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MANUFAKTURA SANTECH



Význam
Moderní psychologické výzkumy prokázaly, že kolem nás existují
podněty, které mají příznivé účinky na lidskou psychiku. Patří k nim
vůně, hudba, ale i barvy a světlo. Právě spojením účinku posledních
dvou jmenovaných vznikla chromoterapie, tedy léčba barevným
světlem. Vůbec není špatné pořídit si vanu včetně chromoterapie.

Zdroj barevného spektra pomocí RGB diody prosvětluje vodu
a prostřednictvím zrakových receptorů ovlivňuje tělesné funkce.
Pozitivních účinků je pak dosahováno působením čtyř základních
barev – červené, žluté, zelené a modré a jejich vzájemným prolínáním.

CHROMOTERAPIE
ANEB BAREVNÁ KOUPEL

7 900 CZK  / 313,40 EUR
cena vč. DPH     Kód: CHROMOAKR
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Technologie
Chromoterapie je řešena tak, že ji lze namontovat prakticky
do jakékoliv vany, je dodávána již ve smontovaném stavu spolu
s vybranou vanou. Ve vaně je zabudované vodotěsné, velmi
ploché světlo, které prosvětluje koupel barvami.

Chromoterapie se pohodlně ovládá pomocí piezoelektrického
ovladače, elektronicky řízený systém pozvolna mění barvy
světelného spektra anebo zastaví prolínání na vybraném
odstínu barvy.



VANA TIME



KONCEPT
TIME

Vana může být krásná i bez
obkladu. Taková je základní
myšlenka, s níž pracovali
designéři Santech. Nový koncept
má zcela inovativní systém
umístění vany v koupelně
bez složité montáže nebo
pracného zdění a obkládání.



TIME
DESIGN: SANTECH

Kombinuje přednosti volně stojících van s klasikou. Díky unikátní ostré
hraně můžete vanu TIME typu D umístit do hotové koupelny s minimální
spárou silikonu u stěny.  Navíc koupelnu opticky zvětšíte a budete mít
příjemný pocit z volného prostoru.

1800x800 D 37 975 CZK / 1 506,40 EUR
cena vč. DPH
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kód zboží SATIM180D-P
délka x šířka (mm) 1800 x 800
hloubka (mm) 470
průměrná spotřeba vody (l) 195
celková výška vany (mm) 620

materiál PMMA lesklý
váha vany (kg) 38 kg
samonosný rám součástí vany
HT flexi odpad součástí vany
odtokový komplet součástí vany



TIME
DESIGN: SANTECH

1800x800 L,P 32 325 CZK / 1 282,30 EUR
cena vč. DPH

Kompaktní jednolitý design vany a panelu. TIME v levém nebo pravém
provedení oslovuje především milovníky jednoduchosti spolu s požadavkem
na vysokou funkcionalitu. Vanu jednoduše umístíte do rohu koupelny, napojíte
na odpad a můžete se koupat. 
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kód zboží SATIM180P-P / SATIM180L-P
délka x šířka (mm) 1800 x 800
hloubka (mm) 470
průměrná spotřeba vody (l) 195
celková výška vany (mm) 620

materiál PMMA lesklý 
váha vany (kg) 35 kg
samonosný rám součástí vany
HT flexi odpad součástí vany
odtokový komplet součástí vany
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VANA BEVEL 1800 x 860 S BAREVNÝM PANELEM



BEVEL
DESIGN: JAROSLAV JUŘICA

kód zboží - vana s panelem SABEV180PLE /  SABEV180PMA / SABEV180PRAL
kód zboží - panel SABEVPLE /  SABEVPMA / SABEVPRAL
délka x šířka (mm) 1800 x 860
hloubka (mm) 450
průměrná spotřeba vody (l) 140
výška vany s panelem (mm) 610

materiál vany a panelu PMMA
povrch panelu lesklý / matný / dle barev RAL
váha (kg) 38 kg
samonosný rám součástí vany 
HT flexi odpad součástí vany 
odtokový komplet Santech součástí vany 
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panel bílý lesk / mat  
panel dle barev RAL

29 790 CZK / 1 181, 80 EUR
43 210 CZK / 1 714,10 EUR
cena vč. DPH

Vana Bevel 1800 x 860 s celoobvodovým panelem

První volně stojící vana umožňující instalaci vanové stojánkové baterie přímo do okraje
vany a napouštění vody přepadem. Volně stojící vana BEVEL  s  celoobvodovým panelem
v různých barevných variantách je ideální volbou pro vyznavače moderního pojetí koupelny.
Akrylátový povrch vany a panelu umožňuje jeho snadnou údržbu a díky nižší hmotnosti je manipulace
s vanou velmi snadná.



VANA BEVEL 1800 x 800



BEVEL
DESIGN: JAROSLAV JUŘICA

BEVEL 180 x 80 je pohodlná, funkční a krásná vana. Dokonale promyšlený vnitřní tvar je šetrný k Vašim zádům a je zárukou uvolněného a příjemného
koupání. Klasické obdélníkové provedení je důkazem, že moderní vanový design může vzniknout i v obrovské konkurenci konceptů jiných výrobců
a získat si své příznivce. 

kód zboží SABEV180–OB
délka x šířka (mm) 1800 x 800
hloubka (mm) 450
průměrná spotřeba vody (l) 140
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1800 x 800 11 767 CZK / 466,80 EUR
cena vč. DPH
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VANA BEVEL 1800 x 785



BEVEL
DESIGN: JAROSLAV JUŘICA

BEVEL 180 x 78,5 se zaoblenými rohy je ideální k zapuštění do pódia. Velkou výhodou tohoto řešení je absence těsnícího silikonu mezi vanou
a stěnou. Pro obložení pódia můžete zvolit např. moderní velkoformátový obklad  nebo klasickou mozaiku. Zajímavou novinkou jsou cementové stěrky
s širokou škálou textur povrchu a barev nebo můžete vanu vsadit do pódia z přírodního kamene či zvolit některý z umělých kamenů, např. corian, varicor,
kerrock…. .  

kód zboží SABEV180
délka x šířka (mm) 1800 x 785
hloubka (mm) 450
průměrná spotřeba vody (l) 140
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1800 x 785 12 569 CZK / 498,60 EUR
cena vč. DPH
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VANA BEVEL 1800 x 860 SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ



BEVEL
DESIGN: JAROSLAV JUŘICA

Vana BEVEL 180 x 86 má rozšířený okraj k integraci stojánkové baterie přímo do okraje vany. BEVEL můžete zapustit do pódia nebo zvolit variantu
umístění do prostoru obloženou např. bezespárovou voděodolnou stěrkou s imitací pohledového betonu. Inspirujte se nápady, díky nimž se vana stane
stejně osobní záležitostí, jako Váš domov. 

kód zboží SABEV180–O
délka x šířka (mm) 1800 x 860
hloubka (mm) 450
průměrná spotřeba vody (l) 140
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1800 x 860 13 830 CZK / 548,60 EUR
cena vč. DPH
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Vana Bevel 1800 x 860



VANA IRIS



KONCEPT
SENIOR

Navržený koncept uvítají
především senioři či osoby
se sníženou pohyblivostí,
pro něž je vstup do vany obtížný
nebo téměř nemožný.
Koupelnová vana s dvířky
disponuje patentovaným bočním
vstupem, který umožňuje téměř
bezbariérový vstup. Můžete si
dopřát i variantu s hydromasážním
systémem pro zdraví prospěšnou
relaxaci.



Vana IRIS je přednostně určena pro koupel osob starších a tělesně hendikepovaných,
ale vanu s dvířky můžou využívat všichni členové rodiny. V kombinaci s vanovou
zástěnou a variabilní zádovou oporou (plní funkci i sedátka), můžete vanu využít
k relaxační koupeli nebo se můžete pohodlně osprchovat. Bezpečnostní skleněné
dvířka se otvírají dovnitř vany. Obvodové profilované těsnění ze silikonové pryže
zajišťuje dokonalou vodotěsnost mezi dvířkami a korpusem vany.

1600 x 800  L, P
1700 x 800  L, P
1800 x 850  L, P

čelní panel
boční panel 

62 989 CZK / 2 498,80 EUR
66 990 CZK / 2 657,50 EUR
70 980 CZK / 2 815,70 EUR
5 130 CZK / 203,50 EUR
2 160 CZK / 85,70 EUR
cena vč. DPH

IRIS
DESIGN: NOVELLINI
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kód zboží                                                     SAIRI160P      SAIRI160L SAIRI170P      SAIRI170L       SAIRI180P      SAIRI180L SAIRICP      SAIRIBP
délka x šířka (mm) 1600 x 800 1700x800 1800x850 čelní           boční
hloubka (mm) 480 480 480
průměrná spotřeba vody (l) 170 190 210
výška vany s panelem (mm) 620
odtokový komplet (mm) součástí vany
samonosný rám součástí vany
zádová opora součástí vany



IRIS
DESIGN: NOVELLINI

1600 x 800  L, P
1700 x 800  L, P
1800 x 850  L, P

čelní panel
boční panel 

102 990 CZK / 4 085,50 EUR
106 990 CZK / 4 244,30 EUR
110 980 CZK / 4 402,60 EUR
5 130 CZK / 203,50 EUR
2 160 CZK / 85,70 EUR
cena vč. DPH
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Výzkumy v oblasti hydroterapie prokázaly, že vodoléčba velmi příznivě
ovlivňuje neurovegetativní pochody v organismu a tím posiluje autoregulační
mechanismy v těle. Ve vodě zažíváme pocit stavu beztíže, především klouby
si odpočinou od neustálého působení gravitace, protože váha těla je
ve vodě snížena o 85-90 %. Už samotné ponoření se do teplé vody zklidňuje
a uvolňuje, přičemž se zpomaluje aktivita vnitřních orgánů. Mechanický efekt
hydroterapie spočívá v krátko i dlouhodobé úlevě od bolestí.

Výbava masážního systému:

klasická hydromasáž (vodní masáž)
perličková koupel (relaxační masáž) 
praktické podsvícené ovládání 
celokovové provedení trysek
zapuštěné trysky – tloušťka pouze 1 mm
kompresor s předehřevem vzduchu a tlumičem hluku 
turbosystém zvyšující výkon hydromasáže 

masážní trysky: 5x BODYJET po bocích vany  
relaxační trysky: 16x AIRJET na dně vany  
systém ohřevu vzduchu relaxační masáže
automatická hygiena masážního systému
samonosný rám s odhlučněním 
mechanická výpusť Santech
montáž vany zdarma 

MONTÁŽ ZDARMA

LEVÉ PROVEDENÍ

PRAVÉ PROVEDENÍ



VANA ONE



KONCEPT
NÍZKÉ VANY

Nízká vana ONE je první vanou,
ve které se můžete opravdu
bezpečně a pohodlně vykoupat
nebo osprchovat. ONE nabízí
komfortní pohyb jako ve sprše
a to díky menší hloubce
a dostatečně plochému dnu
vany. Snadný vstup do nízké
vany ocení především senioři
a osoby s pohybovým omezením.



ONE
DESIGN: SANTECH

1200 x 725
1300 x 725
1400 x 725
1500 x 725
1600 x 725

6 490 CZK / 257,50 EUR
6 820 CZK / 270,50 EUR
7 150 CZK / 283,60 EUR
7 810 CZK / 309,80 EUR
8 220 CZK / 326,10 EUR
cena vč. DPH

Koncept nízké vany ONE se přizpůsobí opravdu každé koupelně.
Nízké vany ONE kombinují výhody sprchování a koupání. Nabízí komfortní
pohyb jako ve sprše a to díky menší hloubce a dostatečně plochému dnu
vany. V nízké vaně se můžete vykoupat, osprchovat, dopřát dětem spoustu
zábavy, ale také třeba přeprat jemné prádlo v ruce nebo vanu využít při úklidu.
Pokud navíc zvolíte vhodnou vanovou zástěnu, vytvoříte ve Vaší koupelně
moderní sprchový kout, který nabízí mnohem více prostoru, bezpečí a komfortu.

kód zboží SAONE120 SAONE130 SAONE140 SAONE150 SAONE160
délka x šířka (mm) 1200 x 725 1300 x 725 1400 x 725 1500 x 725 1600 x 725
hloubka (mm) 330 330 330 350 350
průměrná spotřeba vody (l) 70 80 90 100 110
krycí panel k vaně ANO - upravený panel na klasickou vanu
odtokový komplet (mm) standardní délka 550 se sníženým sifonem
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR
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ONE
DESIGN: SANTECH

1700 x 800 8 890 CZK / 352,70 EUR
cena vč. DPH

Buďte nevšední. Zvolte nízkou vanu ONE. Současná koupelnová móda mluví
jazykem minimalistů. U vany jde v prvé řadě o pohodlí a vyniknout musí především
její praktické kvality. Neznamená to ale, že k tomu všemu ještě nemůže být
„krásná a nevšední“. Snadný vstup do nízké vany  One 170 x 80 ocení nejen
senioři nebo osoby s pohybovým omezením, ale i děti, které milují vanu plnou
vody. 

kód zboží SAONE170
délka x šířka (mm) 1700 x 800
hloubka (mm) 350
průměrná spotřeba vody (l) 130
krycí panel k vaně ANO - upravený panel na klasickou vanu
odtokový komplet (mm) standardní délka 550 se sníženým sifonem
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR
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VANA VARIA - SLIM



OBDÉLNÍKOVÉ
VANY

Nechte se inspirovat konceptem
SLIM, kde je charakteristický
plochý boční okraj vany vysoký
jen 20 mm. Vana tak s prostorem
koupelny opticky splývá
a nechává vyniknout obrysy
vnitřního prostoru vany. Nejvíc
sluší plochý okraj obdélníkovým
vanám s minimalistickým
designem jako jsou VARIA,
MATY, EVO, GEMINI nebo TIME.



VARIA
DESIGN: SANTECH

Vana VARIA je stvořena pro oboustranné ležení. Charakteristickým prvkem
pro vanu VARIA je minimalistický tvar s možností oboustranného ležení.
Symetrický tvar vany velmi dobře koresponduje s trendy dnešních moderních
koupelen. Tuto vanu Vám nabízíme v šesti rozměrových variantách, proto
najde své místo jak v malé, tak i ve velké koupelně.

kód zboží SAVAR150 SAVAR160 SAVAR170 SAVAR180 SAVAR190 SAVAR200
délka x šířka (mm) 1500 x 750 1600 x 750 1700 x 750 1800 x 800 1900 x 900 2000 x 900
hloubka (mm) 420 420 420 450 470 470
průměrná spotřeba vody (l) 110 120 130 140 220 245
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1500 x 750
1600 x 750
1700 x 750
1800 x 800
1900 x 900
2000 x 900

Možná varianta SLIM s výškou bočního okraje vany 20 mm.

8 766 CZK / 347,80 EUR
9 021 CZK / 357,80 EUR
9 575 CZK / 379,80 EUR
10 538 CZK / 418,00 EUR
12 569 CZK / 498,60 EUR
14 637 CZK / 580,60 EUR
cena vč. DPH
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EVO
DESIGN: SANTECH

V rámci designu má vana Evo 180 x 80 symetrické spádování zádových
partií s výrazně širším jedním vanovým okrajem. Ostře řezané kontury
a minimalistický tvar navozují v koupelně celkový dojem čistoty a elegance.
Vana Evo patří svým minimalisticky strohým stylem do každé moderní koupelny. 

kód zboží SAEVO180
délka x šířka (mm) 1800 x 800
hloubka (mm) 460
průměrná spotřeba vody (l) 150
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1800 x 800 11 767 CZK / 466,80 EUR
cena vč. DPH
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MINIMALISTICKÝ DESIGN

Možná varianta SLIM s výškou bočního okraje vany 20 mm.



MATY
DESIGN: SANTECH

Akrylátová vana Maty přináší do koupelny tradiční obdélníkový tvar
v atraktivním současném designu. Minimalisticky strohý tvar velmi dobře
koresponduje s trendy dnešních koupelen. Výběr vany Maty do Vaší koupelny
Vás určitě nezklame.

kód zboží SAMAT170
délka x šířka (mm) 1700 x 800
hloubka (mm) 460
průměrná spotřeba vody (l) 175
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1700 x 800 10 923 CZK / 433,30 EUR
cena vč. DPH
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MINIMALISTICKÝ DESIGN

Možná varianta SLIM s výškou bočního okraje vany 20 mm.



LINEA
DESIGN: SANTECH

Málokterému modelu se dostává tak rychlé popularity jako akrylátové
vaně Linea. Kromě líbivého moderního tvaru s hranatějšími konturami nabízí
oboustranné ležení, jehož komfort si můžete ještě více zdokonalit na míru
zpracovaným podhlavníkem EX. Dvě rozměrové varianty 170 x 75 cm
a 180 x 80 cm se dokážou přizpůsobit dispozicím koupelny.

kód zboží SALIN170 SALIN180
délka x šířka (mm) 1700 x 750 1800 x 800
hloubka (mm) 440
průměrná spotřeba vody (l) 135 150
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1700 x 750
1800 x 800

9 575 CZK / 379,80 EUR
10 538 CZK / 418 EUR
cena vč. DPH
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LINEA XL
DESIGN: SANTECH

Obdélníková vana Linea XL vychází z jednoduchého, esteticky
působivého geometrického konceptu. Až na drobné odlišnosti v detailech
lze tento model považovat za totožnou, pouze ještě prostorovější verzi
moderní, úspěšné řady Linea.

kód zboží SALIN190XL
délka x šířka (mm) 1900 x 900
hloubka (mm) 460
průměrná spotřeba vody (l) 215
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

 

1900 x 900 13 153 CZK / 521,80 EUR
cena vč. DPH
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LINEA XXL
DESIGN: SANTECH

Přísně geometrický tvar s výraznými hranami obzvlášť vyniká v extrémnějším
rozměru 190 x 120 cm. Vnitřní prostor je navržen pro "koupel v tandemu"
a zaručuje tak nezvykle nadstandardní koupací komfort. Obdélníková vana Linea
XXL je určena zejména pro prostorné koupelny a domácí wellness.

kód zboží SALIN190XXL
délka x šířka (mm) 1900 x 1200
hloubka (mm) 490
průměrná spotřeba vody (l) 340
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 1000
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

 

1900 x 1200 22 951 CZK / 910,40 EUR
cena vč. DPH
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SMART
DESIGN: SANTECH

Obdélníková vana Smart je ideální vanou v malé koupelně, kde je rozhodující
každý centimetr prostoru. Akrylátová vana Smart je kolmější a spolu s šířkou
72,5 cm a hloubkou 45 cm nabízí o 5 cm širší vnitřní koupací prostor než
konkurenční vany. Tato obdélníková vana se vyznačuje jednoduchými liniemi
a asymetrickým uspořádáním koupacího prostoru s přepadovým otvorem
v čele vany a s odtokovým otvorem v nožní partii. Zádová část má přiměřený
sklon, který slouží k pohodlné relaxaci.

kód zboží SASMA150 SASMA160
délka x šířka (mm) 1500 x 725 1600 x 725
hloubka (mm) 450 450
průměrná spotřeba vody (l) 120 130
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1500 x 725
1600 x 725
1700 x 725

8 140 CZK / 322,90 EUR
8 470 CZK / 336,00 EUR
8 900 CZK / 353,10 EUR
cena vč. DPH
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SASMA170
1700 x 725

450
140



NOVA
DESIGN: SANTECH

Vana Nova nabízí pohodlí, které si zasloužíte. Praktická rodinná vana
v moderním stylu je mnoha odborníky hodnocena jako nejvyváženější akrylátová
vana z hlediska optimálních vnějších rozměrů vany a vnitřní ergonomie, která
nabízí maximální pohodlí při koupání všech členů v domácnosti.

kód zboží SANOV170 SANOV170SP SANOV170SL
délka x šířka (mm) 1700 x 800
hloubka (mm) 450
průměrná spotřeba vody (l) 150 135 135
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1700 x 800 9 040 CZK / 358,60 EUR 
cena vč. DPH
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SPRING
DESIGN: SANTECH

Klasická obdélníková vana v kabátě současného trendu hranatějších linií
se stává doslova "šlágrem" ať už v nových nebo rekonstruovaných
koupelnách. Velkou variabilitu v různě velkých prostorech řeší rozměrové
varianty v délkách 140, 150, 160 a 170 cm, což jsou délky, které se nejběžněji
používají ve standardních koupelnách.

kód zboží SASPR140 SASPR150 SASPR160 SASPR170
délka x šířka (mm) 1400 x 700 1500 x 700 1600 x 700 1700 x 750
hloubka (mm) 400 400 400 400
průměrná spotřeba vody (l) 100 110 120 130
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1400 x 700
1500 x 700
1600 x 700
1700 x 750

7 437 CZK / 295,00 EUR
8 140 CZK / 322,90 EUR
8 470 CZK / 336,00 EUR
8 900 CZK / 353,10 EUR
cena vč. DPH
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SPRING
DESIGN: SANTECH

Santech doplnil velmi úspěšnou řadu obdélníkových van hranatých linií
SPRING o nový rozměr 180 x 80 pro oboustranné ležení. Kolekci van
SPRING nabízíme nyní v pěti rozměrových variantách, proto najde své místo
jak v malé, tak i větší koupelně.

1800 x 800 9 660 CZK / 383,20 EUR
cena vč. DPH
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kód zboží SASPR180
délka x šířka (mm) 1800 x 800
hloubka (mm) 470
průměrná spotřeba vody (l) 150
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR



GEMINI
DESIGN: SANTECH

Ostře řezané rysy klasické obdélníkové vany jsou stále oblíbenější
volbou v moderních koupelnách. Hranatý vnější tvar zjemňuje zaoblený
vnitřní prostor, čímž vaně dodávají velmi jemný a elegantní vzhled.

kód zboží SAGEM170
délka x šířka (mm) 1700 x 750
hloubka (mm) 430
průměrná spotřeba vody (l) 135
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1700 x 750 10 036 CZK / 398,20 EUR
cena vč. DPH
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Možná varianta SLIM s výškou bočního okraje vany 20 mm.



TIME
DESIGN: SANTECH

1800 x 800 10 538 CZK / 418 EUR
cena vč. DPH
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Více pohodlí pro osoby vyššího vzrůstu. Toužíte po vaně, ve které se můžete
pohodlně natáhnout, aniž by Vám kolena vyčnívala nad vodu? Dobrou volbou
může být vana TIME 180 x 80 s prodlouženým dnem a větší hloubkou. 

kód zboží SATIM180
délka x šířka (mm) 1800 x 800
hloubka (mm) 470
průměrná spotřeba vody (l) 195
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

Možná varianta SLIM s výškou bočního okraje vany 20 mm.



ELAN
DESIGN: SANTECH

1600 x 750
1700 x 750
1795 x 795

9 575 CZK / 379,80 EUR
10 036 CZK / 398,10 EUR
10 538 CZK / 418,00 EUR
cena vč. DPH
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Klasika která nestárne. Jistě osloví všechny, kteří hledají do koupelny pohodlnou
vanu v praktickém provedení. Je konstruována pro oboustranné ležení s výpustí
uprostřed vany vystředěnou k bočnímu okraji vany. Především u menších van
je tato vlastnost výhodou, neboť máte jistotu, že nebudete sedět na „špuntu“.    

kód zboží SAELA160 SAELA170 SAELA180
délka x šířka (mm) 1600 x 750 1700 x 750 1795 x 795
hloubka (mm) 430 430 450
průměrná spotřeba vody (l) 130 140 155
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR



PLUS
DESIGN: MARTIN IMRICH

Ten, kdo pozorně vnímá kontury vany, bude souhlasit, že model Plus je
tvarově řešený přímo na míru lidskému tělu. Postupně se rozevírá do stran
a tím v horní části poskytuje maximální pohodlí. Ve spodní části má akrylátová
vana poměrně standardní rozměry, což například při koupání dětí šetří spotřebu
vody.

kód zboží SAPLU185P SAPLU185L
délka x šířka (mm) 1850 x 900
hloubka (mm) 450
průměrná spotřeba vody (l) 210
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1850 x 900 L, P 12 569 CZK / 498,60 EUR
cena vč. DPH
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L  záda vlevo P  záda vpravo



VANA SOFA



SOFA
DESIGN: MARTIN IMRICH

Designéři dostali za úkol navrhnout nejpohodlnější vanu a výsledkem
je akrylátová vana Sofa. Její oblé tvary a netradiční hloubka 50 cm umocňují
pohodlí při relaxaci a i vyšší postavy si mohou vychutnat luxusní koupel doslova
až "po uši". Akrylátová vana Sofa je standardně dodávaná se samonosným
rámem, který usnadňuje instalaci a přináší mimořádnou stabilitu.

kód zboží SASOF182P SASOF182L
délka x šířka (mm) 1820 x 850
hloubka (mm) 500
průměrná spotřeba vody (l) 210
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1820 x 850  L, P 16 980 CZK / 673,60 EUR
cena vč. DPH
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L  záda vlevo P  záda vpravo



VANA LEA



LEA
DESIGN: SANTECH

Nová ikona v koupelně. Oblé křivky dodávají této vaně pocit harmonie
a bezpečí. Vnitřní koupací prostor je natolik velkorysý, že potěší zejména
osoby plnějších tvarů. Vanu instalujte ke stěně a v místě zaoblení použijte
keramickou mozaiku. 

kód zboží SALEA179
délka x šířka (mm) 1790 x 845
hloubka (mm) 470
průměrná spotřeba vody (l) 195
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1790 x 845 12 569 CZK / 498,60 EUR
cena vč. DPH
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VANA FOX



ASYMETRICKÉ
VANY

Dokonale kombinují koupání
a sprchování. Svým velkým
diagonálně řešeným vnitřním
prostorem umožňují pohodlné
koupání a zároveň šetří místo
v koupelně. Mnohé jsou multi-
funkční, dají se doplnit vanovou
zástěnou, která zabrání cákání
vody v koupelně. Všechny
asymetrické vany můžete vybírat
v pravé nebo levé variantě.



ARIELA
DESIGN: SANTECH

"Malá velká vana" - má bezkonkurenčně největší vnitřní prostor ve své
kategorii. Zádová část je dokonce širší a pohodlnější než u většiny klasických
van se šířkou 80 cm. Díky těmto parametrům patří k jednomu z nejoblíbenějších
modelů. Na míru šitými doplňky jsou oboustranně sklopné dvoudílné a trojdílné
vanové zástěny, se kterými Ariela poskytuje pohodlné sprchování.

kód zboží SAARI150P SAARI150L SAARI160P SAARI160L
délka x šířka (mm) 1500 x 800 1600 x 800
hloubka (mm) 425 425
průměrná spotřeba vody (l) 100 120
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1500 x 800  L, P
1600 x 800  L, P

9 253 CZK / 367,10 EUR
10 024 CZK / 397,60 EUR
cena vč. DPH
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FOX
DESIGN: JAROSLAV JUŘICA

Akrylátová vana Fox je ukázkou moderní a zároveň funkční a pohodlné
vany, která Vám a Vaší koupelně má co nabídnout! Přizpůsobí se každé
dispozici koupelny, od té nejmenší až po prostornou. Vnitřní tvar vany a jemné
zaoblení zádové části umožňuje příjemné ležení i osobám vyššího vzrůstu.
Asymetrická vana Fox spotřebuje při koupání méně vody, než vany podobné
velikosti.

kód zboží SAFOX150P SAFOX150L SAFOX160P SAFOX160L SAFOX170P SAFOX170L
délka x šířka (mm) 1500 x 845 1600 x 900 1700 x 955
hloubka (mm) 430 450 470
průměrná spotřeba vody (l) 129 160 215
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1500 x 845  L, P
1600 x 900  L, P
1700 x 955  L, P

10 393 CZK / 412,30 EUR
11 028 CZK / 437,50 EUR
11 877 CZK / 471,20 EUR
cena vč. DPH
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OPTIMA
DESIGN: SANTECH

Velmi oblíbená alternativa klasické obdélníkové vany. Při zpracování zádové
části byl kladený velký důraz na zvýšení jejího komfortu. Spolu s podhlavníkem
EX dotváří velmi přirozený a plynulý přechod od partie zad až k hlavě.
Esteticko- funkční prvek vany - oblouk může příjemně zjemnit ráz koupelny
a současně prakticky vyřešit prostor kolem vany.

kód zboží SAOPT169P SAOPT169L
délka x šířka (mm) 1690 x 750
hloubka (mm) 430
průměrná spotřeba vody (l) 135
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1690 x 750  L, P 10 538 CZK / 418 EUR
cena vč. DPH
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GEMINI
SE ZAKULACENÝM ROHEM

DESIGN: SANTECH

Velmi oblíbená alternativa klasické obdélníkové vany. Esteticko- funkční
prvek vany - oblouk může příjemně zjemnit ráz koupelny a současně prakticky
vyřešit prostor kolem vany. 

kód zboží SAGEM170P SAGEM170L
délka x šířka (mm) 1700 x 750
hloubka (mm) 430
průměrná spotřeba vody (l) 135
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

 

1700 x 750  L, P 10 538 CZK / 418 EUR
cena vč. DPH
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VANA EMO



EMO
DESIGN: SANTECH

Vanová novinka Santech vychází z myšlenky pootočení klasické vany
do asymetrického tvaru. Pootočením klasické obdélníkové vany o 10° vznikla
na vaně praktická odkládací plocha a přední hrana si zachovala rovnou linii
pro jednoduché obložení. Vana Emo v koupelně vypadá zajímavě a zároveň
nabízí praktický užitek. 

1650 x 900  L, P 10 923 CZK / 433,30 EUR
cena vč. DPH
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kód zboží SAEMO165P SAEMO165L
délka x šířka (mm) 1650 x 900
hloubka (mm) 400
průměrná spotřeba vody (l) 120
krycí panel k vaně ANO (čelní)
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

L P



VIKY
DESIGN: SANTECH

Sbohem nudnému řešení. Ostře řezané kontury a minimalistický tvar navozují
v malé koupelně celkový dojem čistoty a elegance. Příjemně geometrická vana
Viky koresponduje s trendy dnešních moderních koupelen. Při půdorysných
rozměrech 150 x 80 x 55 cm Vám Viky v koupelně příliš místa nezabere.
Novinka s asymetrickým vnitřním tvarem maximálně využívá koupací prostor
a přitom neztrácí pohodlnost.

kód zboží SAVIK150P SAVIK150L
délka x šířka (mm) 1500 x 800
hloubka (mm) 400
průměrná spotřeba vody (l) 120
krycí panel k vaně ANO (čelní)
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1500 x 800  L, P 10 024 CZK / 397,60 EUR
cena vč. DPH
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EVO-S
DESIGN: SANTECH

Vana s nezaměnitelným stylem. Akrylátová asymetrická vana EVO-S
v přísně geometrickém pojetí přináší do Vaší koupelny prosté, čisté vedení
linií, minimalisticky strohé tvary, ale o to působivější vzhled ve sladěném celku
moderní koupelny.

kód zboží SAEVO170P SAEVO170L
délka x šířka (mm) 1700 x 1000
hloubka (mm) 460
průměrná spotřeba vody (l) 175
krycí panel k vaně ANO (čelní)
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1700 x 1000  L, P 14 008 CZK / 555,70 EUR
cena vč. DPH
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FONTANA
DESIGN: MARTIN KOŽUCHAROV

Největší předností vany Fontana je její „úsporná šířka“, proto se stala
velmi oblíbeným modelem u projektantů. Patří k nejlépe řešeným vanám
pro bytová jádra s ideálně volenou kombinací pohodlného koupání a praktického
sprchování. Pro sprchování si můžete vybírat z širší nabídky vanových zástěn.

kód zboží SAFON150P SAFON150L SAFON160P SAFON160L SAFON170P SAFON170L
délka x šířka (mm) 1500 x 900 1600 x 900 1700 x 950
hloubka (mm) 450 450 450
průměrná spotřeba vody (l) 135 150 205
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1500 x 900  L, P
1600 x 900  L, P
1700 x 950  L, P

10 393 CZK / 412,30 EUR
11 028 CZK / 437,50 EUR
11 877 CZK / 471,20 EUR
cena vč. DPH
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LAGOON
DESIGN: MARTIN KOŽUCHAROV

Family collection – oblé křivky vnitřního tvaru – oválu dávají kromě elegantních
čistých linií praktickou hodnotu v oboustranném ležení a výjimečné šířce ve středu
vany – v místě položení kolen, které dokáže poskytnout pohodlí i dvěma osobám.
Asymetrické rohové umístění van je velmi praktickým řešením pro úsporu
prostorové délky a současně zachování velkého prostoru pro koupání.

kód zboží SALAG168P SALAG168L SALAG180P SALAG180L
délka x šířka (mm) 1680 x 950 1800 x 1000
hloubka (mm) 440 440
průměrná spotřeba vody (l) 155 175
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1680 x 950  L, P
1800 x 1000  L, P

11 767 CZK / 466,80 EUR
13 413 CZK / 532,10 EUR
cena vč. DPH
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AREA
DESIGN: SANTECH

Akrylátová vana Area je navržena v jednoduchém a praktickém designu,
který se Vám v koupelně nikdy neokouká. Vysoká ergonomická pečlivost
a zvláštní pohodlnost každého detailu spolu s elegantním asymetrickým
tvarem vytváří ideální kombinaci prvků, které přemění vanu na nejlepší místo
k uvolnění a relaxaci.

kód zboží SAARE170P SAARE170L
délka x šířka (mm) 1700 x 1100
hloubka (mm) 450
průměrná spotřeba vody (l) 165
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1700 x 1100 L, P 13 681 CZK / 542,70 EUR
cena vč. DPH
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FIONA
DESIGN: SANTECH

Asymetrická vana Fiona vyniká svým velkým vnitřním prostorem
a současně působí velmi elegantně díky svým jemným čistým liniím.
Je vhodná především do menších koupelen, kde je potřeba uspořit každý
kousek místa.

kód zboží SAFIO150P SAFIO150L SAFIO160P SAFIO160L
délka x šířka (mm) 1500 x 850 1600 x 950
hloubka (mm) 445 445
průměrná spotřeba vody (l) 155 170
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1500 x 850 L, P
1600 x 950  L, P

10 393 CZK / 412,30 EUR
11 028 CZK / 437,50 EUR
cena vč. DPH
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VANA SOLO 



ROHOVÉ
VANY

Nadchnou svým prostorem
celou rodinu. Rohová „rodinná“
vana svým praktickým tvarem
je vhodná do mnoha typů
koupelen. Existují vany (ovál,
mnohoúhelník), které nahrazují
rohové řešení, avšak roh je
vyzděn a klasicky obložen.
Toto řešení nabízí větší komfort
při užívání, přitom vana je
instalována v rohu koupelny.



OTAVA
DESIGN: MARTIN KOŽUCHAROV

Rohová vana nabízí komfort díky větší šířce v jejím středu. Vana Otava
poskytuje navíc pohodlné ležení s možností pohodlné podpěry rukou.
Rozměr 140 x 140 cm najde své uplatnění dokonce i v bytových jádrech
nebo v menších koupelnách.

kód zboží SAOTA140
délka x šířka (mm) 1400 x 1400
hloubka (mm) 480
průměrná spotřeba vody (l) 200
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1400 x 1400 12 569 CZK / 498,60 EUR
cena vč. DPH
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VLTAVA
DESIGN: SANTECH

Vana Vltava mezi rohovými vanami na současném trhu poskytuje největší
vnitřní prostor. Její prostor je velký natolik, že poskytne pohodlnou koupel
i pro rodinu s dětmi. Součástí vany je i nerezové madlo, které Vám usnadní
vstup a výstup z vany.

kód zboží SAVLT150
délka x šířka (mm) 1500 x 1500
hloubka (mm) 470
průměrná spotřeba vody (l) 220
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1500 x 1500 14 008 CZK / 555,70 EUR
cena vč. DPH
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SOLO
DESIGN: SANTECH

Doslova renesancí v rohových vanách lze nazvat právě tento model.
Díky jemným, až nenápadným linkám při dodržení geometrické pravidelnosti
splňuje veškeré nároky pro moderní koupelnu.

kód zboží SASOL140 SASOL150
délka x šířka (mm) 1400 x 1400 1500 x 1500
hloubka (mm) 470 470
průměrná spotřeba vody (l) 170 195
krycí panel k vaně ANO
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1400 x 1400
1500 x 1500

13 078 CZK / 518,80 EUR
14 008 CZK / 555,70 EUR
cena vč. DPH
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STEMA
DESIGN: SANTECH

Akrylátová vana Stema je ideální vanou pro obezdění. Její vnější hranatý tvar
je doplněn jemnou oblou linií vnitřního prostoru. Vana Stema je dostatečně
velká pro koupel ve dvou, což je podpořeno i oboustranným ležením a umístěním
výpusti uprostřed vany.

kód zboží SASTE150
délka x šířka (mm) 1500 x 1500
hloubka (mm) 450
průměrná spotřeba vody (l) 175
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1500 x 1500 12 791 CZK / 507,40 EUR
cena vč. DPH
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ATOL
DESIGN: MARTIN KOŽUCHAROV

Atol je šestihranná vana, která poskytuje nejvíce možností pro zabudování
v prostoru koupelny. Bez problémů ji můžete zabudovat do rohu, ke stěně,
ale i do prostoru koupelny. Velmi rádi s touto vanou pracují architekti
a projektanti.

1470 x 1470 13 413 CZK / 532,10 EUR
cena vč. DPH
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kód zboží SAATO147
délka x šířka (mm) 1470 x 1470
hloubka (mm) 440
průměrná spotřeba vody (l) 175
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR



FJORD
DESIGN: MARTIN KOŽUCHAROV

Netradiční pojetí rohové vany s možností mnohem praktičtějšího –
víceúčelového využití rohového prostoru nabízí právě model Fjord.
Nezaměnitelný styl je dotvářen jednotným vnitřním oválným prostorem,
který nabízí dostatek prostoru pro komfortní koupel.

kód zboží SAFJO145
délka x šířka (mm) 1450 x 1450
hloubka (mm) 440
průměrná spotřeba vody (l) 175
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1450 x 1450 13 413 CZK / 532,10 EUR
cena vč. DPH
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VANA MONTE



OVÁLNÉ A
KRUHOVÉ VANY

Dodají koupelně nevšední
originalitu. Pokud se nespoko-
jíte s běžným provedením
a máte dostatečný prostor
v koupelně, neváhejte a pořiďte
si oválnou nebo kruhovou
vanu pro více osob. V mnoha
domácnostech to funguje tak,
že k běžné hygieně slouží
sprchový kout a vana se
napouští jen příležitostně,
takže není třeba se bát velké
spotřeby vody.



VANA LUMEN



kód zboží SALUM190
délka x šířka (mm) 1900 x 950
hloubka (mm) 450
průměrná spotřeba vody (l) 185
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 800
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1900 x 950 13 681 CZK / 542,70 EUR
cena vč. DPH
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LUMEN
DESIGN: SANTECH

Vana Lumen se řadí k největším oválným vanám na trhu. Představuje tak
ideální variantu pro milovníky společných koupelí ve dvou, stačí se jen ponořit
a relaxovat. Oválná vana Lumen vyniká především svými masivními okraji,
které výborně doplňují jemnou oválnou linii vnitřního prostoru vany.



DELTA
DESIGN: MARTIN KOŽUCHAROV

Ovál jako prvek nabízí značnou variabilitu při umísťování v koupelně.
Oblé křivky vnitřního tvaru – oválu dávají kromě elegantních čistých linií praktickou
hodnotu v oboustranném ležení a výjimečné šířce ve středu vany – v místě
položení kolen, které dokáže poskytnout pohodlí i dvěma osobám.

kód zboží SADEL185
délka x šířka (mm) 1850 x 900
hloubka (mm) 440
průměrná spotřeba vody (l) 175
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) standardní délka 550
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

1850 x 900 13 413 CZK / 532,10 EUR
cena vč. DPH
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MONTE
DESIGN: SANTECH

Máte prostornou koupelnu, ve které chcete originální vanu? Akrylátová vana
Monte je přesně tím, co hledáte. Díky svému kulatému tvaru se stane naprostou
dominantou Vaší koupelny. Vana Monte je dostatečně velká pro společnou
koupel celé Vaší rodiny.

kód zboží SAMON160
délka x šířka (mm) Ø 1600
hloubka (mm) 470
průměrná spotřeba vody (l) 270
krycí panel k vaně NE
odtokový komplet (mm) prodloužená délka 1000
podpory k vaně za příplatek: 890 CZK / 35,30 EUR

25 776 CZK / 1 022,50 EUR
cena vč. DPH
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Ø 1600



VANA CINDY



VOLNĚ STOJÍCÍ
VANY

Vyniknou ve větší koupelně.
Vana v prostoru dodá
koupelně zcela jiný charakter.
Okamžitě se stává tím, čeho si
každý všimne a co ho upoutá.
Volně stojící vana se Vám
odmění pocitem vysokého
komfortu. Budete ležet v horké
vodě a kolem vás bude dost
místa, vše bude volné, nic Vás
nebude omezovat.



CINDY
DESIGN: AQUATEK

bílý mat  1700 x 800
bílý mat  1500 x 750

57 803 CZK / 2 293 EUR
51 777 CZK / 2 054 EUR
cena vč. DPH
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Velké koupelně sluší volně stojící vana 
Dostatek prostoru v koupelně vybízí k netradičním řešením. Jedním takovým je i vana v prostoru, neomezovaná zdmi a těsnící se mezi skříňkami. Nebojte
se kouzla dávných časů v moderním pojetí a pořiďte si např. volně stojící vanu CINDY 170 x 80. Vana je vyrobena z kompozitního materiálu vápence se
syntetickou pryskyřicí a v kombinaci s vakuovým litím nabízí ostré hrany s dokonalým detailem a vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi,
kdy vana udrží dlouho horkou vodu.  Volně stojící vana CINDY se napojuje na odpad pomocí odtokového kompletu Click - Clack a flexi odpadové hadice
HT DN 50.  K napouštění vody do vany je vhodná vanová baterie do podlahy. Přívody teplé a studené musí být vedeny podlahou.

kód zboží SACIN170
délka x šířka (mm) 1700 x 800
hloubka (mm) 420
průměrná spotřeba vody (l) 225
celková výška vany (mm) 560
sifon CLICK-CLACK součástí vany

materiál litý kámen
povrch matný 
tloušťka stěn (mm) 20
váha vany (kg) 120
HT flexi odpad součástí vany
podlahová baterie OXALIA



AXEL
DESIGN: EXCELLENT

Získejte pocit volnosti a neomezení
Prostorová vana Vana AXEL 175 x 78 se Vám odmění pocitem vysokého komfortu. Budete ležet v lázni a kolem Vás bude dost místa, nic Vás nebude
omezovat.  Vana i celoobvodový vnější plášť tvoří kompaktní celek. Zářivě bílý akrylátový povrch umožňuje jeho snadnou údržbu a díky nižší
hmotnosti je manipulace s vanou velmi snadná. Volně stojící vana AXEL se napojuje na odpad pomocí odtokového kompletu Click-Clack a flexi
odpadové hadice HT DN 50.  K napouštění vody do vany je vhodná vanová baterie do podlahy. Přívody teplé a studené musí být vedeny podlahou. 

bílý lesk 1750 x 780
černo-bílý lesk 1750 x 780

42 675 CZK / 1 692,90 EUR
45 585 CZK / 1 808,30 EUR
cena vč. DPH

kód zboží SAAXE175B  / SAAXE175CB
délka x šířka (mm) 1750 x 780
hloubka (mm) 480
průměrná spotřeba vody (l) 200
celková výška vany (mm) 715
sifon CLICK-CLACK součástí vany

materiál PMMA 
povrch lesklý 
váha vany (kg) 35
podpory k vaně součástí vany
HT flexi odpad součástí vany
podlahová baterie OXALIA
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VANOVÉ ZÁSTĚNY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Potýkáte se často s potopou v koupelně
a trávíte mnoho času vytíráním? Pak je pro

Vás ideální vanová zástěna, která
spolehlivě zabrání stříkající vodě.

Konstrukce je řešena tak, že se dle typu
hodí nejen na originální vany SANTECH,

ale lze je namontovat prakticky na
jakoukoli klasickou obdélníkovou vanu. 



AURORA NEW CHROME

kód zboží VZA1AU70 / 75 / 80 / 85
rozměr (mm) 700  /  750  /  800  /  850 x 1500
provedení jednodílná
výplň skla transparentní sklo 6 mm
povrch rámu chrom
úprava skla Crystal Clear (anticalc)
záruka 36 měsíců
vhodné Evo, Evo-S, Fontana, Fox,
pro vany Gemini, Lake, Linea, Maty, Emo

Nova, One, Viky, Optima,
Plus, Smart, Spring, Varia

cena vč. DPH         6 788 / 7 097 / 7 405 / 7 714  CZK
269,30 / 281,50 / 293,80 / 306,00  EUR

1-DÍLNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA AURORA 1

kód zboží VZA2AU120
rozměr (mm) 1200 x 1500
provedení dvoudílná
výplň skla transparentní sklo 6 mm
povrch rámu chrom
úprava skla Crystal Clear (anticalc)
záruka 36 měsíců
vhodné Evo, Evo-S, Fiona,Fontana,Fox,
pro vany Gemini, Lake, Linea, Maty, Emo

Nova, One, Optima, Plus,
Smart, Spring, Varia, Viky

cena vč. DPH  11 108  CZK
440,60  EUR

2-DÍLNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA AURORA 2

kód zboží VZA2AU98
rozměr (mm) 980 x 1500
provedení dvoudílná
výplň skla transparentní sklo 6 mm
povrch rámu chrom
úprava skla Crystal Clear (anticalc)
záruka 36 měsíců
vhodné Evo, Fiona,Fontana,Fox,
pro vany Gemini, Lake, Linea, Maty,

Nova, One, Optima, Plus,
Smart, Spring, Varia

cena vč. DPH 9 257  CZK
367,20  EUR

2-DÍLNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA AURORA 3
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MODERN ELOX

kód zboží VZA1MO68
rozměr (mm) 680 x 1400
provedení jednodílná
výplň skla transparentní sklo 4 mm
povrch rámu eloxovaný hliník
úprava skla bez úpravy
záruka 24 měsíců
vhodné Evo, Evo-S, Fontana, Fox,
pro vany Lake, Linea, Maty, Nova, Emo

Optima, Plus, Smart, Spring,
Gemini, Viky, Varia

cena vč. DPH 4 586  CZK
181,90  EUR

1-DÍLNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA MODERN 1

kód zboží VZA2MO80
rozměr (mm) 800 x 1400
provedení dvoudílná
výplň skla transparentní sklo 4 mm
povrch rámu eloxovaný hliník
úprava skla bez úpravy
záruka 24 měsíců
vhodné Area, Ariela, Evo, Evo-S, Viky
pro vany Fiona, Fontana, Fox, Gemini, Emo

Laguna, Lake, Linea, Maty, Nova
Optima, Plus, Smart, Spring, Varia

cena vč. DPH 6 122  CZK
242,90  EUR

2-DÍLNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA MODERN 2

kód zboží VZA3MO120
rozměr (mm) 1200 x 1400
provedení trojdílná
výplň skla transparentní sklo 4 mm
povrch rámu eloxovaný hliník
úprava skla bez úpravy
záruka 24 měsíců
vhodné Area, Ariela, Evo, Evo-S, Emo
pro vany Fiona, Fontana, Fox, Gemini,

Laguna, Lake, Linea, Maty, Nova,
Optima, Plus, Smart, Spring, Varia

cena vč. DPH 7 850  CZK
311,40  EUR

3-DÍLNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA MODERN 3
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AXEL, COMBY,  COMBY 2

kód zboží VZA2AX80L / VZA2AX80P
rozměr (mm) 800 x 1400
provedení dvoudílná se zdvihem
výplň skla transparentní sklo 4 mm
povrch rámu stříbrný lesk
úprava skla Easy Clear (anticalc)
záruka 24 měsíců
vhodné Spring, Varia, Smart, Nova, Linea, Maty,

Evo, Gemini, Optima, Lake, Plus, Ariela,
Emo, Fox, Viky, Evo-S, Fontana, Fiona 

cena vč. DPH 6 960  CZK
276,20  EUR

2-DÍLNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA AXEL
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kód zboží VZA2CO840 P / VZA2CO840 L
rozměr (mm) 840x1500
provedení dvoudílná
výplň skla transparentní sklo 6 mm
povrch rámu chrom
úprava skla Crystal Clear (anticalc)
záruka 36 měsíců
vhodné 

cena vč. DPH 11 012  CZK
437  EUR

2-DÍLNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA COMBY

pro vany

kód zboží VZACO84-70(75)P / VZACO84-70(75)L
rozměr (mm) 840 x 1500 + 700 (750)
provedení dvoudílná  + pevné sklo
výplň skla transparentní sklo 6 mm
povrch rámu chrom
úprava skla Crystal Clear (anticalc)
záruka 36 měsíců
vhodné 

cena vč. DPH 18 985  CZK
753,10  EUR

ROHOVÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA COMBY 2

pro vanypro vany IRIS, obdélníkové vany
šířky 70 nebo 75 cm

IRIS, obdélníkové vany



kód zboží SAPANARI SAPANARI
délka (mm) 1500 1600
výška (mm) 565
celková výška
vany (mm)
cena vč. DPH 3 549 CZK / 140,80 EUR

ČELNÍ PANEL ARIELA

600

kód zboží SAPANFIO SAPANFIO
délka (mm) 1500 1600
výška (mm) 550
celková výška
vany (mm)
cena vč. DPH 4 100 CZK / 162,60 EUR

ČELNÍ PANEL FIONA

590

kód zboží SAPAN SAPAN SAPAN
FON150 FON160 FON170

délka (mm) 1500 1600 1700
výška (mm) 565
celková výška
vany (mm)

cena vč. DPH         3 794 CZK / 150,50 EUR

ČELNÍ PANEL FONTANA

600

kód zboží SAPANKLA01 SAPANKLA02
délka (mm) 1400-2000 700-900
výška (mm) 570
celková výška
vany (mm)
cena vč. DPH   3 888 CZK 2 314 CZK

154,20 EUR 91,80 EUR

ČELNÍ A BOČNÍ PANEL -
KLASICKÁ VANA

605 - 610

kód zboží SAPANLAG SAPANLAG
délka (mm) 1680 1800
výška (mm) 585
celková výška
vany (mm)
cena vč. DPH 3 794 CZK / 150,50 EUR

ČELNÍ PANEL LAGOON

620

kód zboží SAPANOPTL SAPANOPTP
délka (mm) 1690  levý 1690  pravý
výška (mm) 565
celková výška
vany (mm)
cena vč. DPH 3 794 CZK / 150,50 EUR

ČELNÍ PANEL OPTIMA

600

kód zboží SAPANOTA SAPANVLT
délka (mm) 1400 1500
výška (mm) 600
celková výška
vany (mm)
cena vč. DPH 3 978 CZK / 157,80 EUR

ČELNÍ PANEL VLTAVA, OTAVA

635

kód zboží SAPANSOL140 SAPANSOL150
délka (mm) 1400 1500
výška (mm) 600
celková výška
vany (mm)
cena vč. DPH 3 978 CZK / 157,80 EUR

ČELNÍ PANEL SOLO

640

KRYCÍ PANELY K VANÁM Pokud zvolíte variantu vany s čelním panelem, vždy musíte objednat i samonosný rám,
který zvyšuje stabilitu vany a zároveň slouží k přichycení akrylátového panelu.
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kód zboží SAPODEX
materiál sanitární PUR
barva bílá
vhodné Evo, Evo-S, Fiona, Linea,
pro vany Maty, Nova, One, Optima,

Smart, Spring, Varia, Viky, Emo

cena vč. DPH 1 407 CZK / 55,80 EUR

PODHLAVNÍK EX
kód zboží SAPODSTA
materiál sanitární PUR
barva bílá
vhodné Ariela, Fontana, Gemini,
pro vany Bevel, Otava, Vltava

cena vč. DPH 1 162 CZK / 46,10 EUR

PODHLAVNÍK STANDARD

kód zboží SAMADFON
materiál leštěná nerez
vhodné 
pro vany

cena vč. DPH 1 619 CZK / 64,20 EUR

MADLO FONTANA

kód zboží SAMADLUX

materiál leštěná nerez
vhodné Atol, Delta, Fjord, Lake, 
pro vany Laguna, Linea XL, Linea XXL,

Lumen, Monte, Pool, Stema

cena vč. DPH 2 203 CZK / 87,40 EUR

MADLO LUX

kód zboží SAMADUNI

materiál leštěná nerez
vhodné Ariela, Evo, Evo-S, Fiona,
pro vany Fox, Gemini, Linea, Maty,

Nova, One, Optima, Smart,
Spring, Varia, Viky, Bevel-0

cena vč. DPH 1 543 CZK / 61,20 EUR

MADLO UNI

PODHLAVNÍKY

NEREZOVÁ MADLA

Fontana
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kód zboží VYPSA57 (57-S) VYPSA80
délka (mm) 570 800
kód zboží VYPSA100
délka (mm) 1000
cena vč. DPH                      855 CZK / 33,90 EUR

kód zboží VYPSAN57 (57-S) VYPSAN80
délka (mm) 570 800
kód zboží VYPSAN100
délka (mm) 1000
cena vč. DPH                      2 906 CZK / 115,30 EUR

MECHANICKÁ VÝPUSŤ
SANTECH

FLEXI HT ODPADMECHANICKÁ VÝPUSŤ
SANTECH S NAPOUŠTĚNÍM

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANÁM 

PODLAHOVÁ BATERIE
OXALIA

kód zboží VABAOXA
výška (mm) 850
pro vany Bevel, Cindy, Axel
cena vč. DPH           19 990 CZK / 796 EUR

kód zboží HT250
délka (mm) 250
průměr (mm) DN 50 
pro vany Bevel s panelem, Cindy, Axel
cena vč. DPH           součástí vany
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kód zboží POD2016
materiál uzavřený pozinkovaný jakle

všechny vany - podpory
nejsou součástí vany,

nutno dokoupit

cena vč. DPH 890 CZK / 35,30 EUR

PODPORY K VANĚ
kód zboží SR
materiál pozinkovaný jekl

všechny vany - nutno objednat 
současně s vanou, dodává se

ve smontovaném stavu

cena vč. DPH 2 960 CZK / 117,40 EUR

SAMONOSNÝ RÁM

Vana se samonosným rámem Vám přináší spoustu výhod: vanu usadíte do koupelny za pár minut       vana se samonosným rámem je
mimořádně stabilní       žádné další stavební práce       žádné reklamace na práci montážní firmy       rychlé - snadné - čisté řešení

vhodné
pro vany

vhodné
pro vany





Santech plus s.r.o. Obchodní oddělení: Servis:
Horní Lhota 180 M +420 777 221 260 centrála T +420 577 921 691
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic M +420 777 221 230 Čechy servis@santech.cz

M +420 777 822 250 Morava a Slovensko
objednavky@santech.cz

Bezplatná linka 800 176 514 www.santech.cz český výrobce


