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

49,900 €/m2 (80,570 €/m2)

80 x 80 x 0,6 cm
39,900 €/m2 (63,490 €/m2)

BENEFITY  
VEĽKOFORMÁTOVÉHO OBKLADU A DLAŽBYR9 6 mm

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

mm
SUPER
SIZE

veľkoformátová dlažba (obklad), hrúbka 6 mm,  
mrazuvzdorná, rektifikovaná, R9

20



21

Optima - veľkoformátové obklady a dlažby

light rock (10)

white (0) light grey (10)

sunny rock (20)

greige (7) greige (70)

warm rock (60)

grey (6) grey (60)

black rock (90)

anthracite (9) dark grey (90)

steel (60)

oxyde (61)

Tucson

Spotlight Urban Jungle Metalyn

white sand (1)

sand (2)

clay (7)

volcano (9)

Hudson

creme (10)

greige (70)

grey (60)

anthracite (90)

X-plane

light grey (06)

greige (10)

bronze (70)

iron (40)

NOVINKA

21
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Terasové dlažby Outdoor, sú exteriérové dlažby v hrúbke 2 cm, vyrábané v odtieňoch najpredávanejších interiérových sérií   
Tým je zaručený plynulý prechod z interiéru do exteriéru v jednom dizajne 

Inštalácia na terčíky Inštalácia do trávy

Inštalácia do štrkového lôžkaInštalácia lepením

Outdoor - vonkajšie terasové dlažby

cm2

22
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Spôsob inštalácie na terčíky:

MyEarth

Urban jungle

Aberdeen

X-Plane

Oak Park

Cádiz

Tucson

light beige (10)

light grey (10)

beige multicolour (20)

greige (70)

grey multicolor (60)

grey (60)

anthracite multicolor (90)

dark grey (90)

opal grey (60)

beige (20)

chalete (20)

chalk multicolor (1)

light rock (10)

tobacco (70)

grey (60)

cacao (80)

sand (2)

sunny rock (20)

slate grey (90)

anthreacite (90)

slate grey (90)

grey multicolor (7)

warm rock (60) black rock (90)crema (10) brandy (30)

dlažba hrúbka 2 cm, matná, mrazuvzdorná, gres, reliéf, rektifikovaná, protišmyk R11B

T

NM

Podkládka NM 25-270 mm

40-70 mm
60-100 mm

90-160 mm

150-270 mm StarT
podkládka  
od 10 do 15 mm 

Pevná podložka 
5 mm

EH

LH

Podložky EH  
(12, 15, 20 mm)

Podložky LH  
(3, 5 mm)

25-40 mm
TW 110  samonivelizačná 
vložka, eliminuje sklon  
podkladu o 1 %

TW

60 x 60 x 2 cm 
40 x 80 x 2 cm 
80 x 80 x 2 cm

80 x 80 x 2 cm

Outdoor - vonkajšie terasové dlažby

60 x 60 x 2 cm 
60 x 120 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm 
60 x 120 x 2 cm

40 x 120 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm 
40 x 80 x 2 cm

60 x 60 x 2 cm 
80 x 80 x 2 cm

35 x 60 x 2 cm: 104,06 €/ks

Cádiz, My Earth, Tucson, Urban Jungle, X-plane, Aberdeen

35 x 120 x 2 cm: 171,32 €/ks 
Aberdeen, Oak Park, X-plane

Okapnica, výška 14,5 cm
R11B 2 cm

cm2

Balenie a cena:
60 x 60 x 2 cm - balenie 0,72 m2 / 2 ks 
53,900 €/m2 (62,060 €/m2)
60 x 120 x 2 cm - balenie 1,44 m2 / 2 ks 
62,900 €/m2 (82,240 €/m2)
40 x 80 x 2 cm - balenie 0,64 m2 / 2 ks 
56,900 €/m2 (63,730 €/m2)
80 x 80 x 2 cm - balenie 0,64 m2 / 1 ks 
63,900 €/m2 (82,240 €/m2)
40 x 120 x 2 cm - balenie 0,48 m2 / 1 ks 
69,900 €/m2 (82,240 €/m2)

23
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Laurentexkluzívne veľkoformátové dlažby

Torano

OperaAntrim

24
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FS Ivy

dlažba (obklad), matná, predrezaná, protišmyk R9, rôzne variácie
FS (marocký štýl-vintage industria), táto kolekcia  
sa skladá z rôznych dlaždíc, ktoré navrhol Francisco 
Segarra  Všetky dlažby sú vo vintage-industriálnom 
štýle typickom pre dizajnéra, kde spoločnou témou  
je opotrebovaný vzhľad s použitím výrazných 
geometrických či ozdobných vzorov a priznanými 
škárami Nádherné žiarivé farby sa ideálne hodia  
do kúpeľní, zimných záhrad či hál, kde svojou jedi-
nečnosťou vyzdvihujú majestátnosť priestorov  

45 x 45 x 1,06 cm
balenie 1,06 m2 / 5 ks

13 vzorov

6 vzorov

9 vzorov 9 vzorov 9 vzorov

4 vzory 4 vzory

10 vzorov 9 vzorov

FS Vintage

30,990 €/m2 (42,861 €/m2)

30,990 €/m2 (42,861 €/m2)

30,990 €/m2 (42,861 €/m2)

33,990 €/m2 (42,861 €/m2)

30,990 €/m2 (42,861 €/m2)

33,990 €/m2 (42,861 €/m2)

30,990 €/m2 (42,861 €/m2) 33,990 €/m2 (42,861 €/m2) 30,990 €/m2 (42,861 €/m2)

25
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Borgo

negro

gris 

blanco blanco 

Vzorkovník farieb dlažby

37 x 75 cm, 
37 x 150 cm, 

33 x 100 cm,  
100 x 100 cm, 

40 x 120 cm
i Iné formáty:

DIZAJN - KAMEŇ

Exkluzívna imitácia kameňa  Jemne reliéfny, prebrúsený 
povrch s jemným nepravideľným leskom, vytvárajúcim 
decentný kontrast medzi lesklými a matnými plochami 

51,900 €/m2 (58,141 €)

57,900 €/m2 (64,595S €)

75 x 150 x 1,1 cm
balenie 1,13 m2 / 1 ks

75 x 75 x 1,1 cm
balenie 1,13 m2 / 2 ks

75 x 150 x 1,1 cm
balenie 1,13 m2 / 1 ks

dlažba (obklad) lapatto matné, reliéf, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

gris, 52,900 €/m2 (59,134 €) gris, 56,100 €/m2 (59,134 €)gris, 56,100 €/m2 (59,134 €)

60 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

26
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AlsaciaDIZAJN - MRAMOR CALACATTA

Vzorkovník farieb dlažby

biela/šedábiela/šedá

Séria Alsacia je vo vzhľade prírodného mramoru Séria Alsacia je vo vzhľade prírodného mramoru 
Calacatta, v jeho naturálnej podobe s rôznorodým Calacatta, v jeho naturálnej podobe s rôznorodým 
žilovaním, v semi-matt úprave  Povrch je príjemne žilovaním, v semi-matt úprave  Povrch je príjemne 
jemný na dotyk jemný na dotyk 

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

75 x 75 x 1,1 cm
balenie 1,13 m2 / 2 ks

60 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

dlažba (obklad), matná semišová, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

75 x 150 x 1,1 cm
balenie 1,13 m2 / 1 ks

60 x 60 x 1,02 cm
balenie 1,13 m2 / 4 ks

20,900 €/m2 (34,821 €)

29,900 €/m2 (43,938 €)

43,900 €/m2 (48,675 €)

36,900 €/m2 (40,500 €)
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Olsom, Eyra, Deba

olsom - antracitový základ s výraznou kresbou 

Vzorkovník farieb dlažby

eyra - biela so šedo-hnedou kresbou 

deba - šedo-hnedý, naturálny odtieňdeba - šedo-hnedý, naturálny odtieň

dlažba (obklad), leštená lesklá, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

DIZAJN - MRAMOR

74 x 149 x 1,1 cm
balenie 1,13 m2 / 1 ks

67,900 €/m2 (75,638 €) 67,900 €/m2 (75,638 €)

dlažba (obklad), leštená matná, EXTRA SOFT 
TOUCH, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

59,900 €/m2 (65,886 €)

74 x 74 x 1,1 cm
balenie 1,13 m2 / 2 ks

28
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crema 

blanco blanco 

Vzorkovník farieb dlažby

Vzhľad prírodného jemného mramoru v príjemných 
pieskovo-krémových tónoch   
K dizpozícií v troch povrchoch: vysoko lesklý, semišovo 
matný, Extra Soft Touch (PulM) 

EviaDIZAJN - MRAMOR

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

Mimoriadne jemný  
povrch na dotyk

60 x 120 x 1,1 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

dlažba (obklad), matná semišová, mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

dlažba (obklad), leštená matná, EXTRA SOFT TOUCH 
mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

74 x 149 x 1,1 cm
balenie 1,13 m2 / 1 ks

29,900 €/m2 (42,938 €) 29,900 €/m2 (42,938 €)

34,900 €/m2 (38,636 €)

60 x 60 x 1,02 cm
balenie 1,13 m2 / 4 ks

74 x 74 x 1,1 cm
balenie 1,13 m2 / 2 ks

60,900 €/m2 (68,180 €)59,900 €/m2 (65,886 €)

29
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dlažba (obklad), lapatto-pololesklé, mrazuvzdorná, rektifikovaná, gres

obklad, lesklý, rektifikovaný

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

Norwich
Séria Norwich v cementovom vzhľade s čiastočne  
prebrúseným pololesklým povrchom - lapatto   
Štyri farebné varianty  Porcelánová dlažba je 
prefarbená v celom priereze a má minimálnu 
nasiakavosť  Svojimi technickými vlastnosťami je 
vhodná i do náročných záťažových priestorov 

MARENGO

GRIS

PERLA

Norwich, Blanco

Vzorkovník farieb

23,900 €/m2 (32,951 €)

25,900 €/m2 (32,951 €) 29,900 €/m2 (32,951 €)29,900 €/m2 (32,951 €)

21,900 €/m2 (29,989 €)

33,3 x 100 x 0,7 cm
balenie 2,00 m2 / 6 ks 7mm

30
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dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, gres

dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, gres, reliéf

gris 

Vzorkovník farieb dlažby

perla

blanco blanco 

60 x 120 x 0,9 cm
balenie 1,44 m2 / 2 ks

20 x 120 x 0,9 cm20 x 120 x 0,9 cm
balenie 1,68 mbalenie 1,68 m22 / 7 ks / 7 ks

28,900 €/m2 (34,432 €)

28,900 €/m2 (34,432 €)

25,900 €/m2 (34,432 €)

24,900 €/m2 (31,470 €)

24,900 €/m2 (31,470 €)

24,900 €/m2 (31,470 €)

javor svetlý

biela cementová

šedá cementová

tmavošedá cementová

dub prírodný

jaseň olivový

NOVINKA

Walkyria, Suburb

31
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60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

dlažba (obklad), leštená lesklá mrazuvzdorná, rektifikovaná

hnedý mramor

krémový mramor

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

biely mramor

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

60 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 4 ks

svetlo-krémový mramor

šedý mramor

svetlo šedý mramor

mramorové dlažby

25,900 €/m2 (38,875 €)
Ďaľšie dostupné formáty v cm:  
60x120, 120x120, 75x75, 90x180

28,900 €/m2 (38,875 €)
Ďaľšie dostupné formáty v cm:  
60x120, 120x120, 75x75, 90x90

24,900 €/m2 (38,875 €)
Ďaľšie dostupné formáty v cm:  
60x120, 120x120, 75x75, 90x90

25,900 €/m2 (38,875 €)
Ďaľšie dostupné formáty v cm:  
60x120,  75x75

28,900 €/m2 (38,875 €)
Ďaľšie dostupné formáty v cm:  
60x120, 75x75

24,900 €/m2 (38,875 €)
Ďaľšie dostupné formáty v cm:  
60x120, 120x120, 90x180

Materiál na výrobu tejto porcelánovej dlažby je plne 
prefarbený  Povrch dlaždice je brúsený a leštený  
čo zabezpečuje ideálne hladký povrch s minimálnou 
pórovitosťou  To jej prepožičiava vynikajúce mecha-
nické a chemické vlastnosti  Dlažba je  mrazuvzdorná 
a vhodná do interiéru a exteriéru 

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 33

32
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Farebná škála farby - DF10, zobrazené farebné odtiene sa môžu líšiť od vytvrdnutého materiálu 

10 weiss

28 jasmin

16 hellgrau

34 bahamabeige 52 braun

90 schwarz

14 betongrau

29 hellbeige 17 silbergrau

22 steingrau 

59 balibraun

33 jurabeige

15 grau

32 beige

27 pergamon

77 manhattan  66 anthrazit18 sandgrau

Škárovacia hmota DF 10® DesignFuge Flex, so striebornými trblietkami

PROFESIONÁL  
PRE VEĽKÝ FORMÁT

PROFESIONÁL  
PRE DIZAJN A FUNKČNOSŤ
Sopro DF10 DesignFuge Flex
- ideálna jemná škárovacia hmota pre porcelánové 

dlažby a škáry už od 1 mm
- možnosť pridať trblietky

Sopro FKM XL MultiFlexKleber
- špeciálne lepidlo pre moderné veľkoformátové dlažby a obklady
- bezproblémové lepenie a dlhodobá spoľahlivosť 

stavebná chémia

33
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sprchové kúty TOP-Line, výška 190 cm, rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, sklo číre s úpravou AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu

1-krídlové dvere 

1-krídlové dvere do niky  
alebo pre kombináciu s bočnou stenou

2-krídlové dvere do niky  
alebo pre kombináciu s bočnou stenou

bočná stena

TOP-Line

bezbariérové posuvné dvere, s pevným segmentom, do niky  
alebo pre kombináciu s bočnou stenou 

Názov modelu šírka 80 cm šírka 90 cm šírka 100 cm šírka 120 cm šírka 140 cm šírka 160 cm

1-krídlové dvere 
do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou

_____ € (381,60 €) _____ € (398,40 €) _____ € (420,00 €)

2-krídlové dvere 
do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou

_____ € (405,60 €) _____ € (422,40 €) _____ € (435,60 €)

posuvné dvere ĽAVÉ 
do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou

_____ € (483,60 €) _____ € (512,40 €) _____ € (540,00 €)

posuvné dvere PRAVÉ 
do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou

_____ € (483,60 €) _____ € (512,40 €) _____ € (540,00 €)

posuvné dvere, do niky alebo pre kombináciu  
s bočnou stenou, so spodným profilom

_____ € (483,60 €) _____ € (512,40 €) _____ € (540,00 €)

bočná stena _____ € (256,80 €) _____ € (268,80 €) _____ € (268,80 €) _____ € (300,00 €)

Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*
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sprchové kúty TOP-Line, výška 190 cm, rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, sklo číre s úpravou AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu

sprchové kúty, výška 200 cm, rám čier-
na matná / sklo číre s úpravou AQUAPERLE, 
pre jednoduchšiu údržbu

sprchové kúty TOP-Line, výška 190 cm, rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, sklo číre s úpravou AQUAPERLE

bezbariérový 4-uholník, posuvné dvere, rohový vstup
80 cm, _____ € (614,40 €)
90 cm, _____ € (640,80 €)
100 cm, _____ € (672,00 €)

celosklenená kabína s posuvnými dverami a bočnou stenou
Súčasťou dodávky je obdĺžniková vanička + 2 zadné steny  
(z lakovaného skla 6 mm AQUAPERLE) a termostatická batéria  
s hlavovou sprchou, 120 x 80 cm,  1 858,80 €

1/4-kruh, rádius R550, posuvné dvere
80 cm, _____ € (676,80 €)
90 cm, _____ € (710,40 €)
100 cm, _____ € (746,40 €)

skladacie dvere do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou
80 cm, _____ € (362,40 €)
90 cm, _____ € (381,60 €)
100 cm, _____ € (393,60 €)

bočná stena Walk In (stena + vzpera)
stena 100 cm, _____ € (268,80 €)
stena 120 cm, _____ € (300,00 €)
stabilizačná vzpera, _____ € (114,00 €)

4-uholník, posuvné dvere, rohový vstup so spodným profilom
90 cm, _____ € (640,80 €)
100 cm, _____ € (672,00 €)

možnosť aretácie na jednej strane

vzpera

bočná stena

A

A

B

C

bočná stena Walk In Easy  
(stena s vyrovnávacím profilom + vzpera),  
sklo 8 mm, stabilizačná vzpera 125 cm,  
možnosť skrátenia na mieru, profil čierny,  
prestaviteľnosť -15 mm /+5 mm
stena 90 cm, _____ € (432,00 €)
stena 100 cm, _____ € (452,40 €) 
stena 120 cm, _____ € (494,40 €)
stena 140 cm, _____ € (536,40 €)

2-dielne skladacie dvere  
Solino Black Line, výška 198,4 cm  
inštalácia do niky s nástennou lištou,  
v nike nastaviteľné -2 cm /+0 cm
80 cm - Ľ, _____ € (494,40 €)
80 cm - P, _____ € (494,40 €)
90 cm - Ľ, _____ € (511,20 €)
90 cm - P, _____ € (511,20 €)

1-krídlové dvere TOP-Line S,  
inštalácia do niky alebo v kombinácií  
s bočnou stenou, v nike nastaviteľné  
-2,5 cm /+2,5 cm
80 cm, _____ € (423,60 €)
90 cm, _____ € (445,20 €)
100 cm, _____ € (466,80 €)

bočná stena TOP-Line S,  
vrátane bočnej stabilizačnej vzpery,
pre kombináciu s 1-krídlovými dverami, 
sklo 6 mm
80 cm, _____ € (272,40 €)
90 cm, _____ € (284,40 €)
100 cm, _____ € (300,00 €)

CB

TOP-Line, Black Line

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: 
Magnetický profil do niky, čierny,  
výška 198,4 cm
_____ € (40,80 €)

NOVINKA

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
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Sprchové kúty Annea, výška 200 cm, rám ALUCHRÓM - strieborná lesklá, chróm, číre sklo 6 mm, bezpečnostné s úpravou AQUAPERLE pre jednoduchšiu údržbu, vrátane rohovej vzpery.

1-krídlové dvere s pevným segmentom,  
inštalácia do niky alebo v kombinácií  
s bočnou stenou v nike nastaviteľné -2 cm / +0 cm
90 cm, ukotvenie vľavo _____ €
90 cm, ukotvenie vpravo _____ €
100 cm, ukotvenie vľavo _____ €
100 cm, ukotvenie vpravo _____ €

1-krídlové dvere, inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou 
stenou v nike nastaviteľné -1,5 cm / +0 cm
90 cm, ukotvenie vľavo _____ €
90 cm, ukotvenie vpravo _____ €
100 cm, ukotvenie vľavo _____ €
100 cm, ukotvenie vpravo _____ €

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: sada upevňovacieho profilu 200 do niky, _____ € 
Doporučené príslušenstvo k 1-krídlovým dverám: sada prahovej lišty 100, _____ € 

1-krídlové dvere 1-krídlové dvere bočná stena

ã zápustné pánty so zdvíhacím mechanizmom a madlo á 1/4-kruh, 90 cm rádius R55, 775,00 €ã detail vzperyAnnea

bočná stena,
pre kombináciu  
s 1-krídlovými dverami Annea
80 cm, _____ € 
90 cm, _____ €
100 cm, _____ €
120 cm, _____ €

374,00
374,00
384,50

384,50

362,90
362,90
383,50

383,50

243,90
251,00
261,00
279,90

34,00
29,50
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sprchové dvere (univerzálna montáž): 
80 cm, _____ € 
90 cm, _____ € 
100 cm, _____ €

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: 
Magnetický profil do niky, výška 200 cm 
_____ €

bočná stena pre kombináciu s 1-krídl. dverami: 
80 cm, _____ € 
90 cm, _____ € 
100 cm, _____ €

sprchové dvere:  
80 cm, _____ € 
90 cm, _____ € 
100 cm, _____ €

bočná stena pre kombináciu s 2-krídlovými 
dverami, súčasťou je rohová vzpera: 
80 cm, _____ € 
90 cm, _____ € 
100 cm, _____ €

2-dielna vaňová skladacia zástena SOLINO,
rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, sklo bezpečnostné  
6 mm, číre s úpravou AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu  
otváranie von/dnu, výška 150 cm 

90 cm - upevnenie vľavo,  _____ €  
90 cm - upevnenie vpravo, _____ €
120 cm - upevnenie vľavo,  _____ €  
120 cm - upevnenie vpravo, _____ €

80 cm, _____ € (399,60 €) 
90 cm, _____ € (416,40 €) 
100 cm, _____ € (434,40 €) 
110 cm, _____ € (451,20 €) 
120 cm, _____ € (468,00 €) 

130 cm, _____ € (486,00 €) 
140 cm, _____ € (502,80 €) 
150 cm, _____ € (519,60 €) 
160 cm, _____ € (536,40 €)

sprchové kúty Solino, výška 200 cm, rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, sklo bezpečnostné 6 mm, číre s úpravou AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu

1-krídlové dvere do niky alebo montáž s bočnou stenou 2-krídlové dvere do niky alebo montáž s bočnou stenou

Voliteľné príslušenstvo pre 1-krídlové a 2-krídlové dvere: prahová lišta, _____ €

Solino, Walk-In Easy

sprchové steny WALK-IN Easy, výška 200 cm, sklo bezpečnostné 8 mm, číre s úpravou 
AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu, univerzálna montáž, stabilizačná vzpera 125 cm s možnosťou 
skrátenia na mieru, aluchrómový vyrovnávací profil s prestaviteľnosťou 20 mm (-15 mm až +5 mm)

Všetky modely na strane 
majú úpravu Aquaperle

289,90
299,90
312,90

35,50

258,50
266,50
282,50

399,90
406,90
419,90

266,50
278,90
289,00

29,90

396,00
396,00
426,90
426,90

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
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bočná stena 
inštalácia s krídlovými dverami,  
- so stabilizačnou vzperou 125 cm 
80 cm,    _____ € (445,20 €)
90 cm,    _____ € (460,80 €)
100 cm,  _____ € (472,80 €)
120 cm,  _____ € (500,40 €)

1-krídlové dvere s bočnou stenou, inštalácia do niky alebo  
v kombinácií s bočnou stenou v nike nastaviteľné -2 cm/+0 cm,  
- integrované pánty so zdvíhacím mechanizmom 
90 cm, ukotvenie vľavo,    _____ € (687,60 €)
90 cm, ukotvenie vpravo,  _____ € (687,60 €)
100 cm, ukotvenie vľavo,   _____ € (700,80 €)
100 cm, ukotvenie vpravo, _____ € (700,80 €)
+ bočná stena

krídlové dvere s pevnou stenou v rovine, inštalácia do niky alebo  
v kombinácií s bočnou stenou v nike nastaviteľné -2 cm/+0 cm,  
- integrované pánty so zdvíhacím mechanizmom
100 cm, ukotvenie vľavo,    _____ € (756,00 €)
100 cm, ukotvenie vpravo,  _____ € (756,00 €)
120 cm, ukotvenie vľavo,    _____ € (771,60 €)
120 cm, ukotvenie vpravo,  _____ € (771,60 €)
+ bočná stena

ã madlo Escura á vzpera Escura á bočná stena EscuraEscura

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: sada upevňovacieho profilu 200 cm do niky, _____ € (70,80 €)

1-krídlové dvere 

bočná stena

Sprchové kúty Escura, výška 200 cm, rám ALUCHRÓM - strieborná lesklá, chróm, číre sklo 6 mm, bezpečnostné s úpravou AQUAPERLE pre jednoduchšiu údržbu, vrátane priečnej vzpery.

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
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sprchové kúty PUR, výška až 230 cm (PURmax), sklo 8 mm, bezpečnostné s úpravou AQUAPERLE pre jednoduchšiu údržbu 
chrómované pánty so zdvíhacím mechanizmom, na vnútornej strane zapustené

sprchové dvere 1-krídlové do šírky 100 cm, cena od 1 062,00 €  
bočná stena s L-kovaním do 100 cm, cena 740,40 €

Walk-In s L-kovaním a priečnou stabilizačnou vzperou 125 cm 
v šírkach 30 cm až 160 cm, cena od 723,60 €

Za príplatok modely PUR max 
v atypickej výške až do 230 cm.

Pur

NA MIERU

PUR1G + PUDT2P PUDT2P + PU13PD PURDT2 + PU13D PU31PG SM PUDT3P + PU31PD PURDT3 + PU31D

2x PUT51P 2x PUT51

PUDT3P SM  
+ PU31PD SM

PURDT3 + PU31DPUR1G + PUDT2PPUR1G  
+ PURDT2

PUDT2P + PU13PD 
+ PUDT3P  

+ 2x RP.E10

PU13PG + PUDT2P

PUR1G PU13PG PU31PG PU31G PUR2 PU4P PU4 PUR51G PUR52P3PG P3G 2x PUT52P 2x PUT52PUE1G + PUE1D PUE2PG + PUE2PD

PUR1G + PURDT2

Modelová ponuka série PUR
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Cadura

CA1CD + V2.CA.50 CAT1 + CA1CDCA13D + CAT1 + CA13D CAT1SM + CA13DCA31CG CAT2 + CA31CGCA2C CAT2 + CA2C CA1CG + CA1CD CA13G + CA13D

CAT2 + CA2C 
+ CAT2

U-montáž

CAS2D CAST + CAS2D
CAST + CAS2D

+ CAST
U-montáž

CAE2G + CAE2D

Sprchové kúty Cadura, výška 200 cm, rám ALUCHRÓM - strieborná lesklá, chróm, číre sklo 6 mm, bezpečnostné s úpravou AQUAPERLE pre jednoduchšiu údržbu, vrátane priečnej vzpery.

1-krídlové dvere, inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou v nike  
nastaviteľné -2 cm / +0 cm, otvárateľné dovnútra i von, so zdvíhacím mechanizmom
90 cm, _____ € (721,20 €)
100 cm, _____ € (741,60 €)
bočná stena, pre kombináciu s 1-krídlovými dverami
90 cm, _____ € (494,40 €)
100 cm, _____ € (516,00 €)

Modelová ponuka série CADURA

á posuvné dvere s technológiou Soft Open /Close

posuvné dvere, s pevným segmentom, do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou 
s technológiou Soft Open/Close, v nike nastaviteľné -3,5 cm / +1,5 cm

120 cm, _____ € (805,20 €)
140 cm, _____ € (855,60 €)
bočná stena, pre kombináciu s posuvnými dverami
80 cm, _____ € (409,20 €)
90 cm, _____ € (440,40 €)
100 cm, _____ € (464,40 €)Nutné príslušenstvo pre montáž 1-krídlových dvier do niky:  

sada upevňovacieho profilu 200 cm s magnetickým tesnením  _____ € (313,00 €)

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
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sprchový kút Harrs 1/4-kruh 90 cm, R550 _____ €  (438,00 €)sprchový kút Harrs 4-uholník 90 cm, _____ € (438,00 €)

sprchové kúty HARRS s posuvnými dverami, výška 190 cm, sklo 6 mm, číre bezpečnostné, rám Bright ALU, lesklý hliník

posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom,
inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou
v nike nastaviteľné -3 cm / +1 cm,  
s výklopným sklom dverí pre ľahšiu údržbu
100 cm, _____ € (313,00 €)
110 cm, _____ € (333,00 €)
120 cm, _____ € (349,00 €)
bočná stena,
pre kombináciu s posuvnými 1-dielnymi dverami
80 cm, _____ € (174,00 €)
90 cm, _____ € (186,00 €)
100 cm, _____ € (202,00 €)

zalamovacie dvere do niky,
idálne pre malé priestory 
v nike nastaviteľné -3 cm / +1 cm,  
80 cm, _____ € (349,00 €)
90 cm, _____ € (369,00 €)

Sprchové kúty HARRS, výška 190 cm, rám strieborný lesklý / chróm, sklo číre, bezpečnostné s úpravou AntiCalc,  
pre jednoduchšiu údržbu. Madlá vo farbe chróm. Sklo v hrúbke 6 mm.

SU
PE

R 
 

SE
T

SU
PE

R 
 

SE
T

SET 4v1  HARRS 4-uholník 90 cm 
(kút + vanička z minerálneho mramoru + podpery + sifón chróm)  
_____ € (659,00 €)

SET 4v1 HARRS 1/4-kruh 90 cm, R550 
(kút + vanička z minerálneho mramoru + podpery + sifón chróm)  
_____ € (658,01 €)

sprchový set
termostat, 3-polohový, biela/
chróm
A: 450 mm, C: 250 mm
_____ € (396,00 €)

sprchový set
termostat, 3-polohový, 
otočné sprchové rameno,  
chróm
A: 450 mm, C: 200 mm
_____ € (375,00 €)

ROTABLEROTABLE

Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*
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Sprchový kút 4-uholník
80 cm, _____ € (570,95 €)
90 cm, _____ € (594,52 €)
 ATYP šírka 70-125 cm, 
výška do 200 cm, _____ € (799,05 €)

detail rohového spoju 4-uholníka detail madla
detail výklopného mechanizmu  
dverí pre ľahké čistenie

Sprchový kút 1/4-kruh, rádius R550
80 cm, _____ € (570,95 €)
90 cm, _____ € (594,52 €)
 ATYP šírka 80-125 cm, 
výška 200 cm, _____ € (799,05 €)

Posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom + bočná stena

Posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom:
inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou
v nike nastaviteľné -3 cm / +2 cm
pri objednávaní treba určíť na ktorej strane je pevný segment (ľavá/pravá)
120 cm, _____ € (450,55 €)
130 cm, _____ € (450,55 €)
140 cm, _____ € (450,55 €)
150 cm, _____ € (478,33 €)
160 cm, _____ € (478,33 €)
170 cm, _____ € (478,33 €)
180 cm, _____ € (478,33 €)
 ATYP šírka 100-180 cm,  
 výška do 200 cm, _____ € (554,52 €)

Bočná stena:
pre kombináciu s posuvnými  
1-dielnymi dverami
70 cm, _____ € (241,43 €)
75 cm, _____ € (241,43 €)
80 cm, _____ € (241,43 €)
90 cm, _____ € (241,43 €)
100 cm, _____ € (241,43 €)
 ATYP šírka 20-120 cm,  
 výška do 200 cm, _____ € (311,19 €)

Sprchové kúty MyFlex, výška 200 cm, rám strieborný pololesklý / chróm, sklo číre, bezpečnostné s úpravou ANTI-PLAQUE, pre jednoduchšiu údržbu.  
Madlá, krytky pojazdov, rohová spojka, sú vždy vo farbe chróm. Sklo pevných segmentov v hrúbke 4mm, posuvné segmenty v hrúbke 6 mm.

NA MIERU

NA MIERU

NA MIERU NA MIERU

NA MIERU

MyFlex

Bezbariérové riešenie
vhodné i pre hendikepované 
osoby.

Možnosť objednať  
v rozmere podľa parametrov 
stavebníka.

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*



sprchové kúty Aura, výška 200 cm, sklo 6 mm, číre, bezpečnostné s úpravou ANTI-PLAQUE pre jednoduchšiu údržbu, madlo a prahová lišta  - chróm, zvislé profily - strieborná lesklá
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Sprchové kúty Aura Pure, výška 197 cm, rám strieborný pololesklý (možná aj čierna farba Black Edition) / chróm, sklo číre bezpečnostné hrúbka 6 mm.  
Madlá a pánty sú vždy vo farbe chróm.  Sklo s úpravou ANTI-PLAQUE, pre jednoduchšiu údržbu.

Bočná stena v šírkach 75 - 140 cm, v cenách od 556,80 €

sklo 10 mm
- s poličkou, 
- držiakom na uterák, 
- bez nutnosti bočnej 

vzpery

sklo 8 mm
- s poličkou, 
- s priečnou alebo 

bočnou vzperou

sklo 6 mm
- s poličkou, 
- s priečnou alebo 

bočnou vzperou

Sprchové kúty Select +, výška 200 cm, rám strieborný pololesklý (možná aj čierna farba Black Edition) / chróm, sklo číre bezpečnostné hrúbka 10, 8, 6 mm.  
Priečna alebo stabilizačná konzola vo farbe chróm. Sklo s možnosťou úpravy ANTI-PLAQUE, pre jednoduchšiu údržbu.

Select+  Organizér, inštalácia do lišty sprchového kútu z vnútornej strany.  
Možnosť dokúpenia lišty (len pre 6 a 8mm sklo) aj pre inštaláciu doplnkov z rady Organizér i z vonkajšej strany.

strieborná matná

Farebné varianty profilov

strieborná lesklábiela

Držiak na uterákPolička Zväčšovacie zrkadlo Uzatvárateľný box proti vode

NOVINKA

NOVINKA

Aura Pure

Select +

Aura Elegance

BENEFITY 

BENEFITY 
SELECT+  Organizér

Modelová ponuka série

Modelová ponuka série

- krídlové dvere s integrovaným 
zdvíhacím mechanizmom,

- z vnútornej strany zapustené pánty 
pre ľahšie čistenie,

- komfortné dizajnové madlo,
- možnosť inštalácie i bez prahovej lišty 

pre bezbariérový vstup

- jednoduchá a rýchla inštalácia  
bez vŕtania

- možnosť ľubovoľne kombinovať  
a dopĺňať

- nastaviteľný v akejkoľvek výške
- k dispozícií vo farbe strieborná matná 

a Black Edition

Príplatkové benefity
K posuvným dverám je 
možné za príplatok objednať 
spomaľovač otvárania  
a zatvárania dverí  
Soft-Open/Close.

posuvné dvere do niky 
alebo pre kombináciu s bočnou stenou v nike:
nastaviteľné 116 - 120 cm
GT 120 L upevnenie vľavo,  _____ €, (1 014,00 €)
GT 120 P upevnenie vpravo,  _____ €, (1 014,00 €)

Modelová ponuka série

1-krídlové dvere, inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou, 
stenou v nike nastaviteľné -1,5 cm / +1 cm
90 cm, ukotvenie vľavo A: _____ €
90 cm, ukotvenie vpravo A: _____ €
100 cm, ukotvenie vľavo A: _____ €
100 cm, ukotvenie vpravo A: _____ €

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: doplnková sada pre niku, _____ €

bočná stena, (bez vyobrazenia)
pre kombináciu s 1-krídlovými dverami Aura Pure
80 cm, A: _____ € 
90 cm, A: _____ €
100 cm, A: _____ €

i
Príplatkové úpravy

-  farba Black Edition,  
128,40 €

565,00
565,00
699,00

699,00

499,00
429,00
559,00

135,60

Akcia*
Akcia*
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Sprchový kút sklapovacie dvere pre širší vstup (šírka od 50 do 125 cm) v kombinácii s bočnou stenou 
(šírka od 20 do 120cm)  v základnej cene (pravé a ľavé prevedenie), od 1 900,80 €

Sprchové kúty Hüppe Solva, široká škála možností, v základnej cene s výškou 200 cm,  
sklo číre s ANTI-PLAQUE bez príplatku. Možnosť výroby na mieru.

Solva pure

NA MIERU

Zdvíhací mechanizmus:
- nová technológia
- diskrétne skrytý
- dvere pri otváraní mierne nadvihne
- zvýšená trvácnosť tesniacich prvkov

Pánt:
- jednoduché a elegantné tvarové riešenie
- vyrobené z ušľachtilého materiálu
- možnosť otvorenia von aj dovnútra  

sprchovacieho kútu
-  ideálne pre malé kúpeľne
-  možnosť nechať po sprchovaní otvorené 

dvere dovnútra pre optimálne vetranie

možnosť inštalácie bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

  s prahovou lištou   bez prahovej lišty

Sprchové dvere s pevným segmentom a protisegmentom do niky v šírkach od 110 do 150 cm.

BENEFITY

Modelová ponuka série SOLVA
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sprchové kúty Xtensa, výška 200 cm, sklo posuvných dverí 8 mm, číre, bezpečnostné s úpravou ANTI-PLAQUE (v cene výrobku)  
pre jednoduchšiu údržbu, priečna vzpera a madlo - chróm, zvislé profily - strieborná lesklá

Inovatívna technológia posuvných dverí. Použitie pre Walk-In, do niky, v kombinácii s bočnou stenou

HÜPPE Xtensa 1101-1200 upevnenie vľavo _____ €

HÜPPE Xtensa 1101-1200 upevnenie vpravo _____ €

HÜPPE Xtensa 1201-1400 upevnenie vľavo _____ €

HÜPPE Xtensa 1201-1400 upevnenie vpravo _____ €

HÜPPE Xtensa 1601-1800 upevnenie vľavo _____ €

HÜPPE Xtensa 1601-1800 upevnenie vpravo _____ €

bočná stena  
inštalácia s posuvnými dverami, strieborná lesklá

Posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom, inštalácia do niky alebo v kombinácií  
s bočnou stenou, v nike nastaviteľné -1,5 cm / +1,7 cm, strieborná lesklá

bočná stena HÜPPE Xtensa 700 _____ €

bočná stena HÜPPE Xtensa 800 _____ €

bočná stena HÜPPE Xtensa 900 _____ €

bočná stena HÜPPE Xtensa 1000 _____ €

Sprchové dvere v kombinácií s bočnou stenou Sprchové dvere do niky

posuvné sprchové dvere Walk-In so zrkadlovým sklompolička Hüppe, strieborná matná Xtensa Pure

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: sada upevňovacieho profilu 200 cm do niky, _____ € 

1 471,20

1 471,20

1 607,00

1 607,00

1 607,00

1 607,00

493,20

493,20

493,20

517,20

96,00
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vanička Easy Step, výška vaničky 3 cm,  
4-uholník 120 x 90 cm _____ €, (795,60 €)
sifón sprchový EasyStep chróm Ø 90 mm,  
výška 53 mm, prietok 0,5 l / sek., _____ €  

sifón sprchový EasyFlat
výška 53 mm, prietok 0,5 l / sek., _____ €
výška 70 mm, prietok 0,6 l / sek., _____ €
výška 90 mm, prietok 0,8 l / sek., _____ €

vanička EasyFlat, výška vaničky 3 cm, vyrobené z vysokokvalitnej  
minerálnej liatiny s integrovaným krytom odtoku, od 804,00 €
Benefity:
- extrémne tvarovo stála
- odolná proti skrúteniu i pri veľkých rozmeroch

detail odtokufarebné varianty

EasyProtect -  
špeciálna protišmyková úprava povrchu R11 C,  
pre mokré povrchy s chôdzou naboso, od 204,00 €

detail prepojenia vaničky a dlažby

biela lesklá 

béžová matná

biela matná šedá matná antracitová matná

80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm

Obloženie stien sprchového kútu  
(vzhľad mozaiky), Hüppe EasyStyle

Posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom,  
šírka 120 cm, upevnenie vľavo,   1 599,60 €

75
, 8

0,
 9

0,
 1

00
 c

m

80
, 9

0,
 1

00
 c

m

LIATY MRAMOR

dvere do niky, posuvné v šírkach 140-280 cm, od 2 425,20 €.
detail stenového profilu madlo dverí

pojazdové kolieska z leštenej nerezi

BENEFITY 

- extrémne tvarovo stála
- odolná proti skrúteniu  

i pri veľkých rozmeroch

Xtensa Pure, vaničky

62,40
62,40
62,40

62,40

Akcia*
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detail prepojenia vaničky a dlažby

ä farebné varianty vaničky ILA

sprchové vaničky Livada,  
- výška 3 cm, 
- možnosť doobjednať predný panel

4-uholník, biela

vanička - odtok na sifón v kratšej strane:
80 x 120 cm, _____ € (290,40 €) 
90 x 120 cm, _____ € (313,20 €)

sprchové vaničky Ila  
- s odtokovým žľabom, s nožičkami, 
- so sadou na údržbu,  
prietok 44 l, kryt sifónu z hliníkového profilu,  
(možnosť objednať s odtokovým krytom vo farbe biela, 
čierna, aluchróm)

4-uholník, výška 3,5 cm
80 x 90 cm, _____ € (366,00 €)
80 x 100 cm, _____ € (406,80 €)
80 x 120 cm, _____ € (561,60 €) 
90 x 100 cm, _____ € (452,40 €) 
90 x 120 cm, _____ € (615,60 €) 

4-uholník, výška 3 cm
80 cm, _____ € (297,60 €)
90 cm, _____ € (340,80 €)
100 cm, _____ € (482,40 €)

¼-kruh, výška 3 cm, rádius R550
80 cm, _____ € (278,40 €)
90 cm, _____ € (327,60 €)
100 cm, _____ € (456,00 €)

vaničky z liateho mramoru

  voliteľné príslušenstvo
¼-kruh, rádius R550  nožičky
80 cm _____ €  _____ €
90 cm _____ €  _____ €
100 cm _____ €  _____ €

4-uholník
80 x 80 cm _____ €  _____ €
90 x 90 cm _____ €  _____ €
100 x 100 cm _____ €  _____ €

4-uholník
100 x 80 cm _____ €  _____ €
120 x 80 cm _____ €  _____ €
120 x 90 cm _____ €  _____ €

sprchové vaničky Tracy
výška vaničky 3,5 cm, možnosť inštalácie na podlahu alebo na nožičky

Benefity
• vaničky z kvalitného 

liateho mramoru, 
• hladký, ľahko  

udržiavateľný povrch
• prírodný materiál v 

hladkej bielej úprave

¼-kruh, rádius R550, biela
90 cm, _____ €, (235,20 €)
4-uholník, biela
90 x 90 cm, _____ €, (249,60 €)

Doporučené príslušenstvo k vaničkám LIVADA, TRACY
Sprchový sifón Ø 90 mm, nízky, výška 60 mm, prietok 0,45 l/s, _____ €                    Sprchový sifón Ø 90 mm, so sítkom, výška 86 mm, prietok 0,70 l/s, _____ € (37,98 €)

Voliteľné príslušenstvo
Nožičky _____ € (24,00 €) 

Voliteľné príslušenstvo
Nožičky _____ € (37,98 €)

NOVINKA

139,90 12,90
149,90 12,90
189,90 12,90

144,90 12,90
159,90 12,90
199,90 15,90

159,90 12,90
189,90 15,90
205,90 15,90

39,00

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
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LUVvaničky

vanička Cayonoplan 
s extra plochým polystyrénovým nosičom, hĺbka 1,8 cm

90 x 90 cm, _____ € (349,20 €)
100 x 90 cm, _____ € (415,20 €)
100 x 100 cm, _____ € (415,20 €) 
120 x 80 cm, _____ € (484,80 €)

vanička Nexsys,  
90 x 90 x 1,6 cm, _____ € (888,00 €)
90 x 120 x 2,2 cm, _____ € (981,60 €)

Benefity
• jednoduchá inštalácia
• ideálny pre renovácie
• k dispozícií v 20 veľkostiach

detail polystyrénového nosiča vaničky CAYONO Plan 

Doporučené príslušenstvo k vaničkám  
Sprchový sifón Ø 90 mm,  
- výška 60 mm, prietok 0,45 l/s, _____ € 
- výška 86 mm, so sítkom, prietok 0,70 l/s, _____ € (37,98 €) 

Vzorkovník farieb
Sanitárne lesklé

bahamabeige

pergamon

manhattan

čierna

Matné

alpská biela

city-antracit

ancona 
hnedá

lávová čierna
matná

catania šedá

pasadena 
šedá

perlovo šedá

javorová 
hnedá

lastúrová 
krémová

woodberry 
hnedá

prériová 
béžová

ustricová 
šedá

Lesklá

alpská biela

i
Príplatkové úpravy

-  Perl-Effekt,
- Antislip 

-  Antislip  
(celoplošný)

80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 170 cm

75
, 8

0,
 9

0,
 1

00
, 1

20
 c

m

detail vaničky Nexsys s čiernou krytkou odtoku

39,00

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
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detail vaničky Nexsys s čiernou krytkou odtoku

žľab LH75 _____ € 
žľab LH85 _____ €
žľab LH95 _____ €
žľab LH105 _____ €

žľab LV75 _____ € 
žľab LV85 _____ €
žľab LV95 _____ €
žľab LV105 _____ €

Žľaby ShowerDrain S sa vyrábajú v 3 druhoch výšky.  
 - výška 55 mm, odtok DN32, prietok 0,55 lit/sek. 
 - výška 64 mm, odtok DN40, prietok 0,65 lit/sek. 
 - výška 80 mm, odtok DN50, prietok 0,8 lit/sek. 
Prietok štrbinového žľabu je udávaný  
podľa normy EN 1253. 

678 mm., rošt 75 _____ € 
778 mm., rošt 85 _____ €
878 mm., rošt 95 _____ €
978 mm., rošt 105 _____ €

_____ € 
_____ €
_____ €
_____ €

Celonerezový sprchový žľab MyBath

Sprchový žľab ACO ShowerDrain S Spádová lišta ACO ShowerStep

Elektrolyticky leštený žľab s vyššoou odolnosťou proti korózií.
Bez gumových spojov. Prietok 0,6 l/s 
Minimálna stavebná výška 55 mm, po hornú hranu príruby. Odtok DN 50.

S horizontálnou prírubou

S vertikánou prírubou

Rošt Plate

Žlab

Žlab  
nad 100 cm

Rošt Wave - leštená nerez

WaveRozmery Tile

Rošt Tile - výplňový do hrúbky dlažby 10 mm

Voliteľná  
sklenená zástena

L1 ( mm) 700 800 900 1000 1200 1500
L2 ( mm ) 760 860 960 1060 1260 1560
typ 70 80 90 100 120 150
rošt PLATE _____ € _____ € _____ € _____ € _____ € _____ €
žľab S _____ € _____ € _____ € _____ € _____ € _____ €

Inštalačné rozmery

L2

vý
šk

a
94 34

L1

H1 - 12,5 mm
H2 - 30 mm
L - 990 -1490 mm

H2 H1

Sprchový žľab

ACO Show
erStep ľavý

ACO Show
erStep pravý

12L

spádová lišta ľavá  
900 mm, _____ € 
spádová lišta pravá  
900 mm, _____ €
spádová lišta ľavá  
1490 mm, _____ € 
spádová lišta pravá  
1490 mm, _____ €

Materiál lišty: nerezová oceľ, leštená

sprchové žľaby

180,00
187,20
198,00
207,00

192,00
201,85
209,23
219,08

73,85
77,54
81,23
84,92

73,20
76,80
81,60
86,40

60,00

60,00

100,80

100,80

134,40 142,80 169,20 186,00 212,40 277,20
306,00 307,20 326,40 405,60 424,80 457,20
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vaňa Form New

150 x 70 cm, _____ € (741,60 €)
160 x 70 cm, _____ € (334,80 €)
170 x 70 cm, _____ € (374,40 €)
170 x 75 cm, _____ € (334,80 €)
180 x 80 cm, _____ € (741,60 €)
190 x 80 cm, _____ € (938,40 €)

Vane Form s úpravou Glaze Plus
160 x 70 cm, _____ € (493,20 €)
170 x 75 cm, _____ € (493,20 €)
180 x 80 cm, _____ € (900,00 €)

160 x 70 cm
_____ € (723,60 €)
170 x 70 cm
_____ € (733,20 €)
170 x 75 cm
_____ € (740,40 €) 
180 x 80 cm
_____ € (870,00 €)

s úpravou Glaze Plus
160 x 70 cm
_____ € (882,00 €)
170 x 70 cm
_____ € (891,60 €)
170 x 75 cm
_____ € (898,80 €) 
180 x 80 cm
_____ € (1 028,40 €)

170 x 75 cm
_____ € (1 006,80 €)
170 x 80 cm
_____ € (1 006,80 €)

s úpravou Glaze Plus
170 x 75 cm
_____ € (1 165,20 €)
170 x 80 cm
_____ € (1 165,20 €)

170 x 70 cm
_____ € (1 006,80 €)
170 x 75 cm
_____ € (1 006,80)
175 x 80 cm
_____ € (1 006,80)
180 x 80 cm
_____ € (1 194,00 €) 

vaňa Select vaňa Comodo

-  príslušenstvo k vaniam Bette Form:  
 sifón vaňový Flexa plus chróm, _____ € (86,88 €)
 sifón vaňový, 65 cm, _____ €

-  príslušenstvo k vaniam Bette Select, Comodo, Starlet, One, Lux: 
 sifón vaňový, predĺžený 1 m, _____ €
-  nutné príslušenstvo k všetkým vaniam Bette:
 nohy, _____ € (80,00 €)

GLAZOVANÁ TITÁNOVÁ OCEĽ, s integrovaným tlmením hluku

Hĺbka 45 cm Hĺbka 42 cmHĺbka 42 cm

vaňa Starlet

Hĺbka 42 cm

Vane SELECT

vaňu je možné objednať  
i vo variante s prepadom vľavo alebo vpravo

i
praváľavá

i
Príplatkové úpravy

-  protišmyk-AntiSlip, 

-  GlazePlus,  
pre vane Select, 
Comodo, Starlet,  
One a Lux,  

LUVvane

Bette titánová oceľ - flexibilnejšia, 
kompaktnejšia, stabilnejšia ako 
bežne používané druhy ocele
Bette Glaze Plus -vodoodpudivá 
úprava, hladšia a odolnejšia ako 
iné smaltované povrchy

á vaňa Form New

36,78

39,90

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
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160 x 70 cm  
_____ € (1 228,80 €)
170 x 70 cm  
_____ € (1 228,80 €)
170 x 75 cm 
_____ € (1 228,80 €)
180 x 80 cm 
_____ € (1 322,40 €)
190 x 90 cm 
_____ € (1 692,00 €)

160 x 70 cm  
_____ € (1 387,20 €)
170 x 70 cm  
_____ € (1 387,20 €)
170 x 75 cm 
_____ € (1 387,20 €)
180 x 80 cm 
_____ € (1 483,20 €)
190 x 90 cm 
______ € (1 850,40 €)

  HYGIENICKÁ 
povrch bez pórov, tvrdý ako sklo,  
neposkytuje žiadnu pôdu pre baktérie

  TEPEĽNE VODIVÁ 
oceľ je ideálny vodič tepla  
pre príjemný pocit z kúpania

  NÁRAZUVZDORNÁ 
glazúra Bette Glaze je nepatrnej hrúbky, 
porovnateľnej so sklenným vláknom

  EXTRÉMNE TVRDÁ 
glazúra Bette Glaze je mimoriadne tvrdá, 
vďaka technológii Nass-in-Nass. Povrch 
glazúry je tvrdší ako mramor, plast alebo 
oceľ.

  ŽIARUVZDORNÁ 
glazúra Bette Glaze je odolná vysokým 
teplotám a nedochádza k poškodeniu 
vplyvom tepla

  TICHÁ 
premyslené vstavané systémy zamedzujú 
prenosu hluku

 ODOLNÁ VOČI CHEMIKÁLIAM 
povrch glazúry Bette Glaze je rezistentný 
voči kozmetickým prípravkom, dokonca aj 
voči laku na nechty

okraj s výškou len 8 mm, s rádiusom R8
170 x 75 cm 
______ € (2 055,60 €)
180 x 80 cm  
______ € (2 163,60 €)
190 x 90 cm  
______ € (2 457,60 €)

170 x 75 cm 
______ € (2 214,00 €)
180 x 80 cm  
______ € (2 322,00 €)
190 x 90 cm  
______ € (2 616,00 €)

vaňa One

vaňa Lux

Vane s Glaze Plus

Vane bez Glaze Plus

Hĺbka 42 cm

Hĺbka 45 cm

vane
BENEFITY  
SMALTOVANEJ OCELE BETTE

Vane s Glaze Plus

Vane bez Glaze Plus

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
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vaňa Cayonovaňa Saniform Plus

150 x 70 cm, _____ € (268,80 €)
160 x 70 cm, _____ € (241,20 €)
160 x 75 cm, _____ € (268,80 €)
170 x 70 cm, _____ € (241,20 €)
170 x 75 cm, _____ € (241,20 €)
180 x 80 cm, (hĺbka 43 cm)  
_____ € (375,60 €)

150 x 70 cm, _____ € (439,20 €)
160 x 70 cm, _____ € (439,20 €)
170 x 70 cm, _____ € (439,20 €)
170 x 75 cm, _____ € (439,20 €)
180 x 80 cm, _____ € (500,40 €)
 

Vaňa Cayono s úpravou Perl-Effekt
150 x 70 cm, _____ € (547,20 €)
160 x 70 cm, _____ € (547,20 €)
170 x 70 cm, _____ € (547,20 €)
170 x 75 cm, _____ € (547,20 €)
180 x 80 cm, _____ € (608,40 €)

Povinné príslušenstvo 
k vani Cayono 150, 160, 170 cm:  
nohy, ____ € (55,20 €)
k vani Cayono 180x80 cm: 
nohy, ____ € (75,60 €)

Voliteľné príslušenstvo  
sifón vaňový 65 cm, ____ €

Vaňa Saniform Plus s úpravou Perl-Effekt
150 x 70 cm, _____ € (376,80 €)
160 x 70 cm, _____ € (349,20 €)
160 x 75 cm, _____ € (376,80 €)
170 x 70 cm, _____ € (349,20 €)
170 x 75 cm, _____ € (349,20 €)
180 x 80 cm, (hĺbka 43 cm)  
_____ € (483,60 €)

LUV
vane

Tvrdosť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tvrdosť Mastenec
Sviečka

Sadra Akrylát
Lak

Mramor Železo Oceľ Smalt 
Porcelán 

Sklo

Topas Korund
Zafír

Diamant

Odolnosť Veľmi nízka Nízka Dostatočná Dobrá Veľmi dobrá Výnimočne dobrá

Mohsova stupnica tvrdosti

CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 41 cm

CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 41 cm

Povinné príslušenstvo  
k vani Saniform Plus:  
nohy, _____ € (55,20 €)

Voliteľné príslušenstvo  
sifón vaňový 65 cm, _____ €

3030
ROKOV

Záruka Kaldewei smaltovaná oceľ s 30-ročnou zárukou.   
Záruka platí  aj pre povrchovú úpravu Perl Effekt. 
Smaltovaná oceľ KALDEWEI ponúka trvalú hodnotu, 
ktorá sa dá vidieť aj cítiť.

vaňa Cayono Duo

170 x 75 cm,  
_____ € (668,40 €) 
180 x 80 cm,  
_____ € (706,80 €)

170 x 75 cm,  
_____ € (776,40 €) 
180 x 80 cm,  
_____ € (814,80 €)

ODOLNOSŤ VOČI TEPLOTE
Horiace a tlejúce predmety nezanechávajú 
na smaltovanej oceli KALDEWEI škvrny ani 
dymové stopy (napr. cigarety alebo horiace 
sviečky).

ODOLNOSŤ VOČI POŠKRIABANIU
Vane, sprchovacie vaničky i umývadlá  
KALDEWEI nie je možné poškriabať materi-
álmi obvykle používanými v kúpeľni. Pri trení 
kovu o smalt sa otiera kov, smalt zostane 
nedotknutý.

FAREBNÁ STÁLOSŤ
Smaltovaná oceľ KALDEWEI je stálofarebná 
a odolná voči pôsobeniu UV žiarenia a preto 
nebledne. Akrylát môže zmeniť svoju farbu.

TVAROVÁ STÁLOSŤ
Kúpeľňové vane a sprchovacie vaničky sa pri 
teplotných výkyvoch nerozpínajú. To znižuje 
riziko trhlín v škárach a zamedzuje tak škodám 
z prevlhnutia.

HYGIENICKÉ VLASTNOSTI,  
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Pri smaltovanej oceli KALDEWEI s povrchovou 
úpravou Perl-Effekt voda po tvrdom hladkom 
povrchu doslova skĺzne a vezme so sebou 
nečistoty, ako aj vápenaté častice.

ODOLNOSŤ VOČI KYSELINÁM  
A CHEMIKÁLIÁM
Smaltovaná oceľ KALDEWEI je odolná voči 
všetkým kozmetickým a liečebným kúpeľovým 
prísadám a parfumom, ktoré znáša ľudská 
koža (napr. farbám na vlasy).

EKOLOGICKÁ UDRŽATEĽNOSŤ
Vďaka ekologicky nezávadným postupom pri 
výrobe, balení, doprave a likvidácii získala spo-
ločnosť KALDEWEI ako prvý nemecký výrobca 
kúpeľňového vybavenia od Inštitútu Bauen 
und Umwelt e.V. certifikát ako ekologicky 
udržateľný podľa ISO 14025.

BENEFITY  
SMALTOVANEJ OCELE KALDEWEI

CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 41 cm

Povinné príslušenstvo 
k vani Cayono Duo: 
nohy, ____ € (75,60 €)

Voliteľné príslušenstvo  
sifón vaňový 100 cm, ____ €36,78 36,78 39,90

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*
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vane

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PERL-EFFEKT

Perl-Effekt je špeciálna povrchová úprava, ktorá sa trvale spája so smaltovaným povrchom pri 
teplote nad 200 °C. Voda z povrchu opatreného Perl-Effektom nesteká, ale sa doslova skotúľa do 
odpadu a odnáša so sebou všetky nečistoty aj vápenaté častice. 

S Perl-Effektom je možné dodať všetky vane, sprchovacie vaničky i umývadlá vyrobené zo 
smaltovanej ocele, okrem vaničiek s povrchovou úpravou SECURE PLUS.

UPOZORNENIE
Na čistenie sprchovacích vaničiek a vaní s Perl-Effektom sa nesmú používať agresívne čistiace prost-
riedky ani čistiace prostriedky obsahujúce brúsne častice. 

CAYONO DUO

Classic Duo Oval

CENTRO DUO

CONO DUO

ASYMETRIC DUO

Hĺbka 47 cm

CAYONO DUO

Classic Duo Oval

CENTRO DUO

CONO DUO

ASYMETRIC DUO

Hĺbka 42,5 cm

CAYONO DUO

Classic Duo Oval

CENTRO DUO

CONO DUO

ASYMETRIC DUO

Hĺbka 43 cm

vaňa Classic Duo vaňa Centro Duo
v rozmeroch: 160 x 70 cm, 170 x 70 cm, 170 x 75 cm, 
180 x 75 cm, 180 x 80 cm, 190 x 90 cm,
cena od 659,00 €

v rozmeroch: 170 x 75 cm, 180 x 80 cm,
cena od 1 259,00 €
Vyobrazený model je len ilustračný. 
Vaňa je v prevedení Meisterstück s montážou do ľavého rohu, obsahuje predný krycí panel. 

CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 43 cm

vaňa Asymmetric Duo vaňa ConoDuo
v rozmeroch: 170 x 80 cm, 180 x 90 cm, 190 x 100 cm, 
cena od 958,00 €

v rozmeroch: 170 x 75 cm, 180 x 80 cm, 
190 x 90 cm, 200 x 100 cm
cena od 958,00 €
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vaňa Rilassa, 170 x 80 x 47 cm, (celková výška 60 cm), 960,00 €

vaňa Comodo, 170 x 74 x 46 cm, (celková výška 70 cm),  ______ €

vaňa Mensola S, 150 x 80 x 47 cm, (celková výška 60 cm), _____ € 
vaňa Mensola, 170 x 80 x 47 cm, (celková výška 60 cm),  ______ €

vaňa Caldera S, 150 x 80 x 48 cm, (celková výška 58 cm), _____ € 
vaňa Caldera, 170 x 80 x 48 cm, (celková výška 58 cm), ______ €

vaňa Modena, 172 x 73 x 59 cm, (celková výška 75 cm), _____ €

vaňa Lacrima, 150 x 78 x 47 cm, (celková výška 60 cm), _____ €vaňa Bellagio, 170 x 80 x 50 cm, (celková výška 72 cm), ______ €

Vane sú vyhotovené z kvalitného bieleho lesklého sanitárneho akrylátu. Dodávka obsahuje rám, nožičky, prepad a nainštalovaný odtokový sifón Push-Push.

NOVINKA

voľne stojace vane

1 090,00 960,00

1 090,00 960,00

960,00
1 090,00

960,00
1 090,00
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vaňa WhiteStone 157, biela lesklá,  
157 x 71 x 46 cm, (celková výška 56 cm), liaty mramor ______ € (1 406,29 €)
vaňa WhiteStone 170, biela lesklá,  
170 x 77 x 47 cm, (celková výška 62 cm), liaty mramor ______ € (1 798,29 €)
Vaňe sú dodávané bez prepadu, s nainštalovaným odtokovým sifónom Push-Push.

vaňa WhiteStone 160, biela lesklá,  
160,5 x 80,5 x 45 cm, (celková výška 60 cm), liaty mramor
Vaňa je dodávaná bez prepadu, s nainštalovaným odtokovým sifónom Push-Push.
______ € (1 418,04 €)

voľne stojace vane

WhiteStone
DOLOMITES TREASURE

vaňa WhiteStone 181, biela lesklá, 
181 x 85 x 50 cm, (celková výška 60 cm), liaty mramor
Vaňa je dodávaná bez prepadu, s nainštalovaným odtokovým sifónom Push-Push.  
______ € (1 827,67 €)

vaňa WhiteStone 156, biela lesklá, 
156 x 70 x 47,5 cm, (celková výška 58 cm), liaty mramor
Vaňa je dodávaná bez prepadu, s nainštalovaným odtokovým sifónom Push-Push.
______ € (1 674,90 €)

Nutné príslušenstvo ku všetkým voľne stojacim vaniam: odtokový flexibilný prípoj k vani, _____ €

vaňa Freedom W, biela lesklá, s odtokovým ventilom, akrylát  
166 x 80 x 44,5 cm, (celková výška 56,5 cm), _______ € (1 703,00 €)

vaňa Freedom O, biela lesklá, s odtokovým ventilom, akrylát 
169 x 80 x 44,5 cm, (celková výška 56,5 cm), _______ € (1 703,00 €)

NOVINKA

NOVINKA

23,20

Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia*
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Quarylová vaňa Oberon 2.0  s nožičkami a sifónom
 170 x 75, _____ €  (1 549,20 €)   
180 x 80, _____ € (1 750,80 €)

Quaryl je syntetický materiál vyvinutý spoločnosťou Villeroy&Boch, ktorý je odlievaný do foriem. Táto technológia umožňuje výrobu originálnych a mimoriadne zložitých tvarov 
z jedného kusu. Materiál je plne prefarbený a neporézny. Na dotyk je veľmi príjemný a teplý. Dlhodobo si uchováva svoju kvalitu, farbu a lesk.

Quarylová vaňa Oberon 2.0 "D" ku stene, vrátane Quarylového panelu 
a sifónom 180 x 80, _______ € (3 480,00 €)

Quarylová vaňa Squaro Edge, s nožičkami a sifónom
160 x 75, _____ € (1 668,00 €)
170 x 75, _____ € (1 668,00 €)
180 x 80, _____ € (1 884,00 €)
190 x 90, _______ € (2 028,00 €)

Doporučené príslušenstvo k vaniam Squaro Edge:
napúštanie vane - prívod vody integrovaný v sifóne Edge,  
_____ € (376,80 €)

Doporučené príslušenstvo k vaniam Oberon 2.0:
napúštanie vane - prívod vody integrovaný v sifóne Edge,  
_____ € (376,80 €)

Hĺbka 47 cm

Doporučené príslušenstvo k vaniam Oberon 2.0:
napúštanie vane - prívod vody integrovaný v sifóne Edge,  
_____ € (376,80 €)

Hĺbka 46 cm

Hĺbka 45 cm

Detail krytky integrovaného prepadu. 

Chróm Biela

Quarylové vane

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

2 Akcia*



•  Mimoriadne odolný, lesklý povrch 
•   Aktívne ióny s antibekteriálnym 

účinkom, 100 % hygiena

•  Zabraňuje usadzovaniu nečistôt  
a vodného kameňa.

bez HyperClean bez AquaCeramics

s HyperClean s AquaCeramics

HyperClean AquaCeramics

GROHE SENSIA ARENA

•  Výkonný oplach s trojitým  
vodným vírom

•  Čistota bez kompromisov

•  Účinne odstraňuje baktérie 
od tých najmenších zárodkov aj v 
tých najneprístupnejších miestach.

TripleVortex PlasmaCluster

BENEFITY & TECHNOLÓGIE

57

závesná WC misa s Rimless  
+ bidetové sedátko
so SoftClose, 37,5 x 60 cm, skryté uchytenie 
biela, _______ € (2 412,00 €)
Voliteľné príslušenstvo:
konštrukcia pod sadrokartón  
_____ € (360,00 €)
sada pre automatické splachovanie  
so servomotorom _____ € (270,00 €)

Sensia Arena - sprchová toaleta

Ovládanie 
prostredníctvom 
diaľkového 
ovládanie  
alebo aplikácie  
v telefóne.

2 samostané  
sprchové ramená. 
Nastaviteľná poloha, 
teplota i tlak trysky.

Nočné  
podsvietenie

Funkcia  
sušenia.

Funkcia  
odsávania 
zápachu.

Dámska 
sprcha

Senzorové  
automatické  
ovládanie poklopu.

Detail okraju  
misy rimless.

bidetové sedátko - Sensia Arena

winner 2017

2 Akcia*

Akcia*

Akcia*



umývadlo, s prepadom
60 x 48 cm, _____ €

umývadlo nábytkové, s prepadom
60 x 46 cm, _____ €

umývadielko, bez prepadu
37 x 18 cm, s otvorom na batériu vpravo
biela, _____ €
s PureGuard, _____ €

nádrž 3/6l
bočný prívod, 
_____ €
spodný prívod, 
_____ €

nádrž 3/6l
bočný prívod, 
_____ €
spodný prívod, 
_____ €

sedátko WC  
s funkciou SoftClose, QuickRelease
_____ €

sedátko WC  
s funkciou SoftClose, QuickRelease
_____ €

misa WC kombi
Rimless, TripleVortex,  37 x 67 cm
s PureGuard
_____ €

misa WC kombi
Rimless, TripleVortex,  37 x 67 cm
s PureGuard
_____ €

závesná WC misa  
Rimless, TripleVortex
37,4 x 54 cm, skryté uchytenie 
biela _____ €
s PureGuard _____ €
sedátka
bez SoftClose _____ €  
so SoftClose _____ €

pohľad zhora

NOVINKA

závesná WC misa Rimless,  
biela s PureGuard,
36 x 54 cm, skryté uchytenie 
_____ €
sedátka
bez SoftClose _____ €  
so SoftClose _____ €

•  Výkonný oplach s trojitým  
vodným vírom

•  Čistota bez kompromisov

TripleVortex
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Vhodný kúpeľňový nábytok  
k umývadlu nájdete na strane 77.

Essence CeramicEuro Ceramic

umývadlo na dosku 
miska, bez prepadu, s keramickým odtokom
Ø 45 x 10,3 cm, _____ € 

umývadlo na dosku 
miska, bez prepadu, s keramickým odtokom
60 x 40 x 10,3 cm, _____ €

Euro Ceramic, Essence Ceramic

70,80
64,80

104,40
304,80 456,00

219,60
259,20

54,00
79,20

302,40

84,00
127,20

235,20

159,60

159,60

79,20

211,20

190,80

190,80

127,20

338,40



Rimless

QuickRelease

SoftClose

SoftClose
Bezpečné a tiché zatváranie  
poklopu a WC dosky

Rimless
Bezokrajová konštrukcia WC misy.  
Jednoduchá údržba a ľahké čistenie

QuickRelease
Rýchle a jednoduché uvoľnenie sedátka
Ľahká údržba WC misy

59

umývadlo, s prepadom
55 x 39 cm, _____ €
65 x 47 cm, _____ €

umývadielko, s prepadom
45 x 35 cm, _____ €

set 3v1 kombi WC,  
zadný rovný odtok,  
misa WC, nádrž keramická 3/6l s bočným prívodom vody, 
sedátko WC so SoftClose, 36,5 x 62 x 77 cm 
_____ €

SET 3v1 kombi WC s Rimless,  
zadný rovný odtok,  
misa WC, nádrž keramická 3/6l s bočným prívodom vody, 
sedátko WC so SoftClose, 36 x 60 x 77 cm 
_____ €

set 3v1 kombi WC s Rimless,  
spodný odtok, 
misa WC, nádrž keramická 3/6l s bočným prívodom vody, 
sedátko WC so SoftClose, 36,5 x 70 x 77 cm 
_____ €

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 3 v 1 ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 3 v 1 ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 3 v 1

závesná WC misa 
37 x 53 cm, _____ €
sedátka
bez SoftClose _____ €  
so SoftClose _____ €

závesná WC misa s Rimless 
37 x 53 cm, _____ €
sedátka
bez SoftClose _____ €  
so SoftClose _____ €

Manuálne bidetové sedátko Bau Ceramic  
so SoftClose,  _____ €

Pripojenie vody zospodu. Pripojenie vody zozadu.

B E N E F I T Y
- bez nutnosti elektrického pripojenia
- s viditeľným prípojom vody
- možnosť pripojenia vody zozadu alebo zospodu.
- 2 samostatné umývacie trysky s hygienickým oplachom
- sedátko s antibakteriálnou povrchovou úpravou
- ideálne k závesným WC misiam Bau Ceramic

Bidetová 
sprška

Dámska 
sprška

Hygienický 
oplach trysiek

SoftClose 
zatváranie

bidet závesný 
37 x 53 cm, _____ €

Bau Ceramic

NOVINKA

45,60
54,00

45,60 68,40

37,20
66,00

86,40

37,20
66,00

146,40

255,60 235,20 246,00

211,20
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ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA
sedátko WC bidetové ViClean, 
Duroplast + Quaryl
misa WC závesná Subway 2.0, 
biela s CeramicPlus,  
37 x 56 cm, DirectFlush k sedátku 
ViClean. _______ € (3 316,80 €)

bidetové sedátko - ViCLEAN I100

BENEFITY & TECHNOLÓGIE

DirectFlush
Generácia wc mís bez vnútorného okraja
•  Splachovanie celého vnútorného priestoru misy 

bez vystrekovania vody mimo wc misu
•  Maximálny splachovací účinok vďaka presnému 

vedeniu vody
•  Ľahké a rýchle čistenie vďaka  

modelu bez okraja
•  Viditeľná hygiena aj pre užívateľa

AntiBac
Antibakteriálna glazúra
•  Preukazateľne znižuje rast baktérií  

o viac než 99,9%
•  Pre keramické povrchy a wc sedátka
•  Ideálne pre priestory s prísnymi hygienickými 

predpismi

CeramicPlus
Špeciálna povrchová úprava keramiky 
odpudzujúca nečistoty
•  Nepriľnavosť povrchu zabraňuje vzniku  

vápenatých usadenín
•  Trvalo odpudzuje nečistoty,  s brilantným leskom
•  O 90% nižšia spotreba vody, čistiacich 

prostriedkov a doba strávená čistením 
•  V ponuke pre všetky výrobky sanitárnej keramiky  

a všetky farby

Diaľkové ovládanie

Nutné príslušenstvo:  pripojovacia sada pre hrubú montáž, _____ €
  pripojovacia sada pre skrytý prívod vody, _____ €
  protihluková izolácia, _____ €

Funkcie I100

Umývanie zadných partií ü

Dámska sprška ü

Inovatívna komfortná sprcha ü

Regulovateľná teplota vody ü

Regulovateľná intenzita 
vodného prúdu

ü

Nastaviteľná poloha trysky ü

Neobmedzené množstvo  
teplej vody vďaka  
prietokovému ohrievaču

ü

SoftClose ü

Individuálne nastaviteľné 
profily užívateľov aplikáciou

ü

Diaľkový ovládač ü

Ceramic Plus ü

DirectFlush ü

Automatické čistenie trysky ü

Quick Release ü

Skryté napojenie vody a el. ü

46,80
128,40

22,80

Akcia*
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umývadlo bez prepadu
s keram. odtokom, s C+ 
60 x 35 x 11,5 cm,
_____ € (801,60 €)

umývadlo bez prepadu
s keram. odtokom, s C+ 
60 x 47 x 12,5 cm,
_____ € (751,20 €)
80 x 47 x 13 cm,
_____ € (1 146,00 €)

misa WC závesná 
37,5 x 56 cm, Direct Flush  
s C+,  
_____ € (774,00 €)

sedátko 
s funkciou SoftClose, Quick Release
_____ € (278,40 €)

{ { {Titan
Ceram

Finion

DOPORUČENÉ 
PRÍSLUŠENSTVO

Značkové tlačítka  
Villeroy a Boch

informácie u Vášho predajcu
Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*



62

Ce
ny

 v
 z

át
vo

rk
e 

sú
 d

op
or

uč
en

é 
vý

ro
bc

om
. 

Ak
tu

ál
nu

 a
kc

io
vú

 c
en

u 
sa

 d
oz

vi
et

e 
u 

Vá
šh

o 
pr

ed
aj

cu
.

 

Artis

Loop & Friends My Nature Antheus

Titan
Ceram

Titan
Ceram

umývadlo bez prepadu
58 x 38 x 13 cm,  
biela, _____ € (734,40 €)
s C+, _____ € (836,40 €)

umývadlo bez prepadu
58,5 x 38 x 11 cm, s keram. odtokom 
biela, _____ € (720,00 €)
s C+, _____ € (822,00 €)

umývadlo bez prepadu
ø 40 cm, výška 14,5 cm
biela, _____ € (378,00 €)
s C+, _____ € (480,00 €)

umývadlo bez prepadu
56 x 36 x 14,5 cm 
biela, _____ € (399,60 €)
s C+, _____ € (501,60 €)

umývadlo bez prepadu
56 x 36 x 14,5 cm 
biela, _____ € (399,60 €)
s C+, _____ € (501,60 €)

umývadlo bez prepadu
38 x 38 x 14,5 cm 
biela, _____ € (378,80 €) 
s C+, _____ € (480,00 €)

umývadlo bez prepadu
41 x 41 x 13 cm,
biela, _____ € (619,20 €)
s C+, _____ € (721,20 €)

umývadlo bez prepadu
ø 38 cm, výška 11 cm, s keram. odtokom
biela, _____ € (583,20€)
s C+, _____ € (685,20 €)

umývadlo bez prepadu
ø 43 cm, výška 13 cm, 
biela, _____ € (626,40 €)
s C+, _____ € (728,40 €)

umývadlo bez prepadu
65 x 38,8 x 15 cm
s C+, _____ € (852,00 €)

umývadlo bez prepadu
61 x 41 x 13 cm, 
biela, _____ € (748,80 €)
s C+, _____ € (850,80 €)

{{ { {

{{{

umývadlo bez prepadu,  
s keram. odtokom, 
81 x 41 x 16 cm,  
s C+, _____ € (932,40 €)
61 x 36 x 15 cm,
s C+, _____ € (800,40 €)

{

umývadlá na dosku misky Collaro - novinka 2019

Collaro { { { {
NOVINKA

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
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umývadlo s prepadom  
a 2 otvormi na batériu
100 x 47 cm, _____ € (822,00 €)

umývadlo s prepadom
80 x 47 cm, _____ € (616,80 €)
100 x 47 cm, _____ € (822,00 €)

umývadlo s prepadom
120 x 47 cm, _____ € (1 111,20 €)

Avento

umývadlo s prepadom
45 x 37 cm, _____ € (187,20 €) 
55 x 37 cm, _____ € (234,00 €)
60 x 47 cm, _____ € (266,40 €) 
65 x 47 cm, _____ € (270,00 €)

umývadielko bez prepadu
36 x 22 cm, 
ľavé _____ € (204,00 €) 
pravé _____ € (204,00 €) 

Akciové sety umývadiel Avento s nábytkom MyBath nájdete na strane 77.

Avento Slim
set 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko Slim 
s funkciou SoftClose, QuickRelease, 53 x 37 cm 
biela, _____ € (759,60 €)
s CeramicPlus, _____ € (861,60 €)  

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

Aqua
Reduct

Soft
Closing

Quick
Release

{

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

DOPORUČENÉ 
PRÍSLUŠENSTVO

Značkové tlačítka  
Villeroy a Boch

informácie u Vášho predajcu

Architectura O
set 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko  
s funkciou SoftClose,  
QuickRelease, 53 x 37 cm 
biela, _____ € (501,60 €)

Architectura H 
set 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko  
s funkciou SoftClose,  
QuickRelease, 53 x 37 cm 
biela, _____ € (501,60 €)

ZVÝHODNENÉ ZOSTAVY 2 v 1

NOVINKA

Architectura
set 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko  
s funkciou SoftClose,  
QuickRelease, 56 x 36 cm, 
biela, _____ € (555,60 €) 

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*
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Venticello

Memento 2.0

misa WC závesná   
37,5 x 56 cm, s upevnením Supra Fix,  
s CeramicPlus, _____ € (783,60 €)

WC sedátko s funkciou SoftClose, QuickRelease
biele _____ € (271,20 €)

umývadlo s prepadom
55 x 36 x 10 cm
biela, _____ € (470,40 €)
s C+, _____ € (572,40 €)

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

umývadlo bez prepadu
50 x 42 x 14 cm 
s C+, _____ € (630,40 €)
60 x 42 x 14 cm 
s C+,  _____ € (697,20 €)

{

{ {

Memento 2.0, Venticello

Memento 2.0 Venticello

DOPORUČENÉ 
PRÍSLUŠENSTVO

DOPORUČENÉ 
PRÍSLUŠENSTVO

Podsvietené tlačítko  
Villeroy a Boch

informácie u Vášho predajcu

Značkové nádrže  
Villeroy a Boch

informácie u Vášho predajcu

Venticello Slim
set 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko Slim 
s funkciou SoftClose, QuickRelease, 56 x 37,5 cm 
biela, _____ € (873,60 €)
s CeramicPlus, _____ € (975,60 €)

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

Supra
Fix 3.0

{

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*



NOVINKA NOVINKA

65

Subway 2.0

umývadlo s prepadom
60 x 47 cm   _____ € (273,60 €)

O.Novo

{

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

Supra
Fix 3.0

Aqua
Reduct

Vi
Fresh

Subway 2.0 Vifresh

misa WC závesná
s C+, AntiBac, DirectFlush, _____ € (872,40 €)

WC sedátka s funkciou SoftClose
biela _____ € (250,80 €)  
biela Slim _____ € (278,40 €)

umývadlo s prepadom
60 x 46 cm, _____ € (156,00 €) 

Subway 2.0, O. Novo

O.Novo
SET 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko  
s funkciou SoftClose, QuickRelease, 56 x 36 cm, 
biela, _____ € (391,20 €) 

Subway 2.0 Slim
set 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko Slim 
s funkciou SoftClose, QuickRelease, 53 x 34 cm
biela, _____ € (873,60 €)
s CeramicPlus, _____ € (975,60 €) 

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

Supra
Fix 3.0

Aqua
Reduct

{

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

Náš šampión v hygiene
Moderná WC misa  
so 4-násobným puncom čistoty.

Svieži dizajn a hygienický antibakteriálny povrch 
umožňujúci ľahšie čistenie a údržbu. Subway 2.0 
DirectFlush bez uzatvoreného vnútorného okruhu 
s inovatívnou technológiou ViFresh, povrchom 
CeramicPlus a AntiBac je perfektným hygienickým 
riešením toalety od Villeroy & Boch. 

A navyše: úspora vody a čistiacich prostriedkov - to je 
environmentálny bonus pre našu prírodu. Štvornásobné 
potvrdenie čistoty a hygieny ViFresh, CeramicPlus, 
AntiBac ponúkame pre toalety s úsporným 
splachovaním DirectFlush samostatne alebo v 
ľubovoľnej kombinácii podľa Vašej potreby. 

Vifresh- inovatívna nádobka pre WC blok  
osadená do keramického korpusu wc misy.

Aqua
Reduct

Soft
Closing

Quick
Release

umývadielko s prepadom
55 x 25 cm, 
ľavé _____ € (124,80 €) 
pravé _____ € (124,80 €) 

bidet závesný
37 x 56,5 cm
biela, _____ € (565,20 €)
s CeramicPlus, _____ € (667,20 €)

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
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umývadlo bez prepadu 
60 x 47 cm, s keram. odtokom  
_____ € (572,40 €)

umývadlo bez prepadu 
60 x 34,5 cm, s keram. odtokom  
_____ € (496,80 €)

umývadlo bez prepadu
Ø 48 cm, 
_____ € (435,60 €)

umývadlo bez prepadu
43 x 43 x 10 cm 
_____ € (399,60 €)

umývadlo bez prepadu
50 x 40,5 cm 
_____ € (402,00 €)

umývadlo bez prepadu
55 x 40 x 10 cm 
_____ € (435,60 €)

umývadlo bez prepadu
46 x 46 cm, 
_____ € (435,60 €)

umývadlo bez prepadu
40 x 36 x 10 cm, 
_____ € (363,60 €)

umývadlo bez prepadu
60 x 40 cm, s keram. odtokom
brúsené, _____ € (631,20 €)

umývadlo bez prepadu
60 x 40 cm, s keram. odtokom
brúsené, _____ € (650,40 €)

umývadlo s prepadom
49,5 x 35 cm, _____ € (418,80 €)

umývadlo bez prepadu
60 x 41,5 cm, _____ € (399,90 €)

Luv

Cape Cod

Dura Square

Benefity

Foster Viu

WONDER GLISS
Povrchová úprava pre jednoduchú údržbu. 
Vďaka ktorej je povrch neporézny, takže 
nečistota sa nemá kde usadiť. Pre jednoduchú 
údržbu stačí použiť handričku a mierny čistiaci 
prostriedok.

DURAVIT RIMLESS
Umožňuje efektívny oplach po obvodovom 
kruhu s menším objemom vody a vďaka otvore-
nému, ľahko dostupnému kruhu sa jednoducho 
a veľmi účinne udržuje v úplnej čistote.

HYGIENE GLAZE
Špeciálna glazúra, ktorá efektívne usmrcuje 
baktérie a mikróby až s 99,9% účinnosťou a to 
aj odolné typy napr. E-coli. Je účinná počas 
celej životnosti výrobku.

DURACERAM 
Extrémne tvrdý a odolný materiál, ktorý umý-
vadlám zabezpečuje ich ľahkú spracovateľnosť 
do tenkých línií. Symbióza moderného dizajnu 
a pevnosti.

umývadlá na dosku

TOP
RATED

PRACTICAL TEST Duravit Rimless ®

Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*
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umývadlo, s prepadom
45 x 32 cm, _____ € (159,60 €)
55 x 44 cm, _____ € (164,40 €)
60 x 46 cm, _____ € (174,00 €)

umývadlo nábytkové, s prepadom
103 x 49 cm, _____ € (664,80 €)
83 x 49 cm, _____ € (465,60 €)
63 x 49 cm, _____ € (398,40 €)

závesná WC misa Compact Rimless
37 x 48 cm,
biela, _____ € (322,80 €)
s HygieneGlaze,  
_____ € (382,80 €) 
sedátko WC Compact
so SoftClose _____ € (159,60 €)

závesná WC misa Rimless
37 x 57 cm,
biela, _____ € (414,00 €)
s HygieneGlaze,  
_____ € (474,00 €) 
sedátko
so SoftClose, _____ € (175,20 €)

umývadlo, bez prepadu  
s keramickým odtokom
60 x 47 cm, _____ € (572,40 €)
100 x 47 cm, _____ € (842,40 €)

umývadlo Compact, bez prepadu  
s keramickým odtokom
60 x 40 cm, _____ € (454,80 €)

dvojumývadlo, bez prepadu  
s keramickým odtokom, 100 x 47 cm
biele, nábytkové, _____ € (842,40 €)
biele, brúsené, _____ € (889,20 €)

DuraSquare, Me by Starck, SensoWash

NOVINKADuraSquare

ME by Starck

SensoWash ® Slim

ä SensoWash f - novinka

misa WC závesná ME by Starck 
+ bidetové sedátko Slim
37 x 57 cm, s Rimless 
_______ € (2 012,40 €)

misa WC závesná Starck 
+ bidetové sedátko 
37,8 x 57,5 cm, s Rimless
Lite Termoplast 
_______ € (3 009,60 €)
Plus Duroplast
_______ € (3 723,60 €)

misa WC závesná Durastyle 
+ bidetové sedátko Slim
37 x 62 cm, s Rimless 
_______ € (1 942,50 €)

SensoWash ® f

Ovládanie:
- diaľkový ovládač  
- SensoWash App

Nutné príslušenstvo k bidetovým sedátkam SensoWash®:  montážna sada, cena: _____ €
  odvápňovacia sada, 6 ks tabliet, cena: _____ €

NOVINKA

54,00
37,50

Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*
2 Akcia*

2 Akcia*
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umývadlo s prepadom 
55 x 44 cm, _____ € (139,20 €) 
60 x 44 cm, _____ € (140,40 €)

umývadielko s prepadom
50 x 22 cm, s otvorom na batériu
vľavo 
_____ € (124,80 €)
vpravo  
_____ € (124,80 €)

umývadielko bez prepadu
36 x 22 cm, s otvorom na batériu
vpravo  
_____ € (122,40 €)

misa WC závesná  
54 x 37 cm
s Rimless  _____ € (332,40 €)
ultratenké sedátko
so SoftClose, _____ € (151,20 €)

umývadlo nábytkové s prepadom
65 x 48 cm, 
_____ € (330,00 €)

set 2 v 1  
misa WC závesná + sedátko Slim  
s funkciou SoftClose, skryté uchytenie - Durafix  
54 x 37 cm
_____ € (456,00 €)

set 2 v 1 s Rimless 
misa WC závesná + sedátko Slim   
s funkciou SoftClose, skryté uchytenie - Durafix  
54 x 37 cm
_____ € (531,60 €)

umývadlo na dosku, 
brúsené, s prepadom
60 x 46 cm,  
_____ € (284,40 €)

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 3 v 1

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

DuraStyle

set 2 v 1 s Rimless 
misa WC závesná + sedátko   
s funkciou SoftClose,   
36,5 x 54 cm, 
_____ € (338,40 €)

misa WC závesná s Rimless
36,5 x 54 cm, so sedátkom SoftClose,
misa _____ € (453,60 €)
sedátko _____ € (195,60 €)

misa WC závesná s Rimless
37 x 57 cm
misa  _____ € (470,40 €)
ultratenké sedátko
so SoftClose, _____ € (186,00 €)

Happy D.2

Viu

SET 3 v 1 s Rimless 
misa WC kombi + nádrž + sedátko   
s funkciou SoftClose,  37 x 54 cm,  
kapotovaná - VARIO pripojenie odtoku
_____ € (451,20 €)

Akcia*
Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*
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150 x 75 cm, _____ € (262,80 €)
160 x 70 cm, _____ € (279,60 €)
170 x 70 cm, _____ € (295,20 €)
170 x 75 cm, _____ € (295,20 €)

180 x 80 cm, _____ € (494,40 €)

Doporučené príslušenstvo k všetkým vaniam D - Code:      
nohy k vani, _____ €  |  kotvenie k vani, _____ € | zvuková izolácia k vani _____ €

sifón vaňový Flexa plus chróm, _____ € (86,88 €)
sifón vaňový, 65 cm, _____ €

vaňa D-Code, akrylátová s výstužou po obvode vaňa D-Code, akrylátová s výstužou po obvode

sifón vaňový, predĺžený 1 m, kompletná sada, cena: _____ €

Hĺbka 40 cm

lava

prava

Hĺbka 40 cm

lava

prava

umývadielko D-Code, 50 x 22 cm
s prepadom, s otvorom na batériu vľavo
_____ € (87,60 €)

umývadielko D-Code, 50 x 22 cm
s prepadom, s otvorom na batériu vpravo
_____ € (87,60 €)

SET 2 v 1  
WC misa závesná 
D-Code 54 + sedátko
s masívnym, _____ € (205,20 €)
so SoftClose, _____ € (262,80 €)

set 2 v 1 s Rimless  
misa WC závesná + sedátko   
s funkciou SoftClose,  35,5 x 54,5 cm,
_____ € (332,40 €)

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 3 v 1 ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1 ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

2-umývadlo D-Code 120 x 49 cm _____ € (952,80 €) D-Code

SET 3 v 1 
WC kombi D-Code
spodný odpad, (misa + nádrž + sedátko)
s masívnym, _____ € (328,80 €)
SoftClose, _____ € (386,40 €)

zadný rovný odpad, (misa + nádrž + sedátko) 
s masívnym, _____ € (328,80 €)
SoftClose, _____ € (386,40 €)

30,36
39,90

30,00 19,20 19,20

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*
Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
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umývadlo keramické  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
Ø 41,5 cm, výška 13,5 cm,
alpská biela, _____ €

umývadlo keramické  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
Ø 44 cm, výška 13 cm,
alpská biela, _____ €

umývadlo keramické  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
45,5 x 32,5 cm, výška 13,5 cm,
alpská biela, _____ €

umývadlo keramické  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
50,5 x 38,5 cm, výška 12 cm,
alpská biela, _____ €

umývadlo keramické  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
50 x 39 cm, výška 13 cm,
alpská biela, _____ €

umývadlo keramické  
miska na dosku k stene, s prepadom, biele lesklé
60 x 42 cm, výška 12 cm,
alpská biela, _____ €

umývadlo keramické  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
60 x 35 cm, výška 11 cm,
alpská biela, _____ €

umývadlo keramické  
závesné/na dosku, s prepadom, biele lesklé
52 x 43 cm, výška 14 cm,
alpská biela, _____ €

extra
slim

extra
slim

extra
slim

extra
slim

extra
slim

extra
slim

extra
slim

set 2 v 1 s Rim+  
misa WC závesná + sedátko Slim  
s funkciou SoftClose, skryté uchytenie 
49 x 37 cm, _____ €

set 2 v 1 s Rim+ 
misa WC závesná + sedátko  
s funkciou SoftClose, skryté uchytenie 
51,5 x 36,5 cm, _____ €

set 2 v 1 s Rim+  
misa WC závesná + sedátko Slim  
s funkciou SoftClose, skryté uchytenie 
46,5 x 33 cm, _____ €

NOVINKA

sanitárna keramika

210,99 210,99 207,99

81,99 81,99 81,99 119,90

81,99 97,99 99,90 88,99
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umývadlo keramické  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
50 x 31 cm, výška 12,5 cm,
_____ €

umývadlo keramické 
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
50 x 31 cm, výška 12,5 cm,
_____ €

umývadlo keramické  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
38 x 38 cm, výška 12,5 cm,
_____ €

umývadlo keramické  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
60 x 40 cm, výška 10 cm, _____ €

umývadlo keramické  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
57 x 36,5 cm, výška 14 cm,
_____ €

umývadlo keramické VARMEGA  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé 
50 x 38,5, výška 12 cm,
_____ €

umývadlo keramické TENTO 500  
na dosku k stene, s prepadom, biele lesklé
50 x 42 výška 13 cm,
_____ €

umývadlo keramické DESIR 
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
Ø38 cm, výška 14 cm,
_____ €

umývadlo keramické DOLCE  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
39 x 39 cm, výška 14 cm,
_____ €

umývadlo keramické 
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
Ø40 cm, výška 12,5 cm,
_____ €

umývadlo keramické 
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
40 x 40 cm, výška 10 cm, _____ €

umývadlo keramické  
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
37 x 37 cm, výška 14 cm,
_____ €

extra
slim

extra
slim

umývadlové misky na dosku

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

166,80 192,00 249,60 128,40

86,97 86,97 93,81 93,81

111,98 97,58
118,03 104,85

extra
slim

extra
slim

extra
slim

extra
slim
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exkluzívny nábytok Venticello

Legato

Antheus
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LUV exkluzívny nábytok

Happy D.2 plus

XVIU
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skrinka Vinci s keramickým umývadlom Veneto 1200, 
africký dub, čierna matná _______ € 

skrinka Vinci 850, keramické umývadlo Iberia 855 a 2-zásuvkový kontajner so SoftClose, 
africký dub, čierna matná _______ € 

skrinkové zostavy Attila, závesné skrinky s keramickým umývadlom Constanza, ergonomické kovové madlo v matnej čiernej farbe
- model Attila 600/800/1000, 2 zásuvky so SoftClose spomaľovačom  - model Attila 1200 obsahuje 4 zásuvky so SoftClose spomaľovačom

Detail zásuviek s kovovým madlom. Detail umývadla Constanza Vzorkovník farieb Attila

skrinka Attila 600 + umývadlo, 
biela, _____ € (421,20 €)
dub ostippo, _____ €
dub eternity, _____ €

DUB OSTIPPO

skrinka Attila 800 + umývadlo, 
biela, _____ € (500,40 €)
dub ostippo, _____ €
dub eternity, _____ €

BIELA LESKLÁ LAK

skrinka Attila 1000 + umývadlo, 
biela, _____ €
dub ostippo, _____ €
dub eternity, _____ €

DUB ETERNITY

skrinka Attila 1200 + dvojumývadlo,  
biela, _____ € (852,00 €)
dub ostippo, _____ €
dub eternity, _____ €

NOVINKA

1 278,00 1 088,40

421,20
421,20

500,40
500,40

852,00
852,00

582,00
582,00
582,00

Akcia* Akcia* Akcia*
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Vzorkovník farieb Attila

biela - vysoký lesk 

šedá - matná 

Vzorkovník farieb Noja

skrinka vysoká závesná Noja Column biela vysoko lesklá, obsahuje: 
- 2 dvierka so SoftClose spomaľovačom 
- 4 sklenné poličky

detail zásuviek

detail vysokej skrinky

Názov modelu 
rozmer (š x h x v)

biela  
vysoko leská

šedá  
matná 

dub  
caledonia

Noja Column 
140 x 30 x 24 cm

_____ € _____ € _____ €

Názov modelu 
rozmer (š x h x v)

biela  
vysoko leská

šedá  
matná 

dub  
caledonia

Noja 600 
61 x 46 x 58 cm

_____ € _____ € _____ €

Noja 700 
71 x 46 x 58 cm

_____ € _____ € _____ €

Noja 800 
81 x 46 x 58 cm

_____ € _____ € _____ €

Noja 900 
91 x 46 x 58 cm

_____ € _____ € _____ €

Noja 1000 
1100 x 46 x 58 cm

_____ € _____ € _____ €

Noja 1200 
1200 x 46 x 58 cm

_____ € _____ € _____ €

Noja 855 D 
855 x 46 x 56 cm

_____ € _____ € _____ €

skrinkové zostavy Noja, závesné skrinky s keramickým umývadlom
- model Noja 600/700/800/900/1000, 2 zásuvky so SoftClose spomaľovačom  
- model Noja 1200 obsahuje 4 zásuvky so SoftClose spomaľovačom

detail vnútorného usporiadania

kúpeľňový nábytok Noja

dub - caledonia

354,00 354,00 354,00

358,80 358,80 358,80

426,00 426,00 426,00

450,00 450,00 450,00

514,80 514,80 514,80

735,60 735,60 735,60

507,60 507,60 507,60

238,80 238,80 238,80
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Voliteľné príslušenstvo: 
konzola, pod pracovnú dosku - skrytá _____ €
ventil umývadlový 5/4“ neuzatvárateľný, skrátiteľný, so sítkom, chróm, _____ €

Voliteľná kúpeľňová zostava

kúpeľňový nábytok MyVento

šírka biely lak,  
vysoký lesk

dub čierna matná 

80
cm

_____ € _____ € _____ €

100
cm

_____ € _____ € _____ €

120
cm

_____ € _____ € _____ €

150
cm

_____ € _____ € _____ €

170
cm

_____ € _____ € _____ €

200
cm

_____ € _____ € _____ €

250
cm

_____ € _____ € _____ €

pracovná doska,  
hĺbka 50 cm, výška 8 cm

Vzorkovník 
farieb

biely lak,  
vysoký lesk

šírka biely lak,  
vysoký lesk dub

40
cm

_____ € _____ €

50
cm

_____ € _____ €

60
cm

_____ € _____ €

75
cm

_____ € _____ €

80
cm

_____ € _____ €

100
cm

_____ € _____ €

120
cm

_____ € _____ €

dub arligton

skrinka pod pracovnú dosku,  
1-zásuvková, závesna, hĺbka 50 cm, výška 30 cm

čierna matná

umývadlo keramické VARMEGA,  
miska na dosku, bez prepadu, biela lesklá 
50 x 38,5, výška 12 cm
alpská biela, _____ €

MADE
IN
SLOVAKIA

Benefity:

• BIELY VYSOKO LESKLÝ 5-VRSTVÝ LAK
• možnosť povrchu vo všetkých farbách RAL
• výsuvy zasuviek s certifikáciou 60 tis. cyklov
• závesy dvierok s certifikáciou 100 tis. cyklov
• dvierka so SoftClose zatváraním
• nábytok je dodávaný v zloženom stave
• nábytok je rozoberateľný s možnosťou výmeny 

ktoréhokoľvek dielu
• pracovná doska je vodeodolná
• vyrobené na Slovensku

i
RAL 

166,80

68,94
15,90

193,18 160,44 230,03

229,26 192,96 254,77

262,90 207,14 294,05

323,10 271,42 358,22

357,84 280,22 398,33

410,00 321,79 417,68

532,29 431,01 519,77

315,27 316,59

336,58 352,51

354,14 380,63

373,25 415,61

386,85 425,06

412,99 473,15

433,64 513,02
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nábytok MyVento

skrinka vysoká závesná,  
2-dverová,  

š x h x v: 40,0 x 30 x 170,0 cm
biela, _____ €
dub, _____ €

keramické umývadlo Avento 80  
závesne, 80 x 47 cm
_____ € (616,80 €)

skrinka závesná MyVento 80,  
2-zásuvková, so SoftClose
š x h x v: 76 x 44,7 x 49,1 cm
biela, _____ € (486,51 €)
dub, _____ €

keramické umývadlo Avento 100  
závesne, 100 x 47 cm
_____ € (822,00 €)

skrinka závesná MyVento 100,  
2-zásuvková, so SoftClose
š x h x v: 96,7 x 44,7 x 49,1 cm
biela, _____ €
dub, _____ €

keramické umývadlo Avento 60 
závesne, 60 x 47 cm
_____ € (266,40 €)

skrinka závesná MyVento 60,  
2-zásuvková, so SoftClose
š x h x v: 56,7 x 44,7 x 49,1 cm
biela, _____ € (456,45 €)
dub, _____ €

keramické umývadlo Vista 52 
závesne, 52 x 43 x 14 cm
_____ €

skrinka závesná MyLinea,  
2-zásuvková, so SoftClose
š x h x v: 48,7 x 41,3 x 50,0 cm
biela, _____ € (438,78 €)

keramické umývadlo Essence 60 
závesné nábytkové s prepadom, 60 x 46 cm
_____ €

skrinka závesná MyLinea,  
2-zásuvková, so SoftClose
š x h x v: 58 x 45 x 60 cm
biela, _____ €

keramické umývadlo Essence 60 
závesné nábytkové s prepadom, 60 x 46 cm
_____ €

skrinka závesná MyLinea,  
2-zásuvková, so SoftClose
š x h x v: 58 x 45 x 60 cm
biela, _____ €

keramické umývadlo Vista 52 
závesne, 52 x 43 x 14 cm
_____ €

skrinka závesná MyLinea,  
1-dverová, pánty vpravo, so SoftClose
š x h x v: 48,7 x 41,3 x 50,0 cm
biela, _____ € (266,06 €)

keramické umývadlo Avento 60 
na skrinku, 60 x 47 cm
_____ € (266,40 €)

skrinka závesná MyVento 60,  
1-zásuvková, so SoftClose
š x h x v: 56,7 x 44,7 x 49,1 cm
biela, _____ € (369,34 €)
dub, _____ €

keramické umývadlo Vedea 40 
na skrinku, 40 x 22 x 8 cm
_____ €

skrinka závesná MyVento 60,  
1-dverová, pánty vľavo (dostupná i pravá varianta),  
so SoftClose, š x h x v: 39,5 x 21,5 x 50,0 cm
biela, _____ €
dub, _____ €

2x

DVIERKA

DVIERKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

462,11 515,15
548,30

560,08

380,90

46,21

183,20
231,98

531,33
604,43

235,20

420,65

235,20

478,49

88,99 88,99

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*



Vypnuté

Zapnuté
Ovládanie zrkadla a 
nastavenie teploty svetla

Ovládanie zrkadla
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Zrkadlá s dotykovým senzorom umožňujú nastaviť teplotu svetla (2700-6000K) a vypnúť/zapnúť svetlo. Zrkadlá bez senzoru majú teplotu svetla 6000 K.  

Konštrukcia hlinikového rámu s hrúbkou 45 mm po celom obvode. Sklo zrkadla s hrúbkou 5 mm.  Pripojenie na 220 V, IP44. Bez vypínača.

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 80 x 60 cm, _____ €
š x v: 100 x 60 cm, _____ €

zrkadlo s LED podsvietením
Ø 60 cm, 
bez dotyk. senzoru _____ € 
s dotyk. senzorom _____ €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 60 x 60 cm, 
bez dotyk. senzoru _____ € 
s dotyk. senzorom _____ €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 60 x 80 cm, 
bez dotyk. senzoru _____ € 
s dotyk. senzorom _____ €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 60 x 80 cm, 
_____ €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 60 x 80 cm, 
bez dotyk. senzoru _____ €
s dotyk. senzorom _____ €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 60 x 80 cm,  
_____ €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 120 x 70 cm, 
_____ €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 50 x 70 cm, _____ €
š x v: 60 x 80 cm, _____ €

montáž 

montáž 

montáž 

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 80 x 60 cm, _____ €
š x v: 100 x 60 cm,  _____ €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 120 x 70 cm, 
bez dotyk. senzoru _____ € 
s dotyk. senzorom _____ €

zrkadlo s LED podsvietením
š x ,v: 50 x 70 cm, _____ €
š x v: 60 x 80 cm, _____ €

montáž montáž montáž montáž 
technology

technology

montáž montáž 

montáž 

montáž 

technology

technology

kúpeľňové zrkadlá s LED podsvietením

156,70
185,60

189,70
231,00 320,40

353,80
181,50
214,50

317,80
350,80

235,20
268,20

189,70
231,00

156,70
185,60

235,20 239,30
272,30

247,60 313,70
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umývadlová batéria  
A:103 mm, B:70 mm, chróm
bez výpuste
_____ € (119,90 €)

umývadlová batéria  
A:110 mm, B:90 mm, chróm
bez výpuste
_____ € (138,01 €)

6 ll

vaňová batéria
A:157 mm, chróm
_____ € (167,10 €)

sprchová batéria
_____ € (123,60 €)

vaňová batéria
na BlueBox
_____ € (234,40 €)

sprchová batéria
na BlueBox
_____ € (158,90 €)

SET 5 v 1 s bidetovou sprškou
_____ € (294,70 €)

6 ll

umývadlová batéria
A:152 mm, B:190 mm, chróm
bez výpuste  
_____ € (245,20 €)

6 ll

umývadlová batéria
A:103 mm, B:70 mm, chróm
s bidetovou sprškou, bez výpuste
_____ € (210,70 €)

6 ll

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 5 v 1

Tlakový vypínač bidetovej sprchy nie je prispôsobený  
na stály tlak vody, preto je nutné po použití batériu uzavrieť!

B

A

i

bidetová batéria  
s výpusťou
_____ €  (163,50 €)

vaňová batéria
na okraj vane, jednootvorová 
A:164 mm, chróm
_____ € (174,40 €)

ventil nezámrzný
450 mm skrátiteľný, s privzdušnením
chróm 3/4“ - 1/2“  
_____ € (150,50 €)

Polo

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*
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umývadlová batéria
A: 123 mm, B: 98 mm  
bez výpuste _____ € (180,08 €)

umývadlová batéria
A: 121 mm, B: 76 mm
bez výpuste, _____ € (173,10 €)

umývadlová batéria
A: 107 mm, B: 74 mm, bez výpuste  
_____ € (138,10 €)

umývadlová batéria s bidetovou sprškou
A: 107 mm, B: 74 mm, bez výpuste  
_____ € (205,50)

umývadlová batéria
A: 115 mm, B: 94 mm, bez výpuste  
_____ € (154,90 €)

umývadlová batéria
A: 133 mm, B: 92 mm, bez výpuste  
s otočným výtokom o 120 ° 
_____ € (205,45 €)

vaňová batéria
A: 162 mm
_____ € (231,16 €)

vaňová batéria
A: 159 mm
_____ € (205,50 €)

sprchová batéria
_____ € (188,00 €)

set Bidette 
1-polohová, hadica 1,5 m
_____ € (122,40 €)

SET 2 v 1 sprchový  
batéria + teleso
Polo s podomietkovým  
telesom krytka 9x9 cm,  
chróm 
_____ € (175,20 €)

SET 2 v 1 sprchový  
batéria + teleso
Twist s podomietkovým  
telesom, krytka ø 10 cm,  
chróm
_____ € (186,80 €)

sprchová batéria
_____ € (147,85 €)

Twist 

vaňová batéria
na BlueBox
_____ € (259,98 €)

vaňová batéria
na BlueBox
_____ € (232,31 €)

sprchová batéria
na BlueBox
_____ € (188,86 €)

bidetová batéria s výpusťou
_____ €  (206,70 €)

umývadlová batéria
A: 121 mm, B: 76 mm
s bidetovou sprškou
_____ € (221,83 €)

umývadlová batéria
A: 130 mm, B: 227 mm 
bez výpuste
_____ € (334,46 €)

6 ll 6 ll

6 ll 6 ll 6 ll 6 ll

6 ll

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

6 ll 6 ll

ROTABLE

B

A

i

Pinto

umývadlová batéria Primo
s bidetovou sprškou
_____ € (157,90 €)

prípojka hadice  
kovová-chróm
_____ € (40,34 €)

hadica sprchová 
s otočnou koncovkou 
1,5 m, chróm
_____ € (40,41 €)

Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia*
Akcia*Akcia* Akcia*
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umývadlová batéria 
bez výpuste
A: 108 mm, B: 102 mm  
_____ € (309,35 €)

umývadlová batéria 
bez výpuste, otočný výtok
A: 116 mm, B: 200 mm  
_____ € (419,72 €)

vaňová batéria
A: 152 mm  
_____ € (456,31 €)

sprchová batéria
_____ € (358,38 €)

Ligna

umývadlová batéria 
bez výpuste, A: 150 mm, B: 270 mm  
_____ € (515,15 €)

vaňová batéria 
na BlueBox
_____ € (424,19 €)

6 ll 6 ll 6 ll

Ronda

8 ll 8 ll

umývadlová batéria 
bez výpuste
A: 100 mm, B: 94 mm  
_____ € (282,32 €)

umývadlová batéria 
bez výpuste, otočný výtok
A: 115 mm, B: 168 mm  
_____ € (355,51 €)

vaňová batéria
k podlahovému telesu
A: 200 mm, B: 796 mm, chróm
_______ € (2 513,17 €)

umývadlová batéria
A: 190
batéria
_____ € (536,74 €)

varianty montáže

8 ll

umývadlová batéria 
bez výpuste
A: 148 mm, B: 262 mm  
_____ € (470,64 €) 

vaňová batéria
A: 163 mm
_____ € (407,93 €)

Ronda, Ligna

B

A

i

umývadlová batéria Alessi Sense
umývadlová batéria, A:118 mm, B:140 mm, 
chróm, s výpusťou PUSH
_____ € (622,61 €)

Akcia* Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia*
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SET 6 v 1 podomietkový sprchový
A: 400 mm, C: 250 mm,  
do sprchového kúta s termostatickou batériou,  
3-polohová ručná sprcha, kompletná zostava, chróm
_____ € (1 326,52 €)

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 7 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 6 v 1

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 7 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 6 v 1

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 6 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 6 v 1

set 7 v 1 podomietkový
A: 357 mm, C: 202 mm,   
do sprchového kúta s termostatickou batériou,  
kompletná zostava, chróm
_____ € (1 172,77 €)

SET 7 v 1 podomietkový
A: 350 mm, C: 200 mm,   
do sprchového kúta s termostatickou batériou,  
kompletná zostava, chróm
_____ € (1 340,21 €)

SET 6 v 1 do sprchového kúta
A: 400 mm, C: 250 mm, 
s pákovou batériou
_____ € (1 010,32 €)

SET 6 v 1 do sprchového kúta
A: 348 mm, C: 200 mm, 
s pákovou batériou
_____ € (639,65 €)

SET 6 v 1 do sprchového kúta
A: 400 mm, C: 250 mm, 
s pákovou batériou
_____ € (534,43 €)

zvýhodnené zostavy

Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*



THERMO
COOL

THERMO
COOL

mydelnička  
a držiak na stenu

83

sprchová batéria
Unita Style
_____ € (227,15 €)

SET 2v1  
Micra vaňová so setom BasicJet
tyč 72 cm s automatickou  
aretáciou 3-polohová
_____ € (370,20 €)

sprchový set 
Micra so setom BasicJet  
s mydelničkou,  
tyč 92 cm 3-polohová
_____ € (272,36 €)

vaňová batéria Emotion
termostat s poličkou - sklo, A:137 mm 
biela/chróm, _____ € (533,69 €) 

sprchový set  
Unita Style so setom Viva  
s mydelničkou
tyč 60 cm, 1-polohová
_____ € (292,21 €)
tyč 90 cm,  3-polohová
_____ € (286,80 €)

vaňová batéria
Prisma Style, A: 182 mm
_____ € (376,75 €)

vaňová batéria
Micra, A: 160 mm
_____ € (272,51 €)

THERMO
COOL

THERMO
COOL

THERMO
COOL

THERMO
COOL

THERMO
COOL

THERMO
COOL

THERMO
COOL

termostatické batérie

NOVINKA NOVINKA

sprchová batéria
Micra (samostatne),  
_____ € (212,57 €)

sprchový set 
termostat, s ručnou sprchou 
3-polohovou
A: 481 mm C: 200 mm
_____ € (561,10 €)

sprchový set 
termostat, s ručnou sprchou 
3-polohovou
A: 400 mm C: 260 mm
_____ € (910,20 €) 

Termostatické batérie

THERMO
COOL

i
A

C

A -  Vysadenie od steny
C -  Priemer sprchy

Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*



Ce
ny

 v
 z

át
vo

rk
e 

sú
 d

op
or

uč
en

é 
vý

ro
bc

om
. 

Ak
tu

ál
nu

 a
kc

io
vú

 c
en

u 
sa

 d
oz

vi
et

e 
u 

Vá
šh

o 
pr

ed
aj

cu
.

 

84

sprchový set Emotion
termostat s poličkou - sklo, s ručnou  
sprchou 3-polohovou biela/chróm, A: 401 
mm C: 360 mm _____ € (1 295,36 €) 

ručná sprcha,Ø 9 cm
1-polohová
_____ € (34,54 €)
3-polohová
_____ € (49,07 €)

sprcha hlavová BasicJet, chróm, A: 350 mm
C: 200 mm,  _____ € (205,40 €)

sprcha hlavová VIVA, 4-uholník
A: 400 mm, C: 250 mm, chróm _____ € (663,00 €)

sprcha hlavová OPTIMA, A: 450 mm,  
C: 250 x 200 mm, chróm, _____ € (234,77 €)
rameno pripojovacie _____ € (153,17 €)

sprcha hlavová VIVA, chróm, A: 357 mm
C: 202 mm, _____ € (481,97 €)
C: 300 mm, _____ € (536,14 €)

sprchový set
3-polohový, tyč 92 cm  
_____ € (103,55 €)

sprchový set
tyč 72 cm
1-polohový, s mydelničkou
_____ € (89,16 €)
3-polohový, bez mydelničky
_____ € (90,47 €)

sprchový set
tyč 72 cm
3-polohový, s mydelničkou
_____ € (97,70 €)

sprchový set 
1-polohový, tyč 65 cm 
_____ € (74,49 €)

vaňový set 
s hadicou 1,5m, Ø 9,6 cm
1-polohový  
_____ € (48,10 €)

sprchový set  
Emotion WellFit
termostat, s ručnou sprchou 
3-polohovou  
A: 401 mm C: 360 mm
biela/chróm 
999,90 € (1 709,86 €) 

vaňový set 
1-polohový,  
s hadicou 1,5m,  
sprcha Ø 7 cm
_____ € (42,66 €)

ručná sprcha,
1-polohová,  Ø 7 cm
_____ € (26,36 €)

vaňový set 
biela/chróm
1-polohový 
_____ € (141,65 €)
3-polohový 
_____ € (155,44 €)

ručná sprcha 
biela/chróm
3-polohová
_____ € (110,51 
€) 

ručná sprcha 
1-polohová
_____ € (36,07 €)
3-polohová
_____ € (49,84 €) 

Ručné sprchy a vaňové sety

sprchový set
tyč 97 cm, biela/chróm
1-polohový
_____ € (248,69 €)
3-polohový
_____ € (262,54 €)

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

vaňový set 
s hadicou 1,5m, Ø 9 cm
1-polohový 
_____ € (47,22 €)
3-polohový 
_____ € (58,14 €)

HANSAEMOTION Wellfit
WELLFIT – wellness priamo vo Vašej sprche. Revolučná 
wellness funkcia WELLFIT - iba jedno tlačítko, pomocou ktorého 
si zvolíme jeden z troch programov pulzácie teplej a studenej 
vody a uvoľňujúci relax po namáhavom dni v práci môže začať. 
Liečba vodou.

RELAXAČNÉ PROGRAMY

RECOVER
Vhodný ako regeneračný 
po náročnej fyzickej práci.

RELAX
Uvoľňujúci program znižuje 
psychické napätie či stres. 
Dlhodobo môže posilňovať 
imunitu, či znížiť krvný tlak.

RELOAD
Vhodný ako osviežujúca 
sprcha po rannom zobude-
ní. Pre všetkých, ktorí chcú 
byť zdraví, svieži a fit.

Program s dlhšími intervalmi 
studenej vody. 

Program s dlhšími intervalmi 
teplej vody. 

Pravidelné striedanie teplej a 
studenej vody. 

TEPLÁ STUDENÁ

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia*
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sprchová batéria
chróm
_____ € (126,00 €)

sprchová batéria 
na iBox, chróm
_____ € (141,84 €)

vaňová batéria
chróm, A: 194 mm
_____ € (157,56 €)

vaňová batéria
na iBox, chróm
_____ € (165,48 €)

bidetová batéria
chróm
_____ € (149,64 €)

umývadlová batéria  
A: 166 mm, B: 195 mm
chróm, bez výpuste
_____ € (173,28 €)

umývadlová batéria
A: 108 mm, B: 93 mm, chróm
bez výpuste
_____ € (133,92 €)

umývadlová batéria
A: 107 mm, B: 67 mm, chróm
bez výpuste
_____ € (102,48 €)

umývadlová batéria  
A: 154 mm, B: 221 mm
chróm, bez výpuste
_____ € (220,68 €) 

umývadlová batéria
k podomietkovému telesu, A: 195 mm,

chróm, _____ € (212,76 €)

i
A

C B

A

Logis

ručná sprcha Select,  
1-polohová  
EcoSmart, 9 lit. / min.
_____ € (43,92 €)

ručná sprcha Select
3-polohová, EcoSmart, 9 lit. / min.
• chróm 
_____ € (107,28 €)
• biela-chróm
_____ € (104,76 €)

ručná sprcha
Vario, 4-polohová, Ø 100 mm, 
EcoSmart, 9 lit. / min.
_____ € (33,12 €)

ručná sprcha Select
EcoSmart,9 lit. / min. 
Multi, 3-polohová,  
_____ € (76,56 €) 
Vario, 4-polohová  
_____ € (58,56 €)

ručná sprcha
Green, 6 lit. / min.
_____ € (24,48 €)

ručná sprcha Select
3-polohová, PowderRain,  
chróm
_____ € (106,08 €)

Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia*Akcia*

Akcia* Akcia*Akcia* Akcia*Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia*Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*



SET 8 v 1 podomietkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
A: 389 mm, C: 187 mm,
biela chróm, _____ € (1 185,60 €)
chróm, _____ € (994,44 €)

SET 7 v 1 podomietkový
s pákovou batériou
A: 390 mm, C: 300 mm,
biela chróm, _____ € (1 118,04 €)

SET 8 v 1 podomietkový tlačítkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
A: 389 mm, C: 240 mm, 
biela chróm, _____ € (1 359,16 €)

SET 7 v 1 podomietkový PowderRain
do sprchového kúta s termostatickou batériou
A: 390 mm, C: 240 mm, 
biela chróm, _____ € (1 358,40 €)

SET 8 v 1 podomietkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
A: 389 mm, C: 240 mm, 
biela chróm, _____ € (1 141,68 €)

SET 8 v 1 podomietkový
do sprchového kúta s pákovou batériou
A: 389 mm, C: 187 mm, biela chróm
_____ € (824,16 €)
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umývadlová batéria 
A: 159 mm, B: 191 mm 
chróm, bez výpuste
_____ € (187,44 €)

vaňová batéria 
na iBox
_____ € (167,52 €) 

vaňová batéria
A: 180 mm
_____ € (162,96 €)

sprchová batéria
_____ € (136,56 €)

umývadlová batéria
s bidetovou sprškou
CZ 100: _____ € (183,48 €)

umývadlová batéria 
A: 119 mm, B: 94 mm chróm  
bez výpuste
_____ € (154,80 €)

umývadlová batéria 
A: 101 mm, B: 53 mm chróm
 bez výpuste
_____ € (123,36 €)

umývadlová batéria 
A: 185 mm, B: 231 mm 
chróm, bez výpuste
_____ € (226,08 €)

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 7 v 1 ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 8 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 8 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 8 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 7 v 1 ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 8 v 1

N
OV

IN
KA

N
OV

IN
KA

Focus

Akcia*Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia*Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*Akcia*
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umývadlová batéria
A: 112 mm, B: 104 mm   
chróm, bez výpuste
_____ € (215,28 €)

umývadlová batéria
chróm, bez výpuste,
A: 141 mm, B: 133 mm
_____ € (245,04 €)

umývadlová batéria 
chróm, bez výpuste,  
A: 182 mm, B: 234 mm
_____ € (267,60 €)

umývadlová batéria
A: 112 mm, B: 104 mm, chróm, 
bez výpuste,
_____ € (155,88 €)

umývadlová batéria 
chróm, bez výpuste, 
 A: 96 mm, B: 71 mm
_____ € (126,24 €)

umývadlová batéria
A: 183 mm, B: 237 mm   
chróm, bez výpuste 
_____ € (319,92 €)

umývadlová batéria s bidetovou sprškou
A: 96 mm, B: 71 mm   
chróm, s odtokom Push
_____ € (245,04 €)

vaňová batéria 
k podomietkovému telesu
A: 196 mm, chróm, 
_____ € (445,92 €) 

vaňová batéria
A: 194 mm, chróm
_____ € (215,28 €)

vaňová batéria chróm, 
na iBox  
_____ € (178,32 €) 

sprchová batéria 
chróm  
_____ € (185,52 €) 

sprchová batéria 
chróm, na iBox  
_____ € (148,68 €) 

bidetová batéria 
s výpusťou Push chróm,  
_____ € (164,28 €)

B

A

i

umývadlová batéria 
k podomietkovému telesu, A: 225 mm,
chróm, 

_____ € (260,64 €)

Talis E

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*
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umývadlová batéria 
A: 93 mm, B: 98 mm, chróm, 
s výpusťou
_____ € (267,60 €)

umývadlová batéria s bidetovou sprškou 
A: 93 mm, B: 98 mm,  
chróm, s výpusťou Push

_____ € (253,56 €)

vaňová batéria 
chróm, na iBox
_____ € (201,12 €)

vaňová batéria
A: 166 mm   
chróm, _____ € (245,04 €)

umývadlová batéria 
A: 97 mm, B: 68 mm chróm, 
bez výpuste 
_____ € (155,88 €) 

umývadlová batéria
A: 152 mm, B: 144 mm   
chróm, 
s výpusťou
_____ €  (525,00 €)

umývadlová batéria 
A: 93 mm, B: 98 mm, chróm, 
bez výpuste
_____ € (185,52 €)

umývadlová batéria
A: 131 mm, B: 179 mm  
chróm, bez výpuste

_____ € (290,28 €)

Talis S, termostatické batérie

sprchová batéria 
_____ € (202,80 €)

sprchová batéria 
_____ € (261,12 €)

vaňová batéria 
A: 182 mm
_____ € (257,16 €)

Termostatické batérie

Talis S

vaňová batéria 
A: 194 mm
_____ € (333,48 €)

vaňová batéria 
A: 183 mm
_____ € (415,80 €)

sprchová batéria 
_____ € (340,20 €)

vaňová batéria
k podlahovému telesu
A: 245 mm, B: 938-1018 mm,   
chróm
______ € (1 882,56 €)

B

A

i

NOVINKA NOVINKA

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*
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vaňová batéria
A: 181 mm, chróm
_____ € (376,44 €)

vaňová batéria  
s nožičkami na podlahu,
s držiakom na sprchu
(výška nožičiek 820 - 840 mm),  
A: 181 mm, chróm, 596,78 €

vaňová batéria
na iBox, chróm
_____ € (263,88 €)

umývadlová batéria
A: 89 mm, B: 93 mm, chróm
bez výpuste
_____ €, (263,88 €)

umývadlová batéria 
A: 197 mm, B: 254 mm 
chróm, bez výpuste
_____ € (382,80 €)

umývadlová batéria
A: 116 mm, B: 100 mm, chróm
bez výpuste
_____ €, (280,92 €)

umývadlová batéria
k podomietkovému telesu, chróm 
A: 165 mm: _____ € (366,12 €)
A: 225 mm: _____ € (399,96 €)

Metris, Metropol

varianty montáže 

umývadlová batéria 
A: 155 mm, B: 230 mm, chróm,  
bez výpuste: _____ € (374,64 €) 

umývadlová batéria
A: 127 mm, B: 89 mm, chróm,
s výpusťou Push
_____ € (309,96 €)

umývadlová batéria
A: 135 mm, B: 117 mm, chróm,
s výpusťou Push
_____ €  (337,20 €)

umývadlová batéria
A: 204 mm, B: 259 mm, chróm,  
s výpusťou Push
_____ €  (475,44 €)

vaňová batéria
A: 180 mm, chróm
_____ € (410,04 €)

vaňová batéria
chróm, na iBox
_____ € (277,92 €)

Metropol

Metris

Akcia* Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia*
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vaňový set
2-polohový, 1,6 m
_____ € (46,08 €)

vaňový set
1-polohový, 1,6 m
_____ €  (55,92 €) 

vaňový set
Vario, EcoSmart
1,6 m
_____ €  (48,48 €) 

vaňový set Select
1-polohový, 1,6 m 
_____ € (77,28 €)
3-polohový, 1,6 m 
_____ € (92,16 €)

vaňový set Select  
1-polohový, 1,6 m 
_____ € (77,28 €)
3-polohový, 1,6 m 
_____ € (92,16 €)

set Bidette 1Jet
so sprchovou hadicou  
a držiakom
1,6 m: _____ € (102,60 €)

90

sprchový set 
PowderRain, 3-polohový,
chróm
sada 65 cm
_____ €  (220,92 €)
sada 90 cm
_____ € (228,48 €)

sprchový set  
termostat, 2-polohový  
sada 65 cm
biela/chróm
_____ € (251,76 €)

sprchový set 
Select, 3-polohový
• biela/chróm
sada 65 cm
_____ €  (129,84 €)
sada 90 cm
_____ € (137,40 €)

sprchový set 
sada 65 cm, biela/chróm,
1-polohový,
_____ € (59,76 €) 
2-polohový,
_____ € (62,40 €)  

sprchový set 
Select, 3-polohový
sada 65 cm 
• chróm  
• biela/chróm  
_____ € (223,68 €)

sada 90 cm
• chróm  
• biela/chróm 
_____ € (231,00 €)

sprchy

i
A

C

A -  Vysadenie od steny
C -  Priemer sprchy

vaňový set Select  
3-polohový, 1,6 m, PowderRain,  
chróm
_____ € (146,04 €)

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*
Akcia*



Trysky

PowderRain 

Rain 

Whirl

Rain PowderRain

set Bidette 1Jet
so sprchovou hadicou  
a držiakom
1,6 m: _____ € (102,60 €)
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prípojka hadice  
Fixfit
_____ € (31,56 €)

prípojka hadice  
so spätným vent.
_____ € (31,56 €)

sprchová hadica
1,25 m _____ € (30,12 €)
1,6 m _____ € (32,40 €)
2,0 m _____ € (34,56 €)

hlavová sprcha 2-polohová EcoSmart,
A: 390 mm, C: 300 mm
• biela / chróm
• chróm
_____ €  (686,76 €)

SET 2 v 1
hlavová sprcha Air 1-polohová  
EcoSmart, s prisávaním vzduchu, chróm
A: 389 mm, C: 220 mm
_____ € (375,84 €)

SET 2 v 1
hlavová sprcha 1-polohová  
EcoSmart, s prisávaním vzduchu, chróm
A: 389 mm, C: 280 mm
_____ €  (498,24 €)

termostatická batéria 
na iBox, na 2 odberné 
miesta, chróm
_____ € (526,92 €)

SET 2 v 1
hlavová sprcha 2-polohová EcoSmart,
A: 389 mm, C: 187 mm
• chrom
• biela/chrom
_____ €  (392,84 €)

prípojka hadice  
s držiakom sprchy 
chróm
_____ € (98,76 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, _____ € (744,36 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, _____ €  (526,92 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, _____ €  (526,92 €)

termostatická batéria 
na iBox, na 2 odberné miesta, 
s prípojom hadice a držiakom, 
chróm, _____ € (911,52 €)

Termostatické batérie Select

prípojka hadice  
s poličkou -sklo 30 cm a držiakom sprchy,  
bez hadice a ručnej sprchy, biela/chróm
_____ € (176,52 €)

prípojka hadice 
s držiakom sprchy, 
chróm
_____ € (98,76 €)

prípojka hadice 
s držiakom sprchy, 
chróm
_____ € (98,76 €)

hlavové sprchy

hlavová sprcha 1-polohová EcoSmart,
A: 390 mm, C: 300 mm
_____ €  (656,16 €)

hlavová sprcha 1-polohová  
EcoSmart, A: 390 mm, C: 360 mm
_____ €  (782,16 €)

SET 2 v 1 
hlavová sprcha 1-polohová  
EcoSmart, A: 389 mm, C: 240 mm
_____ €  (348,96 €)

MONTÁŽ
ZADARMO

MONTÁŽ
ZADARMO

NOVINKA

hlavová sprcha 1-polohová PowderRain
A: 390 mm, C: 240 mm, chróm
_____ €  (486,72 €)

Akcia*

Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*
Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*



Ce
ny

 v
 z

át
vo

rk
e 

sú
 d

op
or

uč
en

é 
vý

ro
bc

om
. 

Ak
tu

ál
nu

 a
kc

io
vú

 c
en

u 
sa

 d
oz

vi
et

e 
u 

Vá
šh

o 
pr

ed
aj

cu
.

 

92

sprchový set  
termostat k vani,  
1-polohový,
A: 355 mm C: 240 mm
chróm, _____ € (829,80 €)

sprchový set s ručnou sprchou 3-poloh.
termostat s poličkou - sklo
A: 393 mm C: 360 mm
• chróm / sklo
• biela / sklo / chróm 
______ €  (1 736,88 €)

sprchový set 
termostat s poličkou - sklo
A: 386 mm C: 300 mm
• chróm / sklo
• biela / sklo / chróm
______ €  (2 444,28 €)

MONTÁŽ
ZADARMO

MONTÁŽ
ZADARMO

sprchový set 
termostat, 1-polohový 
EcoSmart, 9 lit. / min.
A: 285 mm C: 160 mm
_____ € (582,84 €) 

sprchový set 
termostat, 1-polohový 
EcoSmart, 9 lit. / min.
A: 353 mm C: 180 mm
_____ € (534,36 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový, 
EcoSmart, 9 lit. / min.
A: 355 mm C: 240 mm
_____ €  (637,92 €)

sprchový set 
termostat, Select 1-polohový, 
EcoSmart, 9 lit. / min. 
otočné sprchové rameno
A: 402 mm C: 280 mm
_____ €  (946,44 €)

sprchový set  
s pákovou batériou, 
1-polohový
A: 355 mm C: 240 mm
_____ € (596,52 €)

sprchový set  
s pákovou batériou, 
1-polohový
A: 352 mm C: 240 mm
_____ €  (596,52 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový, 
EcoSmart, 9 lit. / min. 
A: 352 mm C: 240 mm
_____ € (637,92 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový 
EcoSmart, 9 lit. / min.
A: 404 mm C: 280 mm
_____ € (894,60 €) 

ROTABLE

NOVINKA

sprchové sety

Akcia* Akcia* Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*
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Bauloop, Eurosmart

umývadlová batéria 
A: 90 mm, B: 87 mm, chróm,
bez výpuste 
_____ € (88,80 €)

umývadlová batéria 
A: 107 mm, B: 108 mm, chróm,
s výpusťou 
_____ € (115,00 €)

umývadlová batéria 
A: 107 mm, B: 250 mm, chróm,
bez výpuste 
_____ € (154,80 €)

umývadlová batéria 
chróm, bez výpuste 
A: 106 mm, B: 56 mm,
_____ € (108,00 €)
A: 110 mm, B: 83 mm,
_____ € (123,60 €) 

umývadlová batéria 
A: 140 mm, B: 208 mm, 
s výpusťou, chróm
_____ € (180,00 €)

umývadlová batéria s bidetovou sprškou 
A: 104 mm, B: 61 mm, s retiazkou, chróm, 
_____ € (159,60 €)

vaňová batéria
A: 156 mm, chróm
_____ € (120,00 €)

sprchová batéria
chróm
_____ € (96,00 €)

sprchová batéria
chróm
_____ € (120,00 €)

Eurosmart Cosmopolitan

vaňová batéria
A: 161 mm   
chróm
_____ € (140,40 €)

vaňová batéria 
chróm, s integrovaným 
podomietkovým telesom
_____ € (172,80 €)

Eurosmart

Bauloop

umývadlová batéria
A: 90 mm, B: 76 mm, chróm,
bez výpuste
_____ € (123,60 €)

umývadlová batéria
A: 122 mm, B: 98 mm, chróm,
bez výpuste
_____ € (142,80 €)

umývadlová batéria
A: 170 mm, 
k podomietkovému telesu
_____ € (243,60 €)

vaňová batéria
A: 163 mm, chróm
_____ € (157,20 €)

Akcia* Akcia* Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*
Akcia* Akcia* Akcia*
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Essence

Plus

umývadlová batéria
A: 116 mm, B: 102 mm,  
chróm
bez výpuste 
_____ € (201,60 €)

umývadlová batéria
A: 120 mm, B: 231 mm,  
chróm, s výpusťou 
_____ € (390,00 €)

A: 119 mm, B: 231 mm,  
chróm, s výpusťou, 
vyťahovací výtok
_____ € (453,60 €)

umývadlová batéria
A: 94 mm, B: 111 mm,  
chróm,
bez výpuste 
_____ € (201,60 €)

umývadlová batéria
A: 114 mm, B: 160 mm,  
chróm,
bez výpuste 
_____ € (236,40 €)

varianta s vyťahovacím výtokom

umývadlová batéria
A: 127 mm, B: 211 mm,  
chróm,
bez výpuste 
_____ € (260,40 €)

umývadlová batéria
A: 179 mm, B: 322 mm,  
chróm,
bez výpuste 
_____ € (361,20 €)

umývadlová batéria 
k podomietkovému telesu,  
chróm, A: 183 mm 
_____ € (267,60 €)

vaňová batéria
A: 193 mm, chróm
_____ € (282,00 €)

sprchová batéria
chróm
_____ € (229,20 €)

vaňová batéria 
chróm, k podomietkovému telesu 
_____ € (241,20 €)

Essence, Plus

vaňová batéria 
k podomietkovému telesu  
A: 277 mm, B: 740 - 844 mm
chróm
_____ €  (1 524,00 €)

B

A

i
A -  Vysadenie batérie od tela po výtok

B -  Výška batérie od podstavy po výtok

vaňová batéria 
páková, 4-otvorová,  k telesu, A: 197 mm, chróm
_____ € (963,60 €)

vaňová batéria
A: 189 mm, chróm
_____ € (417,60 €)

sprchová batéria
chróm
_____ € (334,80 €)

NOVINKA

vaňová batéria 
chróm, k podomietkovému telesu 
_____ € (278,40 €)

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*
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umývadlová batéria
A: 107 mm, B: 95 mm, chróm,
s výpusťou Push
_____ € (271,20 €)

umývadlová batéria
A: 128 mm, B: 120 mm, chróm,
s výpusťou Push
_____ € (289,20 €)

umývadlová batéria
A: 181 mm, B: 254 mm, chróm,
bez výpuste
_____ € (404,40 €)

umývadlová batéria 
k podomietkovému telesu,
chróm, A: 207 mm
_____ € (356,40 €)

umývadlová batéria
A: 133 mm, B: 109 mm, chróm,
bez výpuste 
_____ € (285,60 €)

umývadlová batéria
A: 99 mm, B: 93 mm, chróm,
bez výpuste 
_____ € (271,20 €)

umývadlová batéria
A: 150 mm, B: 222 mm, chróm,
s výpusťou
_____ € (333,60 €)

umývadlová batéria
A: 180 mm, B: 247 mm, chróm,
bez výpuste
_____ € (387,60 €)

vaňová batéria 
k podomietkovému telesu, 
chróm
_____ € (266,40 €)

vaňová batéria 
na 3 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm
_____ € (297,60 €)

sprchová batéria
k podomietkovému telesu,  
chróm
_____ € (242,40 €)

umývadlová batéria 
k podomietkovému telesu, chróm, 
A: 171 mm 
_____ € (344,40 €)

Eurocube

Lineare

Eurocube, Lineare

vaňová batéria
A: 174 mm, chróm
_____ € (367,20 €)

vaňová batéria 
k podomietkovému telesu  
A: 271 mm, B: 779 - 883 mm
chróm
______ €  (2 100,00 €)

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*



vaňová batéria  
termostat s poličkou,  A: 135 mm, chróm 
_____ € (512,40 €)
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 set bidetový s uzatváracím 
ventilom, 1-poloh. kovovou 
sprchou, hadicou a držiakom
1,25 m: _____ € (232,80 €)

set bidetový s 1-poloh.  
sprchou, hadicou a držiakom
1,25 m: _____ € (46,80 €)
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sprchová batéria 
termostat, chróm
_____ € (248,40 €)

vaňová batéria 
termostat, A: 168 mm, chróm
_____ € (324,00 €)

vaňová batéria 
termostat, A: 174 mm, chróm
_____ € (626,40 €)

vaňová batéria  
termostat s poličkou a prívalovým 
prúdom, A: 172 mm, chróm 
_____ € (549,60 €)

sprchy a termostatické batérie

sprchový set 
2-polohový, sada 60 cm
_____ € (70,80 €)

sprchový set 
3-polohový, sada 60 cm
_____ € (93,60 €)

sprchový set 
1-polohový, sada 60 cm,  
_____ € (60,00 €)

vaňový set
1-polohový, 1,25 m
_____ € (108,00 €)

vaňový set
1-polohový, 1,5 m
_____ € (100,80 €)

prípojka hadice
s držiakom sprchy, chróm
1-polohová, 1,5 m
_____ € (98,40 €)

prípojka hadice
s držiakom sprchy, chróm, 
1-polohová, 1,25 m
_____ € (126,00 €)

vaňový set
2-polohová, 1,25m
_____ € (45,60 €)

vaňový set
1-polohová, 1,5m
_____ € (44,40 €)

vaňový set
2-polohová, 1,75m
_____ € (51,60 €)

vaňový set
3-polohová, 1,75m
_____ € (67,20 €)

Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia*

Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia*
Akcia* Akcia* Akcia*

Akcia*



sprchový set 
termostat, 2-polohová hlavová sprcha
A: 441 mm C: 310 mm,  
chróm,  
_____ € (1 380,00 €)
chróm / biela,  
_____ € (1 596,00 €)

ROTABLE

chróm biela

farebné varianty
hlavovej sprchy 
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sprchový set 
termostat, 1-polohový
A: 400 mm C: 230 mm
_____ € (1 620,00 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový
A: 472 mm C: 260 mm
_____ € (729,60 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový
A: 412 mm C: 210 mm
_____ € (648,00 €)

ROTABLE
ROTABLE

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 7 v 1

pohľad na spodnú 
stranu sprchovacej 

hlavice

set 7 v 1 podomietkový tlačítkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
chróm, _____ € (1 836,00 €)

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 8 v 1

pohľad na spodnú 
stranu sprchovacej 

hlavice

set 8 v 1 podomietkový tlačítkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
chróm, _____ € (1 848,00 €)

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 7 v 1

set 7 v 1 podomietkový
do sprchového kúta s pákovou batériou
A: 286 mm, C: 210 mm, chróm
_____ € (582,00 €)

sprchový set 
termostat, 2-polohový
A: 500 mm C: 361x220 mm
chróm
______ € (1 944,00 €)
chróm / biela
______ € (1 944,00 €)

chróm biela

farebné varianty
hlavovej sprchy 

sprchové systémy

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*

Akcia*



SMARTCONTROL
pustenie a regulácia vody jediným tlačítkom

SMARTACTIVE CONNECT 
sprcha s bezdrôtovým ovládaním prúdov vody
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hlavové sprchy 2-polohové,
k podomietkovému telesu, A: 400-430 mm, C: 310 mm
okrúhla _____ €   (662,40 €)
hranatá _____ €   (698,40 €)
Nutné príslušenstvo:  
teleso s Eco Joy 9,5 l/min2 _____ €   (136,80 €)

hlavové sprchy 1-polohové,
A: 286 mm,  
okrúhla, C: 210 mm _____ €   (204,00 €)
hranatá, C: 152 mm _____ €   (307,20 €)

hlavové sprchy 1-polohové,
A: 422 mm, C: 310 mm
okrúhla _____ €   (490,80 €)
hranatá _____ €   (524,40 €)

termostatická batéria 
na 3 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, 
_____ € (746,40 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, 
_____ € (690,00 €)

termostatická batéria 
na 3 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm,  
_____ € (770,40 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, 
_____ € (711,60 €)

NOVINKA

Smart Active

hlavové sprchy 2-polohové  
s bezdrôtovým ovládaním a sprchovým ramenom
A: 422 mm, C: 310 mm
okrúhla _____ €   (784,80 €)
hranatá _____ €   (816,00 €)

hlavové sprchy 2-polohové  
s bezdrôtovým ovládaním,  
k sprchovému ramenu, C: 310 mm
okrúhla _____ €   (722,40 €)
hranatá _____ €   (756,00 €)

Zmeňte alebo skombinujte prúdy vody 
pomocou bezdrôtového ovládania

GROHE PureRain spray
relaxačný a upokojujúci.

ActiveRain Spray
odstráni napätie alebo šampón.

NOVINKA NOVINKA

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*
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hlavové sprchy 1-polohové,
A: 286 mm,  
okrúhla, C: 210 mm _____ €   (204,00 €)
hranatá, C: 152 mm _____ €   (307,20 €)

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 6 v 1

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 6 v 1

vaňová batéria
A: 171 mm
_____ € (87,38 €)

vaňová batéria
A: 237 mm
_____ € (222,00 €)

umývadlová batéria
bez výpuste,  
A: 108 mm, B: 104 mm   
_____ € (62,38 €)

umývadlová batéria bez výpuste

A: 173 mm, B: 213 mm
_____ € (99,88 €)

bidetová batéria  
s výpusťou 
_____ € (62,38 €)

sprchová batéria 
_____ € (62,38 €)

umývadlová batéria
bez výpuste,  
A: 101 mm, B: 85 mm   
_____ € (117,00 €)

Classic

Chrome

Harrs

vaňová batéria
A: 173 mm
_____ € (99,00 €)

umývadlová batéria 
bez výpuste, 
A: 125 mm, B: 104 mm
_____ € (67,00 €)

vaňová batéria 
voľne stojaca 
A: 269 mm, B: 952 mm
_____ € (710,00 €)

batérie

i
A

C B

A

SET 6 v 1 podomietkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
A: 334 mm, C: 200 mm, chróm
_____ € (465,00 €)

SET 6 v 1 podomietkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
A: 334 mm, C: 200 mm, chróm
_____ € (270,00 €)

Akcia*
Akcia* Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*
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Ixmo

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 8 v 1

SET 8 v 1 podomietkový
do sprchového kúta  
s termostatickou batériou
A: 462 mm, C: 200 mm, chróm,  
______ € (1 974,96 €)

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 6 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 6 v 1

2x

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 8 v 1

SET 8 v 1 podomietkový
do sprchového kúta  
s termostatickou batériou
A: 462 mm, C: 200 mm, chróm,  
______ € (1 913,76 €)

2x

2x

2x

SET 6 v 1 podomietkový
ku vani s pákovou batériou, chróm  
štvorcová rozeta ______ € (1 545,00 €)
Nutné príslušenstvo:  
napúšťanie cez prepad

SET 6 v 1 podomietkový
ku vani s pákovou batériou, chróm  
kruhová  rozeta ______ € (1 542,36 €)
Nutné príslušenstvo:  
napúšťanie cez prepad

JEDNODUCHOSŤ 
Bežné funkcie batérie ako napojenie hadice, držiak sprcha  
a podobne, sú integrované do jednej jednotky.

VARIABILITA 
nakoľko je možné jednotlivé diely série umiestňovať 
samostatne, poskytuje séria IXMO absolútnu voľnosť pri 
návrhu vzhľadu ovládacích prvkov

DIZAJN 
séria poskytuje veľkú variabilitu v dizajne krytiek a 
úchytov

INOVÁCIA A FUNKČNOSŤ 
dômyselné technické riešenie poskytuje radu možnosti 
ako sa vysporiadať so stavebnými nedostatkami a 
nedokonalosťami

Výrobky série Edition 400 vo farbách BRONZ, NIKEL, ČIERNY 
CHRÓM (lesklý alebo brúsený povrch) - skladom u výrobcu.
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Ixmo SOLOumývadlová batéria IXMO

štvorcová rozeta, _____ € (351,60 €)
kruhová rozeta, _____ € (351,60 €)

štvorcová rozeta, _____ € (646,80 €)
kruhová rozeta, _____ € (640,80 €)

set IXMO SOLO P
set obsahuje:
-  podomietková páková batéria  

s pripojením na sprchu
-  podomietkové teleso
- rozeta, chróm

set IXMO SOLO T
set obsahuje:
-  podomietková termostatická batéria  

s pripojením na sprchu
-  podomietkové teleso
- rozeta, chróm

+ ++ +

NOVINKA

sprchový set 
sada 65 cm, biela/chróm,
1-polohový,
_____ € (59,76 €) 
2-polohový,
_____ € (62,40 €)  

Doporučené príslušenstvo  
ku IXMO SOLO.

Akcia*
Akcia*

Akcia*
Akcia*

Akcia*

Akcia*
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Plan

háčik
chróm _____ € (19,20 €)

háčik
chróm  
_____ € (14,40 €)

dávkovač tekutého mydla,  
chróm
_____ € (189,60 €)

držiak pevný na uterák, 
1-ramenný, 45 cm ,chróm
_____ € (86,40 €)

držiak WC kefy  
chróm,
_____ € (107,40 €)

polička s integrovanou stierkou
hliník, biela _____ € (190,80 €) 

polička
hliník, _____ € (146,40 €) 

dávkovač mydla, 
chróm
_____ € (188,16 €)

držiak pre dávkovač a pohár, 
chróm, pohár - sklo
_____ €  (283,20 €)

držiak pohára, 
chróm, pohár - sklo
_____ € (108,84 €)

držiak WC papiera, 
chróm
_____ € (121,68 €)

držiak uteráku pevný
450 mm, chróm, _____ € (105,24 €)

držiak  
na WC kefu
chróm, sklo - mat
_____ € (176,40 €)

háčik dvojitý
chróm, _____ € (52,80 €)

držiak uteráku
600 mm, chróm, _____ € (178,08 €)

Edition 400

polička rohová  
s integrovanou stierkou, hliník, biela
_____ € (205,44 €)

á Edition 400 držiak na toaletný papier s poličkou,  
hliník _____ € (137,76 €)

ä Plan držiak na toaletný papier s poličkou,  
hliník _____ € (155,16 €)

Edition 400, Plan, Plan S

Výrobky série Edition 400 vo farbách BRONZ, NIKEL, ČIERNY 
CHRÓM (lesklý alebo brúsený povrch) - skladom u výrobcu.

Batérie KEUCO 
Séria Plan S ponúka  
širokú škálu rozmerov batérií.  
Viac info u Vášho predajcu.

i

Batérie KEUCO 
Séria Edition 400 ponúka  
širokú škálu rozmerov batérií.  
Viac info u Vášho predajcu.

i

Plan S
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háčik na uterák, 
chróm, _____ € (20,40 €)

držiak WC papiera,  
chróm, _____ € (113,62 €)

háčik na uterák dvojitý,  
chróm, _____ € (49,20 €)

polička s integrovanou stierkou, 
chróm/hliník
_____ € (222,24 €)

držiak dvojitý otočný, 
chróm
_____ € (201,60 €)

polička,
chróm/hliník
_____ € (181,08 €) 

držiak WC kefy,  
chróm
_____ € (156,36 €)

dávkovač mydla,  
chróm, _____ € (183,00 €)

držiak uteráku 
450 mm, chróm
_____ € (111,48 €)

Edition 11

Výrobky série Edition 11 vo farbách BRONZ, NIKEL, ČIERNY 
CHRÓM (lesklý alebo brúsený povrch) - skladom u výrobcu.

Edition 11, Elegance

držiak na pohár
chróm, _____ € (115,08 €)

madlo na uterák 
chróm, 600 mm, _____ € (152,76 €)

polička na špongiu
chróm, vyberateľný, vnútorný košík
_____ € (130,80 €)

rohová polička
chróm, vyberateľný, vnútorný košík
_____ € (112,20 €)

háčik na uterák
chróm
_____ € (13,08 €)

háčik na uterák 
dvojitý, chróm
_____ € (44,40 €)

SKLOPNÝ DRŽIAK

držiak dvojitý otočný
chróm, 450 mm, _____ € (148,80 €)

madlo  
chróm, 300 mm, _____ € (118,20 €)

dávkovač mydla
chróm, _____ € (187,08 €)

držiak WC papiera,
chróm, _____ € (109,56 €)

držiak na mydlo
chróm, _____ € (133,32 €)

držiak WC kefy
chróm, _____ € (135,12 €)

Elegance

Batérie KEUCO 
Séria Elegance ponúka  
širokú škálu rozmerov batérií.  
Viac info u Vášho predajcu.

i

Batérie KEUCO 
Séria Edition 11 ponúka  
širokú škálu rozmerov batérií.  
Viac info u Vášho predajcu.

i Akcia*

Akcia* Akcia* Akcia*
Akcia*
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Varianty zabudovateľných skriniek  
s dvierkami:

biele sklo, ľavé 
čierne sklo, ľavé 
biele sklo, pravé 
čierne sklo, pravé

rám pre zabudovanie do steny 
_____ € (135,72 €)

Vyobrazený model  
s ľavými dvierkami

zabudovateľná skrinka na WC papier a kefu  
s možnosťou prednej plochy z obkladu, 15 x 80 x 15 cm,  
maximálna hrúbka obkladu s lepidlom 12 mm,  
možnosť objednať Ľ/P variantu _____ € (814,56 €) 

zabudovateľné skrinky bez okrajového rámika
ASIS 2.0 ASIS module Plus

technology

technology

719,90 €  
(994,68 €)

dávkovač mydla 
chróm
_____ €, (188,76 €) 

dávkovač mydla s držiakom pohára
chróm
_____ €, (302,76 €) 

držiak uterákov
pevný, chróm, 32 cm
_____ €, (95,04 €) 

držiak uterákov
otočný, chróm, 43 cm
_____ €, (239,40 €) 

technology

technology

držiak uterákov
pevný, chróm, 44 cm
_____ €, (188,76 €) 

držiak WC kefy
závesný model, chróm
_____ €, (171,00 €) 

držiak pohára
chróm
_____ €, (120,36 €)  

držiak s 2-pohármi
chróm
_____ €, (234,48 €)  

háčik  
chróm
_____ €, (30,96 €) 

držiak WC papiera
chróm
_____ €, (100,08 €) 

Art, ASIS, MEE

Art

zrkadlová skrinka s LED osvetlením,  
hliník, sklo, 2-krídlové dvere
šírka 600 mm, _____ € (703,08 €)
šírka 800 mm, _____ € (800,88 €)
šírka 1000 mm, _____ € (874,32 €)  
šírka 1200 mm, _____ € (1 002,72 €)

Vybavenie skrinky:
-  hliníková konštrukcia
-  obojstranne zrkadlové dvierka so SoftClose
-  2 ľubovoľne nastaviteľné poličky z krištáľového skla 
-  vypínač a zásuvka, osvetlenie LED
-  hĺbka a výška bez osvetlenia: 153 mm a 746 mm

MEE
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dávkovač mydla 
so skleneným krytom, chróm
_____ € (135,72 €)

dávkovač mydla 
stojaci, chróm
_____ € (75,60 €)

držiak uterákov
chróm, 41 cm
_____ € (132,00 €)

polička
chróm / sklo číre, 60 cm
_____ € (87,60 €)

madlo 
chróm, 30 cm
_____ € (116,76 €)

dávkovač mydla 
chróm
_____ € (76,44 €)

držiak 
WC kefy
chróm
_____ € (113,04 €)

držiak pohára
stojaci, chróm 
_____ € (54,72 €)

držiak mydla
chróm
_____ € (55,56 €)

držiak pohára
chróm 
_____ € (55,56 €)

háčik dvojitý  
chróm
_____ € (24,12 €)

držiak uteráku 
chróm
_____ € (62,76 €)

držiak uteráku 
chróm, 60 cm
_____ € (124,68 €)

držiak WC papiera
chróm 
_____ € (55,68 €)

držiak WC papiera
s krytom, chróm
_____ € (115,32 €)

rohový košík
8 x 18 cm, chróm
_____ € (94,20 €)

rovný košík
20 x 10 cm, chróm
_____ € (103,08 €)

rovná polička
s vyberateľným košíkom 
22 x 10 cm, chróm
_____ € (107,16 €)

kôš hranatý,  
5 l, chróm
_____ € (85,08 €)

Loft

Akcia* Akcia* Akcia* Akcia* Akcia*
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dávkovač mydla
spodné ovládanie, chróm
_____ €, (373,68 €) 

dávkovač mydla 
chróm
_____ €, (164,64 €) 

držiak pohára
chróm
_____ €, (120,36 €)  

miska, pohárik
9,7 x 9,7 x 4,6 cm , sklo
_____ €, (51,96 €)  

miska, pohárik
9,7 x 9,7 x 9,7 cm , sklo
_____ €, (62,64 €)  

háčik  
chróm
_____ €, (48,24 €) 

držiak uterákov
pevný, chróm, 41 cm
_____ €, (214,08 €) 

držiak WC kefy
závesný model, chróm
_____ €, (145,68 €) 

držiak WC papiera
chróm
_____ €, (95,04 €) 

madlo 
chróm, 30 cm _____ €, (164,64 €) 

držiak uterákov
chróm, 63 cm, _____ €, (215,40 €)  

Liaison

dávkovač mydla, s poličkou,
spodné ovládanie, 20 x 10 cm,  
250 ml, chróm
_____ €, (196,32 €) 

koľajnica na doplnky, 
dĺžka 47 cm, _____ €, (352,08 €) 
dĺžka 67 cm, _____ €, (411,72 €) 
dĺžka 100 cm, _____ €, (504,24 €)

doplnky do koľajnicového systému

ĎAĽŠIE VHODNÉ DOPLNKY DO KOĽAJNICOVÉHO SYSTÉMU

rovný košík
20 x 10 cm, chróm
_____ € (214,08 €)
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dávkovač mydla 
nerez / sklo
_____ €

držiak WC papiera,  
nerez
_____ €

pohárik 
nerez / sklo
_____ €

háčik dvojitý
nerez
_____ €

háčik 
nerez
_____ €

dávkovač mydla 
chróm / keramika
_____ €

držiak WC papiera,  
chróm
_____ €

WC kefa 
chróm / keramika
_____ €

WC kefa  
celokovová 
na zavesenie  
alebo postavenie
chróm, _____ €

WC kefa 
chróm / sklo
_____ €

háčik 
chróm
_____ € 

stierka s háčikom, chróm
_____ €

košík rohový 
odnímateľný, chróm
_____ €

košík rovný 18 x 10,5 cm
odnímateľný, chróm
_____ €

košík rohový 21x 21 cm
chróm
_____ €

košík rovný, 20 x 11 cm
chróm
_____ €

košík rohový, 16,5 x 16,5 cm
chróm
_____ €

polička rohová, 21,7 x 21,7 cm
chróm/biela _____ €
chróm/čierna _____ €

Unix

kúpeľňové doplnky Unix

UNIX nerez

Doplnky do sprchy

madlo 
nerez lesklá, 45 cm _____ € 

košík závesný
chróm
_____ €

WC kefa 
nerez
_____ €

33,00 24,80 11,90 12,40
24,80 61,90

19,00 27,20 45,40 27,30

49,50 27,30 28,90
28,90

31,80

27,20 22,70 9,90 40,90 28,90 44,60

123,90
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pohárik
chróm / matné sklo _____ €

držiak mydla
chróm / matné sklo _____ €

dávkovač mydla
chróm / matné sklo _____ €

Keira

dvojháčik
chróm _____ €

háčik
chróm _____ €

držiak WC papiera
chróm _____ €

držiak uteráku
chróm _____ €

držiak uteráku dvojitý
chróm _____ €

WC kefa
chróm / matné sklo
_____ €

WC kefa
chróm / matné sklo
_____ €

pravý

ľavý

dávkovač mydla 
chróm / keramika
_____ €

dávkovač mydla 
matná čierna / keramika
_____ €

držiak WC papiera,  
chróm
_____ €

držiak WC papiera,  
matná čierna
_____ €

pohárik 
chróm / keramika
_____ €

pohárik 
matná čierna / keramika
_____ €

WC kefa 
chróm /  
keramika
_____ €

WC kefa 
matná čierna  
/ keramika
_____ €

držiak na uterák 
chróm, 30 cm
_____ €

háčik 
chróm
_____ €

háčik 
matná čierna
_____ €

držiak na uterák 
matná čierna , 25 cm
_____ €

Kibo

ä Séria Nava,  
kombinácia chróm-matná čierna

Keira, Kibo

41,30 24,40 24,80 12,40 20,30

49,60 26,90 23,60
37,20 57,90

37,20 33,00 43,80 16,50 33,00
66,10

45,40 41,30 41,30 20,60 37,20 53,70
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kúpeľňový radiátor Rosendal  
priestorovo nenáročný, elegantný radiátor, vhodný nielen do kúpeľne, ale i kuchyne 
alebo chodby. Vyrába sa vo výškach 950 a 1 500 mm, v šírkach 115, 266, 420 mm.

Vyobrazené modely:  
266 x 1500 mm, chróm, 350 W  _____ € 
266 x 1500 mm, biely, 350 W  _____ €

kúpeľňové radiátoryAvento Frame, chróm cena od 431 €

Všetky výkony sú udávané pre farbu bielu. Vyhotovenie chróm má výkon nižší o 20%.

radiátor THEIA radiátor DARIUS - s vešiakmi, biely

326 x 1500 mm, 370 W, _____ €
326 x 1800 mm, 444 W, _____ €

rozmer výkon biela chróm

500 x 940 mm 216 W _____ € _____ €

500 x 1540 mm 352 W _____ € _____ €

372,00

457,00

477,00

659,00

607,00
475,00

454,00

602,00
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Radiátor Zehnder Subway - obvodové trubky hranaté, vodorovné okrúhle Radiátor Zehnder Kazeane - ploché trubky

Rozmer Výkon Cena Pôv. cena

973 x 450 401 W _____ € 339,04 €
1261 x 450 509 W _____ € 390,77 €
1549 x 450 615 W _____ € 459,71 €
1837 x 450 715 W _____ € 514,88 €
  973 x 600 499 W _____ € 357,42 €
1261 x 600 639 W _____ € 410,68 €
1549 x 600 772 W _____ € 484,24 €
1837 x 600 898 W _____ € 542,50 €

Rozmer Výkon Cena Pôv. cena

  973 x 450 265 W _____ € 837,74 €
1261 x 450 336 W _____ € 924,04 €
1549 x 450 413 W _____ € 1 091,06 €
1837 x 450 486 W ______ € 1 219,76 €
  973 x 600 329 W _____ € 882,49 €
1261 x 600 408 W _____ € 973,07 €
1549 x 600 502 W ______ € 1 147,78 €
1837 x 600 590 W ______ € 1 284,13 €

Rozmer Výkon Cena Pôv. cena

bi
el

y

1266 x 500 509 W _____ € 610,87 €
1567 x 500 621 W _____ € 710,38 €
1340 x 600 608 W _____ € 631,02 €
1661 x 600 743 W _____ € 744,37 €

či
er

ny

1266 x 500 509 W _____ € 610,87 €
1567 x 500 621 W _____ € 710,38 €
1340 x 600 608 W _____ € 631,02 €
1661 x 600 743 W _____ € 744,37 €

50 
odtieňov

50 
odtieňov

50 
odtieňov

dizajnové radiátory á Zehnder Vitalo Spa, farba pacific blue
1200 x 500 mm, od 990,00 €

Radiátor Zehnder Subway, biely Radiátor Zehnder Subway, chróm Radiátor Zehnder Kazeane, biely

ã Zehnder Metropolitan (varianta pod okno), vo výškach
595 a 700 mm a dĺžke 900mm, Jet Black od 706,00 €
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Radiátori Zehnder Yucca Asym, Metropolita Spa, Metropolita Bar, Quaro, Subway, Kazeane, Forma Asym, Roda Spa Asym, Vision  
sú od 01.04. 2020, dostupné v nasledovných odtieňoch, za cenu bielej farby RAL 9016. 

Akcia platí do do doby platnosti cenníka „Designové kúpeľňové radiátory Zehnder 2020“

Radiátory označené týmto logom  
sú dostupné v takmer 50 farebných odtieňoch.Black Matt 0557

Anthracite 0346
White Matt 0556
Beige Quartz 0523

Ruby Red 3003
Inox Look  0332

Radiátor Zehnder Roda Spa Asym,  
od 601,00 €
Asymetrický radiátor z moderných plochých trubiek. Vyrába sa 
v ľavom aj pravom prevedení. Dostupný sa vo výškach 805, 
1183, 1676 mm a šírke 550 mm, v takmer 50-tich farebných 
odtieňoch.

50 
odtieňov

Radiátor Zehnder Forma Asym,  
biely, od 528,00 €
Asymetrický radiátor s kruhovým prierezom trubiek.  
Vyrába sa v ľavom aj pravom prevedení.  
Vo výškach 1161, 1441 a 1681 mm  
a šírkach 496 a 596 mm.

50 
odtieňov

50 
odtieňov

ä Radiátor pod okno Zehnder Kleo, chróm, od 356,00 €Zehnder Metropolitan Spa, vo výškach 805 až 1750 mm, biely od 550,00 €

50 
odtieňov

50 
odtieňov

Zehnder Metropolitan Bar  
beige quartz od 650,00 € 
Držiak na uterák v štandardnej dodávke.
Vyrábané vo výškach od 805 až 1750 mm

50 
odtieňov

dizajnové radiátory
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DBM 300 W _____ €
DBM 600 W _____ €

Príklad pripojenia  
na teplovodné vykurovanie

Kúpeľňové radiátory Zehnder. Dokonalý zvar - bez viditeľných spojov.

Výška Výkon Cena Pôv. cena

786 mm (379 W) _____ € (72,49 €)
1226 mm (552 W) _____ € (92,51 €)
1466 mm (678 W) _____ € (107,02 €)

Výška Výkon Cena Pôv. cena

775 mm (230 W) _____ € (185,38 €)
1217 mm (330 W) _____ € (252,50 €)
1469 mm (407 W) _____ € (295,63 €)

Výška Farba Výkon Cena Pôv. cena
1200 mm biely (476 W) _____ € (289,46 €)
1200 mm chróm (303 W) _____ € (454,88 €)
1200 mm antracit (476 W) _____ € (318,58 €)

Výška Farba Výkon Cena Pôv. cena

1200 mm biely (566 W) _____ € (343,18 €)
1600 mm biely (746 W) _____ € (400,60 €)
1200 mm chróm (353 W) _____ € (493,64 €)
1600 mm chróm (457 W) _____ € (628,04 €)
1200 mm antracit (566 W) _____ € (343,18 €)
1600 mm antracit (746 W) _____ € (440,34 €)

Výška Výkon Cena Pôv. cena

1226 mm (648 W) _____ € (100,91 €)
1466 mm (794 W) _____ € (118,62 €)
1866 mm (978 W) _____ € (139,39 €)

Výška Výkon Cena Pôv. cena
1217 mm (390 W) _____ € (260,30 €)
1469 mm (481 W) _____ € (307,15 €)
1856 mm (607 W) _____ € (366,65 €)

Zehnder Virando, rovný, biely Zehnder Aura, rovný, chróm Zehnder Zeta, 

šírka 500 mm, vonkajšie pripojenie 456 mmšírka 500 mm, vonkajšie pripojenie 456 mm šírka 500 mm, vonkajšie pripojenie 468 mm

šírka 600 mm, vonkajšie pripojenie 568 mmšírka 600 mm, vonkajšie pripojenie 556 mm šírka 600 mm, vonkajšie pripojenie 556 mm

Tyče vyhrievacie elektrické

Príklad pripojenia  
na kombinované vykurovanie

CHRÓMBIELA
ANTRACIT 
METALÍZA

kúpeľňové radiátory

185,00
196,00
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Príklad pripojenia  
na teplovodné vykurovanie

elektrické radiátory

Výška Šírka Výkon Cena Pôv. cena

786 mm 400 mm 150 W _____ € (254,40 €)
906 mm 500 mm 200 W _____ € (280,31 €)

1226 mm 500 mm 300 W _____ € (326,98 €)
1866 mm 500 mm 500 W _____ € (412,80 €)
1226 mm 600 mm 400 W _____ € (342,83 €)
1466 mm 600 mm 400 W _____ € (373,03 €)
1866 mm 600 mm 600 W _____ € (436,18 €)

Radiátory Aura rovné trubky, chróm  
len pre elektrickú prevádzku, s výhrevnou špirálou

Benefity:
• regulácia teploty podľa teplotného čidla
• funkcia 2-hodinového maximálneho  

vykurovania s automatickým návratom  
k prednastavenej teplote

• Bluetooth pripojenie
• snímač otvoreného okna
• funkcia týždenného  

a denného kalendára

Benefity:
• regulácia teploty podľa teplotného čidla
• funkcia 2-hodinového maximálneho vykurovania s 

automatickým návratom k prednastavenej teplote
• snímač otvoreného okna
• funkcia týždenného a denného kalendára

Benefity:
• regulácia teploty podľa teplotného čidla
• funkcia 2-hodinového maximálneho vykurova-

nia s automatickým návratom k prednastavenej 
teplote

• snímač otvoreného okna
• funkcia týždenného a denného kalendára

Elektrické radiátory Zehnder sú dodávané naplnené vykurovacím médiom a nainštalovanou vykurovacou tyčou.  
Po vybalení je okamžite pripravený k použitiu, stačí pripojiť do elektrickej siete.

Výška Výkon Cena Pôv. cena

šírka 500 mm
918 mm (500 W) _____ € (243,67 €)

1276 mm (750 W) _____ € (281,06 €)
šírka 600 mm
1516 mm (1000 W) _____ € (316,74 €)

Radiátory Virando rovné trubky, biele, 
len pre elektrickú prevádzku,  
s výhrevnou špirálou

Výška Výkon Cena Pôv. cena

šírka 500 mm
1266 mm (500 W) _____ € (1 067,64 €)
1567 mm (600 W) ______ € (1 221,40 €)
šírka 600 mm
1340 mm (600 W) ______ € (1 215,24 €)
1661 mm (750 W) ______ € (1 380,06 €)

Radiátory Kazeane ploché trubky, biele, 
len pre elektrickú prevádzku,  
s výhrevnou špirálou

Elektrické radiátory Zehnder  
Virando spĺňajú európsku 
smernicu platnú od 1.1.2018.  
Umožňujú úsporné  
a komfortné vykurovanie.
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Pssst...
Ventilátor Silent v kúpeľni vidíte,
ale nepočujete ho.
Teraz o 70% tichšie.

114

Axiálny ventilátor ZCV 2 s inteligentnou technológiou Smart
ovládanie podľa vhlkosti a s časovačom, IP24, pripojenie 100 mm, _____ € (240,48 €) 
Výhody: - extrémne nízka hladina hluku 10,1 - 23,5 dB
 - nízka spotreba 1,1 - 4,1 W - montáž do steny alebo stropu
 - inštalovanie do kuchyne / kúpeľne - na nepretržitú prevádzku

Axiálny ventilátor SILENT 100 so spätnou klapkou
IP24, hlučnosť 26,7 dB, pripojenie 100 mm
základný _____ € (63,12 €)
s časovačom _____ € (72,12 €)
s časovačom a snimačom vlhkosti _____ € (87,24 €)  

ovládanie

ventilátor ZSR 100 do sprchového kúta s časovačom,  
IP24, hlučnosť 26,7 dB, krytka Ø 145 mm, pripojenie Ø 100 mm
s osvetlením,  
halogén 20 W, s transformátorom 12 V, v balení biela aj chrómová 
dekoračná krytka, _____ €, (137,28 €)

dekoračný kryt SILENT 100
18 x 18 cm,  
biely, _____ €

ComfoAir 70
Výmena vzduch až 65m3/h.
Možnosť pripojenia až 2 miestnosti.
Účinnosť spätného získavania tepla až 89%, vlhkosti až 79%.
Voliteľné príslušenstvo: peľové filtre alebo potrubie pre druhú miestnosť.
______ € (1 470,00 €)
inštalačné potrubie Ø 250 mm, dĺžka 600 mm _____ €

68 mm

142 mm

ComfoSpot 50
Výmena vzduch až 55m3/h.
_____ € (1 047,36 €)
inštalačné potrubie Ø 315 mm, dĺžka 600 mm _____ €

Lokálne vetracie jednotky so spätným získavaním tepla pri riadenom vetraní. Vhodná pre inštalaciu pri renovácii ale aj novostavbe 1 aj  2 izbových bytov, kancelárii... .  
Entalpický výmenník (výmenník so spätným získavaním vlhkosti) udržuje optimálnu vlhkosť a súčasne zabezpečuje vysokú energetickú efektívnosť.  
Tichá prevádzka vďaka kvalitným ventilátorom a dobrej zvukovej izolácii. Intuitívne ovládanie vďaka dotykovému prevedeniu. Žiadne problémy s kondenzátom na fasáde. Jednoduchá a rýchla montáž.

ventilátory, rekuperácie

Príklad zapojenia rekuperačnej jednotky  
aj do druhej miestnosti

BENEFITY: 
-  o 70% nižsia hlučnosť ako majú  
 štandardné axiálne ventilátory

-  motor s guličkovým ložiskom  
 pre dlhú životnosť
-  montáž do steny alebo stropu
-  so spätnou klapkou

83,00

95,00

9,00
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Typ farba
montážny 

otvor v mm
výkon  
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

E100G 100 115 31 _____ €

E100GT 100 115 31 _____ €

E120G 120 210 33 _____ €

E120GT 120 210 33 _____ €

E100GS 100 115 31 _____ €

E100GST 100 115 31 _____ €

E100GBK 100 115 31 _____ €

E100GTBK 100 115 31 _____ €

Typ farba
montážny 

otvor v mm
výkon 
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

E100GTH 100 36/115 17/31 _____ €

E120GTH 120
max. 
210

max.  
33

_____ €

E150GTH 150
 max.  
350

max.  
35

_____ €

E100GSTH 100 36/115 17/31 _____ €

E100GTHBK 100 36/115 17/31 _____ €

X-MART 10 
Matic

montážny 
otvor 

výkon  
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

biely 100 mm 98 38 _____ €
inox 100 mm 98 38 _____ €

Typ
montážny 

otvor 
výkon 
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

B10 Plus 100 mm 98 41 _____ €
B10 Plus T 100 mm 98 41 _____ €

Typ
montážny 

otvor v mm
cena  
v EUR

Spätná klapka 100 _____ €

Spätná klapka 120 _____ €

Spätná klapka 150 _____ €

Typ farba
montážny 

otvor v mm
výkon 
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

E100GLT 100
max. 
115

17/31 _____ €

Ľahká údržba

Verzia
ŠTANDARD
použiteľné v kombinácií  
s vypínačom na svetlo

S ČASOVAČOM
s časovým dobehom,  
nastaviteľným 3-15 min

FARBA
biele sklo / strieborné sklo / čierne sklo

SO SNÍMAČOM VLHKOSTI 
nastaviteľným 40 - 95%, s časovým 
dobehom nastaviteľným 0 sec -15 min

Axiálne ventilátory E GLASS

- predný sklenený kryt
- guľôčkové ložisko
- montáž stena/ strop
- hĺbka pripojenia 94 mm

- s LED displejom (teplota/vlhkosť) 
- 2-rýchlostný
- možnosť použiť na trvalé vetranie
- s časovačom ( dobeh 0-15 min. )
- predný sklenený kryt
- guľôčkové ložisko
- montáž stena/ strop
- hĺbka pripojenia 94 mm

- s LED podsvietením
- s časovačom ( dobeh 0-15 min. ) 
- predný sklenený kryt 
- guľôčkové ložisko
- montáž stena/ strop
- hĺbka pripojenia 94 mm

-  automatická žalúzia formou 
vysúvania čelnej dosky

-  hĺbka pripojenia 87 mm
-  spätná klapka nie je potrebná
-  jednoduchá údržba
-  kryt demontovateľný bez náradia
-  časovač

- hĺbka pripojenia 85mm

Axiálne ventilátory X-MART 10 Matic a B10 plus

Strieborná varianta

kúpeľňové ventilátory

47,47

60,00

73,00

90,00

55,55

69,00

59,50

69,00

4,03

5,50

6,50

110,00

130,00

175,00

119,00

129,00

155,00

77,55

88,55

19,90

27,70
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nádrž WC ViConnect - 
pod sadrokartón,  
_____ € (384,00 €)

detail kotvenia  
do zadnej priečky

Plastové tlačítka E200

Plastové tlačítka E300 Sklenené tlačítka M300

Sklenené lesklé tlačítka M200 

biele lesklé, _____ € (73,20 €) biele, _____ € (402,00 €)

chróm matný, _____ € (102,00 €)

šedé, _____ € (402,00 €)chróm lesklý, _____ € (102,00 €)

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

biele/biele, _____ € (79,20 €)

biele/chróm, _____ € (114,00 €)

chróm mat/chróm, _____ € (114,00 €)

čierne/chróm mat, _____ € (114,00 €)

biele/nerez, _____ € (405,60 €)

Voliteľné príslušenstvo ku tlačítka E300 a M300:
montážna sada pre zapustenie tlačítka 229,20 € 
rozperný rám na pokrytie nerovnosti obkladu 195,60 €

čierne/nerez, _____ € (405,60 €)

šedé/nerez, _____ € (405,60 €)chróm/chróm, _____ € (114,00 €)
biele/chróm mat, _____ € (114,00 €)

Viconnect

čierne, _____ € 402,00 €)
čierne s LED podsvietením  _____ € (699,60 €)

šedé/chróm mat,  _____ € (114,00 €)
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Zmena cien vyhradená. Obrázky môžu byť ilustračné.

VYSVETLIVKY

50
odtieňov

V ponuke je takmer 50  
odtieňov zo vzorkovníka RALRAL 

Možnosť povrchovo upraviť  
v odtieňoch zo vzorkovníka RAL

Prevádzka - teplovodná

Prevádzka - teplovodná, elektrická

Prevádzka - elektrická

Úsporné LED osvetlenie

technology

technology

Senzorové 
snímanie pohybu

Úspora vody

Intuitívne nastavenie  
prúdu vody

Veľmi tichá prevádzka

Senzorové ovládanie

Minimálne zohriatie 
termostatickej batérieTHERMO

COOL

Úspora vody6 ll

Montáž výrobku hradí výrobca.  
Detailné podmienky u predajcu.

MONTÁŽ
ZADARMO

Úspora vody

B

A

i
A -  Vysadenie batérie od tela po perlátor

B -  Výška batérie od podstavy po perlátor

i
A

C

A -  Vysadenie sprchy od steny

C -  Priemer sprchy

ROTABLE
Otočné výtokové rameno sprchy.

ProtišmykR9

Dlažba, hrúbka 6 mm6 mm

Exteriérové dlažby, hrúbka 2 cm2 cm

Mrazuvzdorná

Rektifikovaná

Obklad

Dlažba

Na sieťke strihateľné

Reliéf

Odolnosť voči povrchovému
opotrebeniu (PEI I - je najmenej  
odolná PEI - V najviac odolná) 

PEI II

Metalický efekt

Odolnosť dlažby voči obrusu
podľa Mohsovej stupnice 
tvrdosti 1-10

Rôzna grafika 

Imitácia prírodného kameňa
minimálna farebná odchylka1

Imitácia prírodného kameňa 
čiastočná farebná odchylka2

Imitácia prírodného kameňa  
stredná farebná odchylka3

Imitácia prírodného kameňa  
výrazná farebná odchylka4

Ľahko čistiteľný povrch

Antibakteriálna glazúra.

Relaxačno kyslíková terapia k vaniam.

Bluetooth reproduktor umožňujúci 
počúvať hudbu vo vani

Ľahko odnímateľné sedátko
Quick

Release

Ultra tenké sedátko
Slim
Seat

Spomalovač sklápania sedátka
Soft

Closing

Skryté kotvenie WCSupraFix

WC misa bez uzatvoreného okraja

Technológia pre úsporu vody

Integrovaný systém  
na WC blok

ViFresh

Tenkostenná keramikaTitan
Ceram

Tenká keramika, mimoriadnej tvrdosti.

Tenkostenná keramika

Tenkostenná keramika
extra
slim

Antibakteriálna glazúra.

Rimless prevedenie. Hygienické 
splachovanie s menším objemom vody. 
Ľahšia údržba povrchu.

TOP
RATED

PRACTICAL TEST Duravit Rimless ®

2 x otvor pre batériu, 1 x prepad 2x

1 x otvor pre batériu, 1 x prepad 

Najdokonalejší liaty
materiál pre vane a vaničky

Úprava pre ľahšiu údržbu skla

Úprava pre ľahšiu údržbu skla

Možnosť atypickej výšky až do 2,30 m

Bezbariérové riešenie
vhodné i pre hendikepované osoby

NA MIERU
Možnosť objednať v rozmere podľa 
parametrov stavebníka

Technológia automatického spomalenia 
dverí pri otváraní/zatváraní

Masívny prírodný materiál,
vynikajúce tlmenie hluku,
vysoká a dlhodobá farebná stálosť

LIATY MRAMOR

Ľahko čistiteľný povrch

Ľahko čistiteľný povrch dlažby

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

Označený obklad (dlažba) je dostupný  
vo všetkých odtieňoch vo vzorkovnici

Mimoriadne jemný  
povrch na dotyk

Jemný povrch na dotyk

Červená cenovka - tovar skladom99 90
€

199,00 €

Tovar skladom,  akciová cena u predajcu. 
Cena v zátvorke - doporučená cena výrobcom.

Tovar skladom u výrobcu,  akciová cena u predajcu. 
Cena v zátvorke - doporučená cena výrobcom.

Tovar skladom,  Doporučená cena výrobcom

Zelená cenovka - tovar skladom u dodávateľa99 90
€

199,00 €

Sanita

Dlažba

Vodovodné armatúry a ostatný tovar

_____ € (156,00 €) 

_____ € (156,00 €) 

_____ € 99,90



OBKLADY A DLAŽBY | SANITÁRNA TECHNIKA
VODOVODNÉ BATÉRIE | SPRCHOVÉ KÚTY A VANE
KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY | INŠTALAČNÝ MATERIÁL 
STAVEBNÁ CHÉMIA

WWW.MYBATH.SK

Ceny sú s DPH a platia do 30. 9. 2020


