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KOLO - VOĽBA SRDCA I ROZUMU

100 ROKOV KERAMAG 
- TRADÍCIE A TRENDY

Značka KOLO je na trhu už viac ako 50 rokov. Stala sa symbolom kvality, 
moderného designu a nadštandardných služieb zákazníkom. Vďaka ne-
ustálym inováciám výrobkov a využitia pokrokových technológii výroby 
značka KOLO stále nasadzuje tú najvyššiu latku v oblasti vybavenia kúpeľ-
ní. Pol storočia skúseností a úspechu na trhu je tou najlepšou vizitkou.

Značka Keramag je jednou z najznámejších na trhu. Na vývoji designu 
svojich výrobkov spolupracuje s poprednými  návrhármi a architektmi, ako 
je napríklad Antonio Citterio – a preto udáva trendy v oblasti kúpeľňovej 
keramiky a nábytku. Moderná technológia výroby, funkčnosť a kvalita – 
Keramag je vedúcou značkou vo svojom obore už viac ako 100 rokov.

100 let Keramag
Tradice a trendy
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ZDROJE INFORMÁCIÍ
NA INTERNETE
Vstúpte na naše internetové stránky www.sanitec.sk. Sú výnimočným zdrojom informácií pre kúpeľne. 
Nájdete tu obrázky, popisy, ceny, technické nákresy, objekty v 3D a ďalšie informácie o viac než 8 000 
kúpeľňových výrobkoch značky KOLO tak isto ako v exkluzívnych sériách keramiky a nábytku Keramag. 
Ďalej je tu veľa ďalších užitočných informácií ako aktuality, zoznam predajcov, zoznam autorizovaných 
servisných centier, návody na montáž, cenníky a katalógy na stiahnutie, prehlásenie o zhode a i. Pozý-
vame Vás na ich návštevu! Na zadnej strane tohto katalógu nájdete aj QR kódy, pomocou ktorých si 
stiahnete Aplikáciu KOLO pre múdre telefóny.

PRE ARCHITEKTOV A PROJEKTANTOV
Ste architekt alebo projektant? Vstúpte na naše internetové stránky www.sanitec.sk − nájdete tu objek-
ty väčšiny výrobkov vo formáte 3D pre profesionálne navrhovanie kúpeľní. Navštívte rovnako sekciu 
aktuality, kde získate informácie o novinkách, vyvíjaných v duchu moderných trendov. 

INFOLINKA
Zavolajte na infolinku Sanitec na číslo 041 437 66 62 alebo nám napíšte e-mail na adresu info@sanitec.sk. Radi 
Vám ochotne odpovieme na otázky o všetkých našich výrobkoch a zaujímavých kúpeľňových riešeniach 
alebo Vám zašleme ďalšie požadované propagačné materiály.

INFOLINKA: 041 437 66 62   
E-MAIL: INFO@SANITEC.SK                    WWW.SANITEC.SK

KOLO - VOĽBA SRDCA I ROZUMU /  
ZDROJE INFORMÁCIÍ / KOLO SIMPLE

- zahŕňa výrobky, ktoré sa vyznačujú tradičným, nadčasovým dizajnom a dobrou cenou. Sú to série 
a výrobky predovšetkým z ekonomického cenového segmentu. Toto označenie sa zavádza pre uľah-
čenie orientácie v ponuke KOLO a pre pomoc pri výbere základných a praktických výrobkov.

Kvalita a funkčnosť zostávajú na rovnako vysokej úrovni u všetkých výrobkov KOLO a KOLO Simple. 
Preto sú aj záručné doby a servisné podmienky úplne rovnaké u oboch variantov.

Označenie KOLO Simple sa používa vo všetkých skupinách výrobkov s výnimkou sprchovacích kútov.
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REFLEX KOLO
UDRŽANIE ČISTOTY A VYSOKEJ HYGIENY V KÚPEĽNI SA TERAZ STALO 
VÝNIMOČNE JEDNODUCHÉ. POVRCH REFLEX KOLO ÚČINNE CHRÁNI 
KERAMIKU A SKLO SPRCHOVACÍCH KÚTOV PRED USADZOVANÍM VOD-
NÉHO KAMEŇA A NEČISTÔT.

DOKONALE HLADKÝ POVRCH
Ochranná vrstva Reflex KOLO robí povrch kúpeľňovej keramiky i skla sprchovacích kútov dokonale 
hladký. Nečistoty, baktérie a vodný kameň nemajú tak šancu uchytiť sa a odtekajú spolu s kvapkami 
vody preč. To, čo zostane, môžeme jednoducho odstrániť jemnými čistiacimi prostriedkami. Keramika 
a sprchovacie kúty tak zostávajú dlhšie čisté a vaša kúpeľňa vyzerá stále ako nová!

ÚSPORA ČASU A PROSTRIEDKOV
Kúpeľňová keramika a sprchovacie kúty s povrchom Reflex KOLO - to je úspora pre domáci rozpočet! 
Odteraz nemusíte vydávať peniaze za nákladné čistiace prostriedky a venovať drahocenný čas nároč-
nému boju s nečistotami, vodným kameňom a baktériami. Stačí ich zotrieť jemnou handričkou, alebo 
hubkou s jemnými čistiacimi prostriedkami. Máte tak viac času na zaujímavejšie činnosti! 

TAKMER PRI VŠETKÝCH VÝROBKOCH
Moderný povrch Reflex KOLO je k dispozícii pri keramických výrobkoch Quattro, Ego, Ovum, Varius, 
Style, Twins, Modo, Coctail, Punto a pri sprchovacích kútoch Niven, Next, Akcent Plus, Atol Plus, Akord, 
Geo-6. Voľbou povrchu Reflex KOLO volíte ideálnu čistotu a skvelý vzhľad kúpeľne na veľa rokov!

inovácia hygiena čistota

Kvapky na štandardnom povrchu Kvapky na ochrannom povrchu Reflex KOLO



5 REFLEX KOLO / NAVRHOVANIE KÚPEĽNÍ

umývadlo 
o šírke < 40

umývadlo
o šírke > 40 klozet bidet 

NAVRHOVANIE KÚPEĽNÍ
ERGONÓMIA V KÚPEĽNI
Chcete sa vo svojej kúpeľni pohodlne pohybovať? To je jasné. Preto je ergonómia celého interiéru taká 
dôležitá. V modernej kúpeľni musí mať všetko svoje miesto a byť dôsledne premyslené. Pre umiestne-
nie každého zriaďovacieho predmetu platí vlastné pravidlo. Na tejto strane vám predkladáme praktické 
rady tykajúce sa navrhovania kúpeľne.

VOĽNÝ PRIESTOR VO FUNKČNE NAVRHNUTEJ KÚPEĽNI 
(rozmery v cm)

50/100
100

80 100

70

70

60
/8

0

70

VZDIALENOSTI MEDZI VÝROBKAMI V KÚPEĽNI (rozmery v cm)

80/100

100/120

70

90
/11

0 70
/10

0

50

sprchovacia 
vanička

vaňa pisoár

<40 >40 stena

<40
30 30 20 20 20 20 30 10-30

<40
30 30 20 30 20 20 20 30

20 20 - 30 20 20 20 20

20 30 30 - 20 30 30 30

20 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20 30 20 - - -

30 20 20 30 20 - - -

stena
10-30 30 20 30 20 - - -



6

QUATTRO
MODERNÝ PRAVOUHLÝ DIZAJN

Jednoduchá údržba je vďaka povrchovej úpra-
ve Reflex KOLO bez príplatku samozrejmosťou.
Nábytok v antracitovom a lesklom bielom pre-
vedení ešte zvyšuje eleganciu série. Zrkadlá s 
nerezovými komponentmi tak tvoria zo série 
Quattro trendovú voľbu pre modernú kúpeľňu.

Kúpeľne vybavené keramikou Quattro sú vy-
vážené, výrazný pravouhlý design dodáva 
priestoru moderný vzhľad. Umývadlá majú čis-
té tvary, tiež ako bidety sa dodávajú bez ruši-
vého elementu prepadu.
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KERAMIKA

Jednoduché čistenie:  
Reflex KOLO  
v cene výrobku

Lepší vzhľad, vyššia hygie-
na: skrytý prepad – použitím 
teleskopického odpadové-
ho a prepadového sifónu

Novodobý dizajn: 
pravouhlý módny 
tvar

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Dlhá životnosť:
materiál odolný
voči vlhkosti

Komfort: 
mechanizmus 
tichého dovierania

Spoľahlivosť: 
nábytkové kovanie 
s doživotnou zárukou
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QUATTRO / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo 40 x 23 cm 
s otvorom vpravo, bez prepadu*
č. K62440 900 (141,50 €)

* Odporúčame kombinovať so špeciálnym odtokovým a prepadovým ventilom 
  s chrómovaným krytom - kovový č. 521070 (66,40 €) alebo plastový č. 96009 (9,50 €).

Umývadlo 40 x 23 cm 
s otvorom vľavo, bez prepadu*
č. K62441 900 (141,50 €)

Umývadlo na dosku 50 x 32 x 14,5 cm 
bez otvoru, bez prepadu
č. K21650 900 (324,00 €)
vr. odtokového ventilu

Polostĺp, výška 11 cm
k um. 60, 90, 120 cm
č. K67100 (141,50 €)
vr. upevňovacej súpravy

Umývadlo 60 x 48 cm 
s otvorom, bez prepadu**
č. K61460 900 (275,40 €)

Umývadlo 90 x 41,5 cm
s 1 otvorom, bez prepadu**
č. K61490 900 (544,40 €)

Umývadlo 90 x 41,5 cm 
bez otvoru, bez prepadu**
č. K61491 900 (544,40 €)

Umývadlo 120 x 47 cm 
s 1 otvorom, bez prepadu**
č. K61421 900 (591,80 €)

Umývadlo 120 x 47 cm 
se 2 otvormi, bez prepadu**
č. K61520 900 (591,80 €)

** Umývadlá je možné kombinovať s polostĺpom alebo so spodnou skrinkou, ku ktorým odporúčame objednať tiež odpadový 
   a prepadový teleskopický sifón č. 96010 (36,70 €).
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Závesné WC č. K63100 900
(379,10 €), vr. predĺženej 
prívodnej rúrky č. 96023 (10,70 €)

Závesný bidet č. K65110 900 (470,90 €)
pre kombináciu s odpadovým 
a prepadovým sifónom č. 96010 (36,70 €)

WC sedadlo č. K60113 (87,30 €), WC sedadlo s automatickým pozvoľným sklápaním č. K60114 (145,10 €)

Zrkadlo s osvetlením 
58 x 80 x 2,4 cm, s vypínačom 
č. 88380 (601,60 €)

Skrinka pod umývadlo 60 cm
58 x 42 x 41,3 cm 
lesklá biela č. 89353 (691,20 €)
lesklý antracit č. 89356 (774,00 €)

Zrkadlo s osvetlením 
88 x 80 x 2,4 cm, s vypínačom 
č. 88381 (633,30 €)

Skrinka pod umývadlo 90 cm
88 x 42 x 41,3 cm 
lesklá biela č. 89354 (942,00 €)
lesklý antracit č. 89357 (1.054,80 €)

Vysoká skrinka, stojaca 
38 x 160 x 41 cm
lesklá biela č. 88378 (828,00 €)
lesklý antracit č. 88379 (828,00 €)

Zrkadlo s osvetlením 
118 x 80 x 2,4 cm, s vypínačom 
č. 88382 (728,30 €)
Skrinka pod umývadlo 120 cm
118 x 42 x 41,3 cm 
lesklá biela č. 89355 (1.027,20 €)
lesklý antracit č. 89358 (1.149,60 €)

Farebné vyhotovenie: 
lesklý antracit

Farebné vyhotovenie:  
lesklá biela

Skrinky je možné kombinovať 
s podpornými nožičkami  
č. 99251 - 2 ks (119,50 €).

Pokiaľ si zvolíte závesnú WC misu zo série Quattro, odporúčame 
vám využiť Závesný SET so zľavou 10 % uvedený na strane 81.➔

Umývadlá Quattro sú štandardne dodávané s povrchom Reflex KOLO, príplatok je už zahrnutý v cene výrobku.
Umývadlá z tejto série je možné kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino (str. 65) a Domino Premium (str. 73).
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Keramika a nábytok / QUATTRO
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EGO BY ANTONIO CITTERIO

Elegantný a moderný dizajn. Subtílne a priestor-
né misy umývadiel Ego vám poskytujú voľnosť 
a komfort, aký potrebujete každý deň, ploché 
dná ešte zvyšujú ich funkčnosť. Veľké umý-
vadlá o šírke 80 cm a 110 cm sú navrhnuté tak, 
aby zaručili stabilitu a bezpečnosť, asymetrické 
umývadlá zas ponúkajú priestranné odkladacie 
plochy. Variabilita je neprehliadnuteľná - výber 
umývadiel je doplnený možnosťou voľby zá-
vesného alebo stojaceho WC a bidetu. 
Keramiku Ego je možné kombinovať s nábyt-
kom zo série Ovum by A. Citterio.

a nábytku Ego, Citterio (Sanitec) a kúpel’ňovej 
batérie Citterio (Hansgrohe/Axor). Opakovane 
boli publikované tiež jeho vel’mi známe archi-
tektonické realizácie a návrhy interiérov o. i. 
hotelov Bulgari v Miláne a na Bali a predajní 
Cerutti (Miláno, New York), De Beers (Londýn, 
Tokio) a Emanuel Ungaro (Paříž). V roku 2008 
bola ukončená výstavba moderných sídiel fi-
riem Ermenegildo Zegna v Miláne a Techno-
gym v Cesene – obidve navrhol Citterio. An-
tonio Citterio prednáša na Fakulte architektúry 
Universita della Svizzera Italiana v Mendrisiu 
(Švajčiarsko).

Antonio Citterio sa narodil v Mede pri Milá-
ne v roku 1950. Po skončení štúdia na Milán-
skej polytechnike v roku 1972 si otvoril ateliér, 
ktorý sa venuje architektonickým projektom, 
návrhom interiérov a priemyselnému dizajnu. 
Citterio spolupracuje o. i. s firmami Ansorg, Arc-
linea, Aubrilam, B&B Italia, Flexform, Flos, Guz-
zini, Hansgrohe, Inda, Kartell, Maxalto, Sanitec 
Group, Technogym, Tre Piu, Vitra. Jeho návrhy 
nábytku Mobil (Kartell), prístrojov na cvičenie 
Kinesis (Techogym) a stoličky Vis a vis (Vitra) 
sa stali ikonami súčasného priemyselného di-
zajnu. V strednej Európe medzi najznámejšie 
výrobky vybavenia kúpel’ni navrhnuté Anto-
niom Citteriom patrí séria sanitárnej keramiky 

ELEGANCIA A ŠTÝL 
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Skúste namiesto obkladu použiť v kúpeľni 
vodovzdorné nátery stien. Pôsobia originál-
ne a sú bezúdržbové.

TIP
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KERAMIKA

Jednoduché 
čistenie: keramika 
na želanie s povr-
chom Reflex KOLO

Vyšší komfort: 
WC sedadlo 
s aut. pozvoľným 
sklápaním

Lepší vzhľad:
skryté upevnenie 
WC a bidetov

Variabilita montáže: 
univerzálny odpad 
kombi WC

Moderný dizajn: 
osobitý 
a nadčasový

Široký výber:
veľká variabilita
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EGO BY A. CITTERIO / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo 40 x 29 cm
s otvorom pre batériu 
vpravo
č. K12140 (91,60 €)

Asymetrické umývadlo l’avé
80 x 54,4 cm
s otvorom pre batériu
č. K11182 (314,10 €)

Pre kombináciu so spodnými
skrinkami 89222, 89230

Umývadlo 65 x 54,4 cm
s otvorom pre batériu
č. K11165 (140,70 €)

Pre kombináciu so spodnými
skrinkami 89221, 89229

Umývadlo 90 x 54,4 cm
s otvorom pre batériu
č. K11191 (376,30 €)

Pre kombináciu so spodnými
skrinkami 89223, 89231

Umývadlo 60 x 54,4 cm
s otvorom pre batériu
č. K11162 (140,70 €)

Pre kombináciu so spodnými
skrinkami 89221, 89229

Asymetrické umývadlo pravé
80 x 54,4 cm
s otvorom pre batériu 
č. K11183 (314,10 €)

Pre kombináciu so spodnými
skrinkami 89222, 89230

Umývadlo okrúhle
na dosku, Ø 45 cm
bez otvoru, s prepadom
č. K12145 (209,50 €)

Pre kombináciu so spodnými skrinkami
89225, 89226, 89233, 89234
alebo s umývadlovými doskami 89227, 
89228, 89235, 89236

Bidet závesný
č. K15100 (269,50 €)
kompletný s montážnou 
súpravou

Bidet stojací
č. K15000 (291,60 €)
kompletný s montážnou 
súpravou

Pokiaľ si zvolíte závesnú WC misu zo série EGO by Antonio Citterio, 
odporúčame vám využiť Závesný SET so zľavou 10 % uvedený na strane 81.➔Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 6 l
č. K13102 (324,10 €) 

Kompletné s montážnou súpravou 
A42312 a predĺženou odpadovou 
rúrkou 96024
 
WC sedadlo, tvrdé:
č. K10113 (66,10 €)
s automatickým pozvol’ným
sklápaním č. K10112 (107,00 €)

WC stojacie
s hlbokým splachovaním, 6 l
odpad univerzálny
č. K13000 (314,60 €) 

Kompletné s montážnou
súpravou A42300.

Keramika EGO by Antonio Citterio je k dispozícii s povrchom Reflex 
KOLO za príplatok 32,20 €/ks, pri objednávaní uvádzajte za číslom výrobku 
kód 900.
Umývadlá z tejto série je tiež možné kombinovať s univerzálnym 
kúpeľňovým nábytkom Domino (str. 65) a Domino Premium (str. 73).
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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Nábytok Ovum by A. Citterio
Zakaždým, keď vstúpite do kúpeľne, máte 
pocit, že všetko tu vytvoril niekto, kto myslel 
na vás. Je to pravda! Obidve série Ego by AC 
a Ovum by AC, prirodzene ladia s nábytkom, 
ktorý v spojení s keramikou tvorí obraz funkč-
nej a štýlovej kúpeľne.

Keramika Ovum by A. Citterio
Aby sa kúpel’ňa stala Vašim útočiskom, v kto-
rom môžete odpočívat’ a cítit’ sa slobodne, 
v každom z prvkov, ktorý Vás obklopuje, odrá-
žajú sa ideálne tvary, aké poznáte z prírody. Pri 
vytváraní takto zmyselnej a subtílnej kolekcie 
sme siahli k prameňom dizajnu. Preto je tu sé-
ria  Ovum – tvar umývadiel poskytuje viac kom-
fortu a priestoru, ktorého je  v kúpeľni často 
nedostatok a skryté upevnenie závesných WC 
a bidetov dotvára vzhľad kompaktných  telies.

OVUM BY ANTONIO CITTERIO
KRÁSA Z PRÍRODY
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Vďaka umiesteniu umývadla 
na dosku alebo na širokú 
skrinku získate veľkorysú odkla-
daciu plochu.

TIP

KERAMIKA

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s povrchom 
Reflex KOLO

Kvalita:
prírodná dyha

Vyšší komfort: 
WC sedadlo s aut.
pozvoľným sklápaním

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Spoľahlivosť: 
nábytkové kovanie 
s doživotnou zárukou

Komfort: 
mechanizmus 
tichého dovierania

Odkladací priestor:
priestranné zásuvky
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OVUM BY A. CITTERIO / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo 80 x 50 cm
s otvorom pre batériu
č. L41180 (330,50 €)

Pre kombináciu so spodnými 
skrinkami 89223, 89231

Umývadlo 110 x 50 cm
s otvorom pre batériu
č. L41110 (482,00 €) 

Pre kombináciu so spodnými 
skrinkami 89224, 89232

Umývadlo oválne
na dosku, 60 x 40 cm
bez otvoru, s prepadom
č. L41660 (250,80 €)

* Pre kombináciu so spodnými 
skrinkami 89225, 89226, 89233,  
89234 alebo s umývadlovými 
doskami 89227, 89228, 89235, 89236

Závesné WC
s hlbokým splachovaním, 6 l
odpad univerzálny
č. L43100 (327,20 €) 

Kompletné s montážnou súpravou 99054
a predĺženou odpadovou rúrkou 96024

WC sedadlo, tvrdé
č. L40111 (62,20 €)
s automatickým pozvol’ným
sklápaním č. L40112 (103,60 €)

Bidet závesný
s otvorom pre batériu
č. L45100 (284,70 €)

Kompletný s montážnou  
súpravou 99051

Skrinka pod umývadlo
závesná 48 X 55 X 48,5 cm
teak, č. 89221 (506,70 €)
lesklá biela, č. 89229 (506,70 €)
Zásuvka s mechanizmom 
tichého zatvárania.

Pre kombináciu s umývadlami K11162, 
K11165, s držiakom na uterák  
a chrómovanými nožičkami (16 cm)

Umývadlo 48 x 34 cm,
s otvorom pre batériu vpravo
č. L42148 (123,20 €)

Umývadlo 60 x 48 cm*
s otvorom pre batériu
č. L41160 (171,30 €)

Umývadlo 70 x 55 cm*
s otvorom pre batériu
č. L41170 (214,90 €)

Pokiaľ si zvolíte závesnú WC misu zo série OVUM by Antonio 
Citterio, odporúčame vám využiť Závesný SET so zľavou 10 % 
uvedený na strane 81.

➔

Skrinka pod umývadlo
závesná 67 x 57 x 48 cm
teak, č. 89222 (546,60 €) 
lesklá biela, č. 89230 (546,60 €) 
Zásuvka s mechanizmom 
tichého zatvárania.

Pre kombináciu s umývadlami K11182, 
K11183, s držiakom na uterák  
a chrómovanými nožičkami (16 cm)

Skrinka pod umývadlo
závesná 78 x 57 x 48,5 cm
teak, č. 89223 (585,40 €)
lesklá biela, č. 89231 (585,40 €)
Zásuvka s mechanizmom 
tichého zatvárania.

Pre kombináciu s umývadlami K11191, 
L41180, s držiakom na uterák  
a chrómovanými nožičkami 
(16 alebo 24 cm)

Skrinka pod umývadlo
závesná 107,4 x 55 x 48,5 cm
teak, č. 89224 (612,40 €)
lesklá biela, č. 89232 (612,40 €)
Zásuvka s mechanizmom 
tichého zatvárania. 

Pre kombináciu s umývadlom L41110, 
s držiakom na uterák  
a chrómovanými nožičkami (24 cm)
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Skrinka pod umývadlo
závesná, pravá
127 x 39,9 x 57 cm
teak, č. 89225 (692,40 €)
lesklá biela, č. 89233 (692,40 €)
1 posuvné dvierka, 
1 držiak na uterák 99201

Pre kombináciu 
s umývadlami K12145, L41660

Umývadlová doska
l’avá
118,9 x 19,5 x 50,8 cm
teak, č. 89228 (506,70 €) 
lesklá biela, č. 89236 (506,70 €)
držiaky na uterák 99201 (2 Ks)

Pre kombináciu 
s umývadlami K12145, L41660

Skrinka pod umývadlo
závesná, l’avá
127 x 39,9 x 57 cm
teak, č. 89226 (692,40 €)
lesklá biela, č. 89234 (692,40 €)
1 posuvné dvierka, 
1 držiak na uterák 99201

Pre kombináciu 
s umývadlami K12145, L41660

Umývadlová doska
pravá
118,9 x 19,5 x 50,8 cm
teak, č. 89227 (506,70 €) 
lesklá biela, č. 89235 (506,70 €)
držiaky na uterák 99201 (2 Ks)

Pre kombináciu 
s umývadlami K12145, L41660

Keramika a nábytok / OVUM BY A. CITTERIO

Vysoká skrinka, bočná
závesná
40 x 150 x 28,8 cm
teak, č. 88326 (533,60 €)
lesklá biela, č. 88331 (533,60 €)

Dvere s mechanizmom 
tichého zatvárania, 5 poličiek.

Kontajner
50 x 51,6 x 47,5 cm
teak, č. 88327 (493,70 €)
lesklá biela, č. 88332 (493,70 €)

Zásuvka s mechanizmom 
tichého zatvárania.

Zrkadlová skrinka
45 x 90 x 13,5 cm
teak, č. 88328 (345,70 €)
lesklá biela, č. 88333 (345,70 €)
1 dvierka, 4 poličky

Možnost’ kombinácie
s 1 osvetlením 99202

Zrkadlová skrinka
120 x 60 x 13,5 cm
teak, č. 88330 (452,60 €)
lesklá biela, č. 88335 (452,60 €)
1 dvierka otváratel’né
nahor, 2 poličky

Možnost’ kombinácie
s 1 alebo 2 osvetleniami 99202

Zrkadlová skrinka
80 x 80 x 13,5 cm
teak, č. 88329 (399,60 €)
lesklá biela, č. 88334 (399,60 €)
1 dvierka otváratel’né
nahor, 3 poličky

Možnost’ kombinácie
s 1 osvetlením 99202

Farebné vyhotovenie: 
biela, lakovaná

Farebné vyhotovenie: 
prírodná dyha teak, 

lakovaná

Keramika Ovum by A. Citterio je k dispozícii s povrchom Reflex KOLO 
za príplatok 32,20 €/ks, pri objednávaní uvádzajte za číslom výrobku kód 900.
Umývadlá z tejto série je tiež možné kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino (str. 65). 
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Skrinky je možné kombinovať s kovovými nožičkami - 2 kusy 16 cm č. 99198 (100,40 €), 
24 cm č. 99199 (105,90 €) a držiakom na uterák č. 99201 (110,20 €)

Osvetlenie
chróm
č. 99202 (64,80 €) 
Kompletné s krytom a s 2 žiarovkami.
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VARIUS
HARMÓNIA TVAROV

Kúpeľňový nábytok
Jednoduchý a univerzálny dizajn nábytku Va-
rius zdôrazňuje nevšedný charakter tejto sé-
rie. Jeho originálne farby ideálne ladia s bielou 
keramikou, ktorá podčiarkuje pocit sviežosti 
a nevídanej čistoty. Spolu vytvára magickú klí-
mu interiéru.

Keramika
Séria keramiky a nábytku Varius je rafinovaná 
– priame línie dodávajú kúpeľni eleganciu, jed-
notlivé komponenty sú pre užívateľa komfort-
né. Keramika spoločne s nábytkom vytvárajú 
dojem sviežosti a čistoty. 
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KERAMIKA

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s povrchom 
Reflex KOLO

Variabilita montáže: 
univerzálny odpad 
kombi WC

Lepší vzhľad: 
skryté upevnenie 
závesných WC, 
bidetov a polostĺpov

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Spoľahlivosť:  
nábytkové kovanie 
s doživotnou zárukou

Jednoduché otváranie 
skriniek click-clack

Komfort: 
mechanizmus 
tichého dovierania
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VARIUS / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo 40 x 31 cm
pravouhlé, s prepadom
č. K32140 (80,40 €)

Umývadlo 45 x 39 cm
oválne, bez prepadu*
č. K32445 (87,00 €)

Umývadlo 60 x 51 cm**
oválne, č. K31160 (103,50 €)

Umývadlo nábytkové 80 x 48 cm** 
pravouhlé č. K31980 (247,50 €) 
spodná skrinka č. 89071, 89073, 89075

Umývadlo nábytkové 100 x 48 cm** 
pravouhlé č. K31900 (272,40 €)
spodná skrinka č. 89072, 89074, 89076

Umývadlo 60 x 48,5 cm**
pravouhlé č. K31161 (103,50 €)

Umývadlo 70 x 54 cm**
oválne č. K31170 (136,60 €)

*   Odporúčame kombinovať so špeciálnym odtokovým a prepadovým ventilom  
s chrómovaným krytom - kovový č. 521070 (66,40 €) alebo plastový č. 96009 (9,50 €).

**   Umývadlá je možné kombinovať s polostĺpom č. K37100 (84,80 €)

pravé

Závesné WC
č. K33100 (180,60 €) 
vr. predĺženej prívodnej rúrky 
č. 96023 a odpadovej rúrky č. 96024
WC sedadlo č. K30111 (67,20 €)
WC sedadlo s automatickým pozvol’ným 
sklápaním č. K30113 (110,10 €)

Kombinované WC 
s nádržou 3/6 l, odpad univerzálny 
č. K39000 (397,50 €)
WC sedadlo č. K30111 (67,20 €)
WC sedadlo s automatickým 
pozvol’ným sklápaním 
č. K30113 (110,10 €)

Umývadlo asymetrické**
80 x 51 cm, pravouhlé
pravé č. K31780 (223,60 €)
ľavé č. K31781 (223,60 €) 

Poznámka: WC a bidety dodávané vr. upevňovacej súpravy.

Závesný bidet
č. K35100 (250,00 €)
Bidetové sedadlo
č. K30310 (48,50 €)

Bidet stojací
č. K35000 (212,60 €)
Bidetové sedadlo
č. K30310 (48,50 €)

Pokiaľ si zvolíte závesnú WC misu zo série Varius, odporúčame vám 
využiť Závesný SET so zľavou 10 % uvedený na strane 81.➔

Keramika Varius je k dispozícii
s povrchom Reflex KOLO za príplatok 32,20 €/ks, 
pri objednávaní uvádzajte za číslom výrobku kód 900.
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Skrinka pod umývadlo 100 cm
96 x 52,6 x 36,2 cm, závesná
lesklá biela č. 89072 (424,00 €)
wenge č. 89074 (424,00 €)
grafit č. 89126 (484,50 €)

Bočná nízka skrinka so zásuvkou
36,5 x 59,6 x 36,2 cm, závesná
lesklá biela č. 88115 (363,40 €)
wenge č. 88117 (363,40 €)
grafit č. 88153 (409,70 €)

Skrinka pod umývadlo 80 cm
76 x 52,6 x 36,2 cm, závesná
lesklá biela č. 89071 (363,40 €)
wenge č. 89073 (363,40 €)
grafit č. 89125 (409,70 €)

Bočná vysoká skrinka s košom 
na bielizeň 36,5 x 152,2 x 36,2 cm
lesklá biela č. 88116 (666,20 €)
wenge č. 88118 (666,20 €)
grafit č. 88154 (757,60 €)

Zrkadlo 96 x 70 x 5,8 cm
lesklá biela č. 88211 (190,90 €)
wenge č. 88212 (190,90 €)
grafit č. 88213 (200,90 €)

Polička 96 x 3,8 x 18 cm
lesklá biela č. 88124 (73,70 €)
wenge č. 88128 (73,70 €)
grafit č. 88156 (83,70 €)

Zrkadlo 76 x 70 x 5,8 cm
lesklá biela č. 88208 (168,50 €)
wenge č. 88209 (168,50 €)
grafit č. 88210 (178,50 €)

Polička 76 x 3,8 x 18 cm
lesklá biela č. 88123 (67,20 €)
wenge č. 88127 (67,20 €)
grafit č. 88155 (73,70 €)

Farebné vyhotovenie:
lesklá biela, 

lakovaná

Farebné vyhotovenie:
tmavý grafit, lakovaný

Farebné vyhotovenie:
wenge, prírodná dyha 

lakovaná

Umývadlá z tejto série je tiež možné kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom
Domino (str. 65) s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino XL (str. 69) 
alebo Domino Premium (str. 73).
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Skrinky Varius je možné kombinovať s 2 alebo 4 podpornými nožičkami 
v metalovom vyhotovení č. 99046 - 1 ks (15,50 €).
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STYLE
KÚPEĽŇA S VLASTNOU TVÁROU

sedátko s pozvoľným sklápaním alebo volitelná 
povrchová úprava Reflex KOLO sú samozrejmo-
sťou. V súčastnosti v rámci série ponúkame aj 
pisoár – pre súkromné i verejné využitie.

Séria Style prináša moderné a praktické rieše-
nie do vašej kúpeľne. Niekoľko rozmerov umý-
vadiel vrátane asymetrických s odkladacou 
plochou. WC a bidety sa prispôsobia každému 
štýlu. Rozmery WC mís a bidetov sú vhodné aj 
do menších priestorov, komfortné doplnky ako 



23 Keramika / STYLE

KERAMIKA

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s povrchom 
Reflex KOLO

Vyšší komfort: 
WC sedadlo s aut. 
pozvoľným sklápaním

Široký výber:
veľká variabilita
umývadiel

Úspora miesta:  
dĺžka WC závesného 
a bidetu je len 51 cm

Vyšší komfort: 
kombinované WC 
zvýšené o 2 cm 
pre pohodlnejšie  
vstávanie
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STYLE / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo rohové
37 x 50 cm, dĺžka ramena  
35,3 cm, č. L21750 (71,60 €)

Style polozápustné umývadlo  
55 x 44,5 cm, s otvorom, č. L21855
(106,00 €)

Umývadlo asymetrické 45 x 35 cm, 
rohové, pravé
č. L22145 (69,50 €)

Umývadlo 36 x 26 cm
s otvorom vpravo,  
č. L22136 (59,70 €)

Umývadlo*  
50 x 44 cm, č. L21950 (77,10 €) 
 

Umývadlo*
55 x 45 cm, č. L21955 (83,60 €) 

Umývadlo*
60 x 46 cm, č. L21960 (89,00 €)

Umývadlo*
70 x 48 cm, č. L21970 (108,70 €) 

Umývadlo asymetrické rohové*  
65 x 46 cm 
pravé č. L21765 (144,40 €)
ľavé č. L21766 (144,40 €)

ľavé

Umývadlo vstavané Style
vnútorný rozmer 46 x 35 cm
vonkajší rozmer 52 x 41 cm  
č. L21846 (115,90 €)

Umývadlo vstavané Style 
vnútorný rozmer 50 x 38 cm 
vonkajší rozmer 56 x 44 cm  
č. L21850 (132,90 €)

*  Umývadlá je možné kombinovať s polostĺpom č. L27100 (85,70 €) 
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Kombinované WC, s nádržou 3/6 l,
odpad univerzálny  
č. L29000 (301,70 €)

WC sedadlo, č. L20111 (59,70 €)
WC sedadlo s automatickým
pozvoľným sklápaním
č. L20112 (105,60 €)

Závesné WC 
č. L23100 (150,90 €) 
WC sedadlo, č. L20111 (59,70 €)
WC sedadlo s automatickým  
pozvoľným sklápaním   
č. L20112 (105,60 €)

Pisoár Pareo (Style)
č. L26000 (228,50 €)
prívod zozadu, 
odpad dozadu.
Je nutné doobjednať 
upevňovací prvok 
Kerafix pre pisoáre, 
krytka v bielej farbe.
č.551075 (29,20 €)

Závesný bidet
č. L25100 (194,60 €)

Bidet stojací
č. L25000 (183,50 €)

Keramika Style je k dispozícii s povrchom Reflex KOLO za príplatok 32,20 €/ks, pri objednávaní uvádzajte za číslom výrobku kód 900.
Umývadlá z tejto série je tiež možné kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino (str. 65) 
alebo s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino XL (str. 69) a Domino Premium (str. 73).
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, od 1. 4. 2013.

Pokiaľ si zvolíte závesnú WC misu zo série STYLE, odporúčame vám 
využiť Závesný SET so zľavou 10 % uvedený na strane 81.➔
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TWINS
PLNÉ NÁPADOV

Séria keramiky a kúpeľňového nábytku Twins 
je doplnená setmi umývadiel so skrinkami na 
nožičkách, ktoré nájdu svoje uplatnenie tam, 
kde sa skrinka nedá  zavesiť na stenu (napr. na 
sádrokartónové priečky). 

Dokonalé riešenie pre malá aj veľké kúpeľne – 
pravouhlé umývadlá 50 a 60 cm, s vnútorným 
oválnym alebo pravouhlým tvarom. Umývadlá 
aj sety sú teraz aj v prevedení s úpravou Reflex 
KOLO.

Simple
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KERAMIKA

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s povrchom 
Reflex KOLO

Možnosť voľby: 
s vnútorným oválnym  
alebo pravouhlým  
tvarom umývadla

Dizajn:  
výrazný tvar umývadiel

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Odkladací priestor:  
priestranné zásuvky 
s deleným odkladacím 
priestorom

Funkčné riešenie:
praktický kôš
na prádlo
(voliteľný)

Nové otváranie 
vysokých skriniek: 
dvierka s mechanizmom 
tichého dovierania 
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TWINS / PREHĽAD VÝROBKOV

NOVINKA

NOVINKA

Umývadlo 50 x 46 cm, vo vnútri 
pravouhlé č. L51150 (82,20 €)

Umývadlo 60 x 46 cm, vo vnútri 
pravouhlé č. L51160 (90,50 €)

Umývadlo 50 x 46 cm, vo vnútri 
oválne č. L51151 (82,20 €)

Umývadlo 60 x 46 cm, vo vnútri 
oválne č. L51161 (90,50 €)

* pre kombináciu so sifónom oválnym č. 99107
  alebo pravouhlým č. 99108 a odtokovým ventilom č. 99111 

Kúpeľňová zostava
50 x 52 x 46 cm
č. L59025 (223,10 €)
skladajúca sa z:
- pravouhlé umývadlo 50 cm
- závesná skrinka pod umývadlo,
  50 x 37 x 46 cm, biela/dub arava

Kúpeľňová zostava
60 x 52 x 46 cm
č. L59029 (248,80 €)
skladajúca sa z:
- pravouhlé umývadlo 60 cm
- závesná skrinka pod umývadlo, 
  60 x 37 x 46 cm, biela/dub arava

Kúpeľňová zostava
50 x 52 x 46 cm
č. L59024 (223,10 €)
skladajúca sa z:
- pravouhlé umývadlo 50 cm
- závesná skrinka pod umývadlo,
  50 x 37 x 46 cm, biela/wenge

Kúpeľňová zostava
60 x 52 x 46 cm
č. L59028 (248,80 €)
skladajúca sa z:
- pravouhlé umývadlo 60 cm
- závesná skrinka pod umývadlo, 
  60 x 37 x 46 cm, biela/wenge

Kúpeľňová zostava
50 x 52 x 46 cm
č. L59032 (223,10 €)
skladajúca sa z:
- pravouhlé umývadlo 50 cm
- závesná skrinka pod umývadlo, 
  50 x 37 x 46 cm, biela/lesklá biela

Kúpeľňová zostava
60 x 52 x 46 cm
č. L59034 (248,80 €)
skladajúca sa z:
- pravouhlé umývadlo 60 cm
- závesná skrinka pod umývadlo,
  60 x 37 x 46 cm, biela/lesklá biela

Kúpeľňová zostava
50 x 52 x 46 cm
č. L59027 (223,10 €)
skladajúca sa z:
- oválne umývadlo 50 cm
- závesná skrinka pod umývadlo, 
  50 x 37 x 46 cm, biela/dub arava

Kúpeľňová zostava
60 x 52 x 46 cm
č. L59031 (248,80 €)
skladajúca sa z:
- oválne umývadlo 60 cm
- závesná skrinka pod umývadlo, 
  60 x 37 x 46 cm, biela/dub arava

Kúpeľňová zostava
50 x 52 x 46 cm
č. L59026 (223,10 €)
skladajúca sa z:
- oválne umývadlo 50 cm
- závesná skrinka pod umývadlo,
  50 x 37 x 46 cm, biela/wenge

Kúpeľňová zostava
60 x 52 x 46 cm
č. L59030 (248,80 €)
skladajúca sa z:
- oválne umývadlo 60 cm
- závesná skrinka pod umývadlo,
  60 x 37 x 46 cm, biela/wenge

Kúpeľňová zostava
50 x 52 x 46 cm
č. L59033 (223,10 €)
skladajúca sa z:
- oválne umývadlo 50 cm
- závesná skrinka pod umývadlo,
  50 x 37 x 46 cm, biela/lesklá biela

Kúpeľňová zostava
60 x 52 x 46 cm
č. L59035 (248,80 €)
skladajúca sa z:
- oválne umývadlo 60 cm
- závesná skrinka pod umývadlo,
  60 x 37 x 46 cm, biela/lesklá biela
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Bočná skrinka vysoká
Postranná skrinka vysoká závesná, 
2 dvierka, v hornej a dolnej časti 
2 poličky, do spodnej časti sa dá  
doobjednať kôš na prádlo.
č. 88114 (36,50 €) 
biela/wenge č. 88399 (196,80 €)
dodáva sa nezmontovaná

Bočná skrinka vysoká
Postranná skrinka vysoká závesná, 
2 dvierka, v hornej a dolnej časti 
2 poličky, do spodnej časti sa dá  
doobjednať kôš na prádlo.
č. 88114 (36,50 €) 
biela/lesklá biela č. 88401 (196,80 €)
dodáva sa nezmontovaná

Bočná skrinka vysoká
Postranná skrinka vysoká závesná, 
2 dvierka, v hornej a dolnej časti 
2 poličky, do spodnej časti sa dá  
doobjednať kôš na prádlo.
č. 88114 (36,50 €) 
biela/dub arava č. 88400 (196,80 €)
dodáva sa nezmontovaná

Kúpeľňová zostava
skladajúca sa z:
- pravouhlé umývadlo 50 cm
- skrinka pod umývadlo, wenge 
47,5 x 71,6 x 44,8 cm
č. L59020 (171,60 €)

Kôš na prádlo
k vysokej skrinke
č. 88114 (36,50 €)

Kúpeľňová zostava
skladajúca sa z:
- pravouhlé umývadlo 60 cm
- skrinka pod umývadlo, wenge
56,5 x 71,6 x 44,3 cm
č. L59022 (198,00 €)

Zrkadlo
50 x 60 x 7 cm
wenge č. 88300 (68,20 €)
dub arava č. 88301 (68,20 €)
60 x 60 x 7 cm
wenge č. 88302 (73,40 €)
dub arava č. 88303 (73,40 €)

Zrkadlo
50 x 60 x 7 cm
biela č. 88402 (68,20 €)
60 x 60 x 7 cm
biela č. 88403 (73,40 €)

Kúpeľňová zostava
skladajúca sa z:
- oválne umývadlo 50 cm
- skrinka pod umývadlo, wenge
47,5 x 71,6 x 44,8 cm
č. L59021 (171,60 €)

Kúpeľňová zostava
skladajúca sa z:
- oválne umývadlo 60 cm
- skrinka pod umývadlo, wenge
56,5 x 71,6 x 44,3 cm
č. L59023 (198,00 €)

Farebné vyhotovenie:
korpus: biely, lakovaný

čelná plocha: 
dub arava, prírodná dyha

Farebné vyhotovenie: 
korpus: biely, lakovaný

čelná plocha: 
wenge, prírodná dyha

Keramika Twins je k dispozícii s povrchom Reflex KOLO za príplatok 32,20 €/ks (aj v rámci setov so závesnými skrinkami) 
pri objednávaní uvádzajte za číslom výrobku kód 900.
Umývadlá z tejto série je tiež možné kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino (str. 65)
alebo s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino XL (str. 69). Prehľad doplnkov viď str. 63.
Kúpeľňové zostavy sa dodávajú zmontované. Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

NOVINKANOVINKA NOVINKA

NOVINKA

Farebné vyhotovenie:
korpus: biely, lakovaný

čelná plocha: 
lesklá biela
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KERAMIKA

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s povrchom 
Reflex KOLO

Dizajn:  
výrazný tvar umývadiel

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

MODO
MODERNÝ DESIGN ZA DOBRÚ CENU

NOVINKA
alebo do verejných priestorov. Umývadlá sa 
dajú taktiež umiestiť na dosku a kombinovať 
s designovým oválnym alebo hranatým chró-
movým sifónom.

Pravouhlé umývadlá v troch rozmeroch,  
k tomu  jednoduché skrinky pod umývadlo so 
zásuvkami v lesklom bielom prevedení. Ideálne 
do kúpeľne pre hostí, malé „štartovacie“ kúpeľ-
ne pre mladých, veľké minimalistické kúpeľne  

Komfort: 
mechanizmus 
tichého dovierania
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MODO / PREHĽAD VÝROBKOV

Keramika Modo je k dispozícii s povrchom Reflex KOLO za príplatok 32,20 €/ks, pri objednávaní uvádzajte za číslom výrobku kód 900. 
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Závesná skrinka pod umývadlo
50 x 40 x 55 cm
biela, č. 89424 (220,10 €)

Závesná skrinka pod umývadlo
60 x 48 x 55 cm
biela, č. 89425 (255,60 €)

Závesná skrinka pod umývadlo
80 x 48 x 55 cm
biela, č. 89426 (327,60 €)

Umývadlo 50 x 40 cm, s otvorom
č. L31950 (82,20 €)
Pre kombináciu so sifónom oválnym 
č. 99107 (48,20 €) alebo pravouhlym  
č. 99108 (51,40 €) a odtokovým 
ventilom č. 99111 (16,80 €)

Umývadlo 60 x 48,5  cm, s otvorom
č. L31960 (90,50 €)
Pre kombináciu so sifónom oválnym 
č. 99107 (48,20 €) alebo pravouhlym  
č. 99108 (51,40 €) a odtokovým 
ventilom č. 99111 (16,80 €)

Umývadlo 80 x 48,5  cm, s otvorom 
č. L31980 (108,60 €)
Pre kombináciu so sifónom oválnym 
č. 99107 (48,20 €) alebo pravouhlym 
č. 99108 (51,40 €) a odtokovým 
ventilom č. 99111 (16,80 €)
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NOVA TOP
NAJLEPŠIA VO SVOJEJ TRIEDE

zapustené umývadlá (v hoteloch a pod.), umý-
vadlá na dosku a klasické umývadlá. Univerzál-
ny design a 100% funkčnosť vytvárajú nadča-
sový a spoľahlivý priestor.

Tvary kúpeľňovej série Nova Top sú premysle-
né do najmenších detailov a sú optimálne pris-
pôsobené ako užívateľom súkromných kúpeľní 
tak aj verejných toaliet. Nova Top vďaka vý-
nimočne širokej ponuke keramiky ponúka rie-
šenie pre každú kúpeľňu. Svoje využitie nájdu 

Simple
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KERAMIKA

Úspora nákladov:
dvojčinné 
splachovanie 3/6 l

Úspora miesta:
rohové umývadlo
dĺžka ramena 32 cm

Lepšia hygiena:
glazúrovaný 
splachovací kruh

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA

Lepšia hygiena:
antibakteriálne
WC sedadlo

Vyšší komfort: 
WC sedadlo s aut. 
pozvoľným sklápaním
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NOVA TOP / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo rohové
50 x 63 cm
dĺžka ramena 45 cm 
č. 61751 (78,10 €) 

Umývadlo rohové
35 x 45 cm
dĺžka ramena 32 cm
č. 62732 (47,40 €) 

Umývadlo 45 x 33 cm 
č. 62145 (39,60 €) 

Umývadlo 49 x 42 cm
č. 61150 (48,10 €)
stĺp č. 67000 (45,10 €)
polostĺp č. 67200 (42,20 €)

Umývadlo 55 x 45 cm 
č. 61155 (53,50 €)
stĺp č. 67000 (45,10 €)
polostĺp č. 67200 (42,20 €)

Umývadlo zapustené s otvorom, 
montáž zhora s dávkovačom 
mydla Emco 
č. 99185 (122,00 €)
Umývadlo zapustené s otvorom, 
montáž zhora s dávkovačom 
mydla Emco 
č. 99186 (125,16 €)

Umývadlo zapustené
s otvorom, montáž zhora
56 x 45 cm, č. 1517 (89,90 €)
60 x 48 cm, č. 1527 (93,00 €)

Umývadlo 
59 x 48 cm
č. 61160 (61,00 €)
stĺp č. 67000 (45,10 €)
polostĺp č. 67100 (45,10 €)

Umývadlo 65 x 50 cm 
č. 61165 (68,80 €)
stĺp č. 67000 (45,10 €)
polostĺp č. 67100 (45,10 €)
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Umývadlá z tejto série je tiež možné kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino (str. 65)
alebo s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino XL (str. 69).
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Umývadlo vstavané
bez otvoru, s prepadom vpredu
montáž zdola
46,5 x 37 cm, č. 61846 (93,00 €)

Umývadlo vstavané 
bez otvoru, s prepadom vzadu
montáž zdola
55 x 46,5 cm, č. 61856 (97,30 €)

Umývadlo vstavané
s otvorom, montáž zdola  
51 x 46 cm, č. 61851 
(146,60 €)

Drez
60 x 50 cm, č. 5210 (166,90 €)
70 x 50 cm, č. 5230 (186,10 €)
vr. prepadovej a odpadovej sady,
montáž na podmurovanie/podpery
č. 99037 - 2 ks (36,10 €)
pre kompletizáciu so sifónom 1 1/2”, 
odtok ø 40 mm

Kombinované WC, odpad vodorovný
č. 63200 (87,70 €)
nádrž 3/6 l č. 64001 (103,00 €)

Kombinované WC, odpad zvislý
č. 63201 (109,10 €)
nádrž 3/6 l č. 64001 (103,00 €)

WC sedadlo č. 60120 (41,20 €)
WC sedadlo č. 60122 s antibakteriálnou 
úpravou (52,60 €)
WC sedadlo č. 60126, duroplast,
pro kombi WC, pozvoľné skl. (73,20 €)

WC sedadlo č. 60120 (41,20 €)
WC sedadlo č. 60122 s antibakteriálnou 
úpravou (52,60 €)
WC sedadlo č. 60126, duroplast,
pro kombi WC, pozvoľné skl. (73,20 €)

Bidet stojaci 
č. 65000 (106,10 €)

Závesné WC
č. 63100 (107,10 €)

Závesný bidet  
č. 65100 (110,16 €)

Pokiaľ si zvolíte závesnú WC misu zo série Nova Top, odporúčame 
vám využiť Závesný SET so zľavou 10 % uvedený na strane 82. ➔

NOVINKA NOVINKA

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA

WC sedadlo č. 60120 (41,20 €)
WC sedadlo č. 60122 s antibakteriálnou 
úpravou (52,60 €)
WC sedadlo č. 60125, duroplast, 
pro závěsné WC, 
s pozvoľným aut. sklápaním (72,40 €)
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ŠPECIÁLNE KONCEPTY 
PRE MALÉ KÚPEĽNE A WC

MALÁ KÚPEĽŇA 
S UMÝVADLOM NA DOSKU
Zaujímavé riešenie s výrobkami Quattro prináša 
odkladací priestor okolo umývadla, úložný pries-
tor pod doskou, jednoduché umývanie podlahy 
pod závesným WC, nad ním odkladacie poličky 
s dekoratívnym osvetlením, sprchovací priestor 
vo výklenku so skladacími dverami Akord, práč-
ku vstavanú do skrinky.

MALÁ KÚPEĽŇA  
S UMÝVADLOM 
Závesná WC misa s menšou dĺžkou 50 cm ni-
jako neznižuje pohodlie. Navyše vytvára pries-
tor pre podlhovasté umývadielko, zasahujúce 
do priestoru iba 23 cm! Kvôli umývaniu rúk už 
nebude nutné prechádzať do kuchyne alebo 
kúpeľne. Viac informácií o výrobkoch Nova Top 
Pico získate na nasledujúcej dvojstrane. 

180 cm

260 cm

90 cm

160 cm
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MALÁ KÚPEĽŇA  
S ASYMETRICKOU VAŇOU
Malé a predovšetkým panelákové kúpeľne vy-
tvoria nové možnosti zvolením vhodného vyba-
venia - napríklad priestorovo úsporných umýva-
diel a WC Nova Top Pico a asymetrickej vane 
Pasja. Pokiaľ máme samostatný priestor pre 
WC, je možné namiesto WC umiestniť práčku 
alebo skrinku s košom na prádlo.

MALÁ KÚPEĽŇA 
SO SPRCHOVACÍM KÚTOM 
Menšie vyloženie umývadla a dĺžka kombino-
vaného alebo závesného WC zo série Nova 
Top Pico dovoľujú aj v tej najmenšej kúpeľni 
umiestniť sprchovací kút s posuvnými dverami 
o rozmere 90 x 90 cm, prinášajúci naozajstné 
potešenie zo sprchovania.

42

42

Špeciálne koncepty pre malé kúpeľne a WC

160 cm

160 cm
160 cm

160 cm
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NOVA TOP PICO
VEĽKÉ MOŽNOSTI PRE MALÉ KÚPEĽNE

Kombinované WC do rohu alebo 
rohové umývadielko pomôže v ma-
lom priestore ušetriť miesto, rovna-
ko ako sprchový kút s posuvnými dverami.

TIP

KERAMIKA

Úspora nákladov:
splachovanie 3/6 l

Úspora miesta: 
dĺžka závesného WC 
len 50 cm

Lepšia hygiena: 
glazúrovaný 
splachovací kruh

Úspora miesta: 
dĺžka kombi WC 
len 60 cm

Ďalšie možnosti: 
rohové kombi WC

Úspora miesta: 
vyloženie umývadla 
len 23 cm

najdôležitejšie – plne funkčná! Menšie rozmery 
keramiky, netradičné riešené umiestnenie kombi 
WC - to všeko ušetrí priestor bez kompromisov. 
Umývatko a krátke závesné WC je tak možné 
využiť všade tam, kde je priestor malý a úzky.

Pokiaľ máme malú, panelákovú alebo hosťov-
skú kúpeľňu, nemusíme rezignovať. Kúpeľňová 
séria Nova Top Pico vyvinutá s dôrazom na vy-
bavenie malých priestorov, umožňuje rekon-
štruovať alebo zariadiť každú kúpeľňu a toaletu 
tak, aby bola nielen estetická, ale aj – a to je 
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NOVA TOP PICO / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo 50 x 23 cm
s otvorom vpravo, bez prepadu
č. 61250 (61,00 €)
špeciálny odtokový ventil, plastový, 
chróm. krytka č. 96009 (9,50 €)

len 23 cm
Umývadlo 49 x 42 cm
č. 61150 (48,10 €)
stĺp č. 67000 (45,10 €)
polostĺp č. 67200 (42,20 €)

Kombinované WC, odpad 
vodorovný, č. 63202 (82,40 €)
nádrž 3/6 l č. 64011 (96,30 €)
WC sedadlo č. 60127 (43,20 €)
WC sedadlo č. 60128 (73,20 €)
duroplast, s pozvoľným aut. sklápaním

len 60 cm

Umývadlo rohové
35 x 45 cm, dĺžka 
ramene 32 cm č. 62732 (47,40 €) 

32 cm

Kombinované WC, odpad 
vodorovný, č. 63202 (82,40 €)
nádrž rohová 3/6 l 
č. 64013 (151,90 €)
WC sedadlo č. 60127 (43,20 €)
WC sedadlo č. 60128 (73,20 €)
duroplast, s pozvoľným aut. sklápaním

Pisoár 
č. K26011 (63,60 €)
(vrátene montážnej sady 
do plného muriva, 
skryté upevnenie)

Pisoár s tlačným rohovým 
ventilom
č. 99281 (87,60 €)

Závesné WC
č. 63102 (101,70 €)

WC sedadlo č. 60127 (43,20 €)
WC sedadlo č. 60128 (73,20 €)
duroplast, s pozvoľným aut. sklápaním

len 50 cm

Umývadlá z tejto série je tiež možné kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino (str. 65)
alebo s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino XL (str. 69).
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

NOVINKA

NOVINKA
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s polostĺpom, nižšia WC misa s ergonomicky 
tvarovaným sedadlom.

Do detských kúpeľní sú vhodné aj umývadlá 
malých rozmerov a umývadielka iných sérií, na-
príklad Varius, Primo, Style a ostatné.    

Deti majú tiež svoje potreby a my si ani neuve-
domujeme, koľko problémov im môže spôso-
biť používanie bežných sanitárnych zariadení. 
Je tu ale séria Nova Top Junior, ktorá umožňuje 
deťom bezpečné a pohodlné umývanie. Medzi 
jej prednosti patrí: menšie vyloženie umývadla 
pre ľahký dosah batérie, kombinácia umývadla 

NOVA TOP JUNIOR
DETSKÉ KÚPEĽNE 

TO NAJLEPŠIE PRE NAJMENŠÍCH
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KERAMIKA

Pohodlie pre deti: 
vrchná hrana
umývadla 
vo výške 60 cm

Atraktívne riešenie: 
polostĺp nehrdzavejúci 
alebo červený

Lepšia hygiena:
glazúrovaný 
splachovací kruh

Pohodlie pre deti: 
výška WC 33 cm

Atraktívne riešenie: 
WC sedadlo biele 
alebo červené

Priateľské k deťom
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NOVA TOP JUNIOR / PREHĽAD VÝROBKOV

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Umývadlo 49 x 42 cm
s otvorom, č. 61150 (48,10 €)
polostĺp z ušľachtilej ocele:
chrómovaný č. 99005 (32,60 €)
červený č. 99006 (40,50 €)
alebo keramický č. 67200 (42,20 €)

WC misa, 
s hlbokým splachovaním, 6l
výška 33 cm, č. 63005 (40,50 €)
WC sedadlo: biele č. 60112 (37,30 €) 
červené č. 60119 (43,70 €)
nádrž plastová, 6l so STOP funkciou
výška 35,5 cm, šírka 35 cm, 
hĺbka 14 cm, č. 93004 (42,10 €)

Závesné WC Keramag Kind, 
s hlbokým splachovaním, 6l
č. 201700 (201,70 €)
WC sedátko z Duroplastu: 
biele č. 60112 (37,30 €) 
červené č. 60119 (43,70 €)

Ďalšie ponuky WC sedátok nájdete  
v sortimente značky Keramag na str. 173.

Pokiaľ si zvolíte závesnú WC misu zo série Nova Top Junior, 
odporúčame vám využiť Závesný SET so zľavou 10 % 
uvedený na strane 81.

➔
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Pre deti je vhodné malé umývadlo alebo 
umývadielko zavesené vo výške cca 
50 – 60 cm. Umývadielko Varius str. 20.

TIP
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NOVA TOP BEZ BARIÉR

FUKČNÉ USPORIADANIE HYGIENICKÝCH 
ZARIADENÍ PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH
 
Telesne postihnuté osoby, starší a ostatní ľu-
dia s obmedzenou schopnosťou potrebujú 
bezbariérové kúpeľňové vybavenie, v ktorom 
sa dobre zaobídu aj bez cudzej pomoci. Pro-
gram umývadiel a WC NOVA TOP BEZ BA-
RIÉR rovnako ako držadlá, sklopné sedadlá 
a iné príslušenstvo zo série BASIC, FUNKTI-
ON a EVOLUTION prinášajú plne funkčné rie-
šenia. Výrobky spĺňajú všeobecné požiadavky 
vyhlášky na hygienické zariadenia pre telesne 
postihnutých.

MEDZI VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PRIES-
TOR WC A KÚPEĽNE PATRÍ:

  najmenšie rozmery novostavieb 160 x 180 cm 
a u zmien dokončených stavieb 140 x 180 cm,

  v priestore WC musí byť umývadlo,
  z vnútornej strany dverí vodorovné držadlo,

  dvere široké min. 80 cm, otvárateľné von,
  všetky odkladacie prvky vo výške 60 – 120 cm.

KOMFORT BEZ BARIÉR
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UMÝVADLO NOVA TOP BEZ BARIÉR
spĺňa požiadavky vyhlášky na umývadlá:
  horná hrana umývadla vo vyške 87-90 cm,
   vybranie v prednej časti pre ľahké dosiahnutie 
batérie,
 s otvorom na stojankovú batériu,
   pri inštalácii s podomietkovým sifónom je 
možno podísť invalidným vozíkom,
  inštalácia minimálne s 1 pevným držadlom,
  na želanie zrkadlo s možnosťou 

   naklonenia o 10°.

ZÁVESNÉ WC NOVA TOP BEZ BARIÉR
spĺňa požiadavky vyhlášky na WC:
 horná hrana sedadla vo výške 50 cm,
   ovládanie splachovania na strane najvyššie  
120 cm nad podlahou,
  inštalácia s 2 sklopnými držadlami vo výške  
78 cm nad podlahou,
  vzdialenosť prednej hrany WC od steny 70 cm,
  vedľa WC voľný priestor min. 80 cm pre príjazd 
vozíka zo strany a ľahké presadnutie

   z vozíka na WC,
  sedadlá s robustnými 

   kĺbmi s dlhodobou 
   životnosťou.

VAŇA NOVA TOP BEZ BARIÉR
spĺňa požiadavky vyhlášky na vane:
  v záhlaví vane plocha 30 cm široká,
    na pozdĺžnej strane vaňa 8 cm od steny 
pre inštaláciu držadla,
  páková batéria a držadlo na pozdĺžnej strane 
vane, ľahko dosiahnuteľné,
  protišmykové rovné 

  dno, podpierky a nižšia 
  hĺbka vane 38 cm pre 
  ľahký vstup a výstup 
  z vane. 100 cm

45 45

min. 80 cm

m
in

. 7
0 

cm

15-20 60
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170 cm (min. 150) 30 cm
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NOVA TOP BEZ BARIÉR / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo pre telesne postihnutých  
65 x 56 cm s otvorom 
č. 68465 (73,00 €)
odporúčame s podomietkovým 
sifónom Viega 
č. V56331 (64,80 €)
odtokové sitko č. V5125 (8,50 €)

Umývadlo je možné podísť 
invalidným vozíkom.

Kombinované WC,
výška 46 cm, (výška sedu 
cca 48 cm) s hlb. splachovaním
odpad vod. č. 63400 (119,60 €)
nádrž 3/6 l č. 64007 (50,90 €)

WC sedadlo s poklopom
a zosilnenými kĺbmi 
č. 60114 (78,60 €)

WC sedadlo Nova Top 
č. 60120 (41,20 €)

WC sedadlo Nova Top
pre závesné WC
s pozvoľným aut. sklápaním
č. 60125 (72,40 €)

výška
sedu
cca.
49 cm

14 cm

LEHNEN BASIC - DRŽADLÁ

Držadlo jednoduché
Ø 30 mm,
vr. montážnej súpravy
dĺžka (rozstup): 300 mm
č. L2100105 (42,90 €)
dĺžka (rozstup): 600 mm
č. L2100605 (72,70 €)

Pevné držadlo pre umývadlo
Ø 30 mm, vr. montážnej súpravy
dĺžka (rozstup): 600 mm,
celková dĺžka: 615 mm
č. L2154605 (179,60 €)
dĺžka (rozstup): 700 mm,
celková dĺžka: 715 mm
č. L2154405 (190,30 €)

Sklopné držadlo k WC
Ø 30 mm,
vr. montážnej súpravy
dĺžka (rozstup): 700 mm,
celková dĺžka: 715 mm
č. L2161005 (257,20 €)

Sklopné držadlo 60 cm
dĺžka (rozstup): 600 mm
celková dĺžka: 620 mm
výška (rozstup): 153 mm
Ø 32 mm, vr. montážnej súpravy,
č. L106120x (339,50 €)

Kompletnú ponuku výrobkov
nájdete na stránke
www.sanitec.sk.

Závesné WC s dĺžkou 70 cm 
pre telesne postihnutých, 6 l
č. 63500 (134,10 €)
Predlžovacia prívodná trubka 
30 cm, č. G361887161 (27,70 €)

70 cm
výška
sedu

50 cm

NOVINKA
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LEHNEN FUNKTION - DRŽADLÁ

LEHNEN FUNKTION - DOPLNKY

Držadlo jednoduché
Ø 32 mm,
vr. montážnej súpravy
300 mm č. L100010x (59,20 €)
600 mm č. L100060x (102,70 €)

Držadlo lomené 90°
306 x 610 mm,
Ø 32 mm
vr. montážnej súpravy
pravé č. L101211x (140,90 €)
ľavé č. L101212x (140,90 €)

Držadlo možno objednať v rozmere 
306 x 800 mm na zvláštnu objednávku 
s príplatkom 15 %.

Pevné držadlo k WC
dĺžka (rozteč): 850 mm
celková dĺžka: 870 mm
výška (rozteč): 153 mm
Ø 32 mm, vr. montážnej súpravy
č. L105450x (254,00 €)

Sklopné sedadlo na sprcho-
vanie, s operadlom,
šírka: 486 mm
vyloženie: 525 mm,
výška s operadlom: 500 mm
vr. montážnej súpravy,
č. L1221100 (478,40 €)

Sprchovacia vanička z nehrdza-
vejúcej ocele 900 x 900 mm, 
výška 38 mm, odtok Ø 60 mm, 
s protišmykovým povrchom, 
na zabudovanie do úrovne 
podlahy, vr. odpadového sifónu,
č. L1550200 (912,40 €)

Upevňovacia súprava 
pre sklopné zrkadlo
2-dielna, bez zrkadla,
určené pre zrkadlá hr. 6 mm 
rozmerov 600 x 400 mm,
č. L1600510 (196,50 €)
povrch: 0 - leštený

LEHNEN EVOLUTION - DRŽADLÁ A DOPLNKY

Príslušenstvo Evolution je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s matným povrchom. 
Montážna súprava, dodávaná výrobcom, je určená do muriva (plná tehla, betón).
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Označenie výrobkov:
L ……1 povrch hladký
L……2 povrch zvlnený
L……4 povrch matný

Kompletnú ponuku 
všetkých výrobkov
nájdete na www.sanitec.sk

Držadlo jednoduché
Ø 30 mm, vr. montážnej súpravy
dĺžka (rozstup): 300 mm č. L30003071 
(115,00 €)
dĺžka (rozstup): 400 mm č. L30004071 
(124,00 €) 
dĺžka (rozstup): 600 mm č. L30006071 
(147,30 €)
dĺžka (rozstup): 800 mm č. L30008071 
(160,70 €)

Držadlo lomené 90°,
300 x 300 mm,
č. L30111071 (159,00 €)

Sklopné sedadlo 
na sprchovanie
s operadlom,
montáž na stenu,
vr. montážnej súpravy
č. L32005001 (873,60 €)
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PRIMO
PRVOTRIEDNA VOĽBA

Simple

Keramika Primo je výnimočná vďaka svojmu 
masívnemu prevedeniu, charakteristické hrany 
dodávajú pocit ľahkosti. Veľkorysé umývad-
lá zaistia pohodlné umývanie rúk. Do malej 
kúpeľne je vhodné malé umývátko. Kúpeľňo-
vý nábytok v hrejivej kombinácii biela/tmavý 
orech zaistia pocit útulnosti a rovnováhy inte-
riéru kúpeľne a naviac bohaté úložné priestory.
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KERAMIKA

Vyšší komfort: 
WC sedadlo 
s aut. pozvoľným 
sklápaním

Úspora miesta: 
dĺžka závesného 
WC len 53 cm

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Závesné skrinky: 
možno kombinovať  
s 2/4 nožičkami

Odkladací priestor: 
priestranné skrinky

Vyšší komfort:
k vysokej skrinke 
na želanie kôš na prádlo

Úspora nákladov:
splachovanie 3/6 l
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PRIMO / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo 50 x 42 cm*
č. K81150 (45,80 €)

Umývadlo 55 x 44 cm*
č. K81155 (49,90 €)

Umývadlo 60 x 46 cm*
č. K81160 (55,80 €)

Umývadlo nábytkové 55 x 46 cm*
č. K81955 (72,00 €)

Umývadlo nábytkové 65 x 48 cm*
č. K81965 (80,90 €)

Umývadlo nábytkové 75 x 50 cm* 
č. K81975 (92,70 €)

Bidet stojací, s otvorom
č. K85000 (113,30 €)

Závesné WC
č. K83100 (85,70 €) 
WC sedadlo 
č. K80111 (33,60 €)
WC sedadlo s automatickým 
pozvoľným sklápaním 
č. K80112 (75,40 €)
WC sedátko mäkké, plast. kĺby
č. K80115 (14,80 €)

Závesný bidet, s otvorom 
č. K85100 (117,30 €)

Pokiaľ si zvolíte závesnú WC misu zo série Primo, odporúčame vám 
využiť Závesný SET so zľavou 10 % uvedený na strane 82.➔

Umývadlo zapustené
56 x 46 cm
č. K81656 (82,60 €)

Kombinované WC
hlb. splachovanie
odpad vodorovný
s nádržou 3/6 l, zmontované
č. K89006 (154,30 €)
WC sedadlo č. K80111 (33,60 €)
WC sedadlo s automatickým 
pozvoľným sklápaním 
č. K80112 (75,40 €)
WC sedátko mäkké, plast. kĺby
č. K80115 (14,80 €)

Kombinované WC 
hlb. splachovanie
odpad zvislý
s nádržou 3/6 l, zmontované
č. K89007 (171,40 €)
WC sedadlo č. K80111 (33,60 €)
WC sedadlo s automatickým 
pozvoľným sklápaním 
č. K80112 (75,40 €)

Umývadlo 36 x 27,5 cm
s otvorom vpravo
č. K82236 (31,60 €)

Umývadlo 45 x 35 cm
č. K82145 (38,15 €)

Umývadlo rohové 
35,5 x 45,2 cm s otvorom
dĺžka ramena 32,5 cm
č. K82745 (45,70 €)

*  Umývadlá je možné kombinovať s polostĺpom č. K87100 (42,30 €) 
alebo so stĺpom č. K87000 (42,30 €)

NOVINKA
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Kúpeľňová zostava
biela / tmavý orech
č. K89037 (195,20 €)
lesklá biela
č. K89032 (195,20 €)
skladajúca sa z:
nábytkové umývadlo 
55 x 46 cm
spodná skrinka, závesná  
51 x 62,5 x 32,5 cm

Kúpeľňová zostava
biela / tmavý orech
č. K89039 (236,00 €)
lesklá biela
č. K89034 (236,00 €)
skladajúca sa z:
nábytkové umývadlo 
75 x 50 cm
spodná skrinka, závesná  
70 x 62,5 x 32,5 cm

Kúpeľňová zostava
biela / tmavý orech
č. K89038 (207,00 €)
lesklá biela
č. K89033 (207,00 €)
skladajúca sa z:
nábytkové umývadlo 
65 x 48 cm
spodná skrinka, závesná  
60 x 62,5 x 32,5 cm

Keramika a nábytok / PRIMO

Skrinka pod umývadlo 55 cm
so zásuvkou, závesná
50 x 62,5 x 34,8 cm
biela / tmavý orech
č. 89350 (176,30 €)
lesklá biela č. 89107 (176,30 €) 
(umývadlo K81955 objednať 
zvlášť)

Skrinka pod umývadlo 75 cm
so zásuvkou, závesná
70 x 62,5 x 34,8 cm,
biela / tmavý orech
č. 89352 (191,60 €)
lesklá biela č. 89109 (191,60 €) 
(umývadlo K81975 objednať 
zvlášť)

Skrinka pod umývadlo 65 cm
so zásuvkou, závesná
60 x 62,5 x 34,8 cm
biela / tmavý orech
č. 89351 (183,10 €)
lesklá biela č. 89108 (183,10 €)
(umývadlo K81965 objednať 
zvlášť)

Skrinky Primo je možné kombinovať s 2 alebo 4 nábytkovými nožičkami č. 99047 - 1 ks (7,10 €). 
Vysokú skrinku Primo je možné doplniť košom na prádlo č. 88114 (36,50 €). 
Umývadlá z tejto série je tiež možné kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino (str. 65)
alebo s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino XL (str. 69).
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Bočná skrinka vrchná  
30 x 34 x 16,5 cm
biela / tmavý orech
č. 88376 (59,20 €)
lesklá biela
č. 88182 (59,20 €)

Bočná skrinka nízka
30 x 68 x 32,5 cm
biela / tmavý orech
č. 88374 (127,20 €)
lesklá biela
č. 88180 (139,20 €)

Bočná skrinka vysoká
30 x 136 x 32,5 cm
biela / tmavý orech
č. 88375 (222,60 €)
lesklá biela
č. 88181 (242,40 €)

Zrkadlo 50 x 70 x 3,6 cm
tmavý orech
č. 88377 (76,80 €)
lesklá biela
č. 88183 (88,80 €)
možnosť montáže vodorovne i zvisle

Farebné vyhotovenie:
korpus a čelná 

plocha: 
lesklé biele, lakované

Farebné vyhotovenie:
korpus: tmavý orech,

laminované dosky 
čelná plocha: lesklá biela, 

lakovaná
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NOVA
IDEÁLNA PRE KAŽDÚ PEŇAŽENKU

setov kombi WC - to všetko činí zo série Nova 
ideálnu voľbu pre malé i veľké kúpeľne. Sé-
ria Nova naviac ponúka aj stojacie WC misy  
s plochým splachovaním.

Estetická kúpeľňa, funkčná a za dobrú cenu.
Jednoduché praktické tvary a zároveň originál-
ne detaily tejto série ponúkajú neobmedzené 
možnosti, pre vybavenie súkromných kúpeľní aj 
verejných sanitárnych priestorov. Výber z nie-
koľkých rozmerov umývadiel, výhodné ceny 
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KERAMIKA

Úspora nákladov:
dvojčinné 
splachovanie 3/6 l

Dokonalé splachovanie:
vďaka integrovanému
splachovaciemu 
rozdeľovaču

Lepšia hygiena:
glazúrovaný 
splachovací kruh

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Spoľahlivosť:  
kovanie 
s doživotnou zárukou

Jednoduché čistenie: 
demontovateľný sokel 
skrinky

Jednobodové
držadlo
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NOVA / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo 37 x 28 cm 
s otvorom 
č. 22237 (35,10 €)
bez otvoru 
č. 22037 (35,10 €)

Umývadlo 46 x 35 cm 
s otvorom 
č. 22146 (41,00 €)
bez otvoru 
č. 22046 (41,00 €)

Umývadlo 50 x 42 cm**
s otvorom č. 21150 (49,70 €)
bez otvoru, č. 21050 (49,70 €)

Umývadlo 55 x 43 cm**
s otvorom č. 21155 (51,40 €)
bez otvoru, č. 21055 (51,40 €)

Umývadlo 60 x 45 cm** 
s otvorom č. 21160 (57,80 €)
bez otvoru, č. 21060 (57,80 €)

Umývadlo 65 x 48 cm**
s otvorom č. 21165 (67,00 €)

Pokiaľ si zvolíte závesnú WC misu zo série Nova, odporúčame vám 
využiť Závesný SET so zľavou 10 % uvedený na strane 82.➔

Závesné WC*
č. 23100 (96,10 €)

* WC sedadla:

WC sedadlo, tvrdé,
kovové kĺby 
č. 20121 (36,70 €)

WC sedadlo, tvrdé,
kovové kĺby,
s automatickým 
pozvoľným sklápaním
č. 20122 (61,40 €)

WC sedátko měkké, 
plast. kĺby
č. 20123 (15,60 €)

Umývadlo zapustené
56 x 48 cm 
č. 21856 (77,70 €)
montáž zhora

WC misa stojacia*
hlb. splachovanie
odpad vodorovný
č. 23000 (45,00 €)

WC misa stojacia*
ploché splachovanie
odpad zvislý
č. 23011 (62,50 €)

WC misa stojacia*
hlb. splachovanie
odpad zvislý
č. 23001 (51,40 €)

WC misa stojacia*
ploché splachovanie
odpad vodorovný
č. 23010 (50,30 €)

**  Umývadlá je možné kombinovať s polostĺpom č. 27100 (45,90 €) 
alebo so stĺpom č. 27000 (46,90 €)

NOVINKA
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WC kombi SET  
s vodorovným odpadom č. 29202 (162,60 €) 
skladajúci sa z:
-   kombinované WC, stojacie, hlboké  

splachovanie č. 23200, odpad vodorovný
- nádrž keramická s dvojitým 
  splachovacím systémom č. 24019, 3/6 l
- WC sedadlo, tvrdé č. 20121

WC kombi SET
so zvislým odpadom č. 29203 (162,60 €) 
skladajúci sa z:
-  kombinované WC, stojacie, hlboké  

splachovanie č. 23201, odpad zvislý
- nádrž keramická s dvojitým 
  splachovacím systémom č. 24019, 3/6 l
- WC sedadlo, tvrdé č. 20121

WC kombi SET 
s plochým splachovaním a vodorovným  
odpadom č. 29204 (199,00 €)  
skladajúci sa z:
-  kombinované WC, stojacie, ploché  

splachovanie č. 23211, odpad vodorovný
- nádrž keramická s dvojitým 
  splachovacím systémom č. 24019, 3/6 l
-  WC sedadlo, tvrdé č. 20121

Umývadlo nábytkové 55 x 45 cm
č. 21955 (77,70 €)

ZOSTAVA
umývadlo so skrinkou bielou
č. 29210 (162,50 €)

Umývadlo nábytkové 65 x 48 cm
č. 21965 (87,50 €)

ZOSTAVA
umývadlo so skrinkou bielou
č. 29211 (181,00 €)

Umývadlo nábytkové 50 x 42 cm
č. 21950 (77,10 €)

ZOSTAVA
umývadlo so skrinkou bielou
č. 29209 (152,20 €)

Umývadlá z tejto série je tiež možné kombinovať
s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino (str. 65).
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Zrkadlo s osvetlením
(zo série Rekord)
38,3 x 60,5 x 12,5  cm
č. 88417 (66,80 €)
lesklá biela

Zrkadlo s osvetlením
(zo série Rekord)
44,5 x 60,5 x 12,5  cm
č. 88418 (74,40 €)
lesklá biela

NOVINKA NOVINKA
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REKORD
SVIEŽE A MODERNÉ LÍNIE ZA ATRAKTÍVNU CENU

ným mechanizmom tichého dovierania a inte-
grovaným úchytom.

Séria Rekord prináša do každej kúpeľne svie-
žosť a moderný ráz. Okrem klasických umý-
vadiel ponúka tiež nábytkové hranaté umý-
vadlo. Dostatok úložného priestoru poskytuje 
nový kúpeľňový nábytok v bielej farbe alebo  
v kombinácii biela/wenge, vybavený komfort-
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KERAMIKA

Úspora miesta:
vyloženie umývadla
50 cm len 41 cm,  
55 cm len 42 cm

Vyšší komfort:
WC sedadlo
s aut. pozvoľným
sklápaním

Úspora miesta: 
dĺžka WC kombi 
len 62,5 cm, 
závesného  
WC len 52 cm

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Závesné skrinky
je možné doplniť  
2 alebo 4 nožičkami

Integrovaný úchyt 
(otvor v skrinke)

Komfort: 
mechanizmus 
tichého dovierania
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REKORD / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo 40 x 33 cm
s otvorom 
č. K92140 (27,40 €)
bez otvoru 
č. K92040 (27,40 €)

Umývadlo 50 x 41 cm* 
s otvorom 
č. K91150 (28,30 €)
bez otvoru 
č. K91050 (28,30 €)

Umývadlo 55 x 42 cm* 
s otvorom 
č. K91155 (29,10 €)
bez otvoru 
č. K91055 (29,10 €)

Umývadlo 60 x 45,5 cm*
s otvorom 
č. K91160 (34,10 €) 
bez otvoru 
č. K91060 (34,10 €)

Umývadlo nábytkové 
40 x 31  cm
pravouhlé, s otvorom 
č. K91942 (34,30 €) 

Umývadlo nábytkové 
50 x 38  cm
pravouhlé, s otvorom 
č. K91952 (40,10 €) 

Umývadlo nábytkové 
60 x 45  cm
pravouhlé, s otvorom 
č. K91962 (54,20 €) 

Závesné WC
hl. splachování, 6l
dĺžka len 52 cm
č. K93100 (72,60 €)

Závesný bidet s otvorom 
pre batériu č. K95100
(80,30 €)

Kombinované WC 
hlb. splachovanie, odpad vodorovný
nádrž 3/6 l, zmontované, 
dĺžka len 62,5 cm
č. K99004 (108,10 €)

Kombinované WC
hlb. splachovanie, odpad zvislý
nádrž 3/6 l, zmontované, 
dĺžka len 62,5 cm
č. K99005 (108,10 €)

Ku všetkým WC Rekord 
odporúčame WC sedadlo 
Rekord s kovovými závesmi
č. K90111 (34,30 €),
duroplastové s aut. sklápaním 
č. K90112 (48,50 €) alebo 
termoplastové č. K90113 (18,90 €)                    
a sedadlá Idol s odnímateľnými 
závesmi č. 10113 (27,80 €) 
alebo termoplastové 
č. 10131 (14,40 €)

Pokiaľ si zvolíte závesnú WC misu zo série Rekord, odporúčame 
vám využiť Závesný SET so zľavou 10 % uvedený na strane 82.➔

*  Umývadlá je možné kombinovať s polostĺpom č. K97100 (29,00 €)

NOVINKA
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Skrinka pod oblé umývadlo* 
závesná 36 x 58 x 26  cm
závesy dvierok vpravo:
biela č. 89383 (76,30 €)
biela/wenge č. 89384 (76,30 €)
závesy dvierok vľavo:
biela č. 89375 (76,30 €)
biela/wenge č. 89376 (76,30 €)

Skrinka pod pravouhlé umývadlo*
závesná 40 x 59 x 33  cm
závesy dvierok vpravo:
biela č. 89389 (76,30 €)
biela/wenge č. 89390 (76,30 €)
závesy dvierok vľavo:
biela č. 89381 (76,30 €)
biela/wenge č. 89382 (76,30 €)

Skrinka pod pravouhlé umývadlo* 
závesná 31 x 59 x 26 cm
závesy dvierok vpravo:
biela č. 89387 (61,00 €)
biela/wenge č. 89388 (61,00 €)
závesy dvierok vľavo:
biela č. 89379 (61,00 €)
biela/wenge č. 89380 (61,00 €)

Skrinka pod oblé umývadlo* 
závesná 45 x 58 x 29  cm
závesy dvierok vpravo:
biela č. 89385 (88,60 €)
biela/wenge č. 89386 (88,60 €)
závesy dvierok vľavo:
biela č. 89377 (88,60 €)
biela/wenge č. 89378 (88,60 €)

Skrinka pod pravouhlé umývadlo* 
závesná 50 x 59 x 39  cm
závesy dvierok vpravo:
biela č. 89391 (88,60 €)
biela/wenge č. 89392 (88,60 €)
závesy dvierok vľavo:
biela č. 89408 (88,60 €)
biela/wenge č. 89409 (88,60 €)

Bočná skrinka nízka, závesná*
33 x 70 x 29  cm 
závesy dvierok vpravo:
biela č. 88395 (91,20 €)
biela/wenge č. 88396 (91,20 €)
závesy dvierok vľavo:
biela č. 88397 (91,20 €)
biela/wenge č. 88398 (91,20 €)

Bočná skrinka vysoká* 
závesná, 33 x 160 x 29  cm
biela č. 88393 (162,00 €)
biela/wenge č. 88394 (162,00 €)

Zrkadlo
biela, s osvetlenim
38 x 60 cm  č. 88417 (66,80 €)
44 x 60 cm  č. 88418 (74,40 €)

Kôš na prádlo
k vysokej skrinke 
č. 88416 (30,40 €)

Farebné vyhotovenie:
korpus: wenge, 

laminované dosky
čelná plocha: 

lesklá biela, lakovaná

Farebné vyhotovenie:
korpus: biely, 

laminované dosky
čelná plocha: 

lesklá biela, lakovaná

Umývadlá z tejto série je tiež možné kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino XL (str. 69).
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

*Závesné skrinky je možné doplniť 2 alebo 4 nožičkami - hliníkové nábytkové nohy (2 ks) - č. 99274 (7,15 €)
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DOMINO
TERAZ EŠTE DOKONALEJŠIA STAVEBNICA

Nábytok môžete takmer neobmedzene kom-
binovať s umývadlami KOLO. Domino môžete 
využiť ako skrinky pod umývadlo, bočné skrinky 
doplnené prípadne aj vysokou bočnou skrinkou. 
Je to len na Vás!

Chcete ideálnu kúpeľňu? Vytvoriť ju je rovnako 
jednoduché, ako poskladať stavebnicu. Domi-
no je kombinovateľné - korpusy sú k dodaniu 
vo farbe wenge a biela, čelná plocha vo farbe 
cappucino a biela a taktiež vo farbe wenge. 
Skrinky s čelnou plochou wenge sú dodávané 
s úchytom.    



61 Nábytok / DOMINO

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Vysoký komfort: 
zásuvky a dvierka 
s tichým dovieraním

Odkladací priestor: 
priestranné a funkčné 
zásuvky

Spoľahlivosť: 
nábytkové kovanie 
s doživotnou zárukou

Všestrannosť: 
jedna skrinka 
pre viac kombinácií

Čelná plocha wenge 
dodávaná s úchytom

Vyšší komfort:
bočné skrinky 
na želanie s košom 
na prádlo

Univerzálnosť: 
zmena skrinky 
na komodu
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DOMINO / PREHĽAD VÝROBKOV

Univerzálna skrinka so zásuvkou
40 x 37 x 37 cm
korpus biely č. 89327 (78,20 €)
korpus wenge č. 89331 (78,20 €)
čelná plocha biela č. 89259 (47,80 €)
čelná plocha cappuccino č. 89264 (47,80 €)
čelná plocha wenge, s úchytom č. 89395 (47,70 €)

Univerzálna skrinka so zásuvkou
50 x 37 x 37 cm
korpus biely č. 89328 (81,90 €)
korpus wenge č. 89332 (81,90 €)
čelná plocha biela č. 89260 (62,10 €)
čelná plocha cappuccino č. 89265 (62,10 €)
čelná plocha wenge, s úchytom č. 89396 (81,90 €)

Univerzálna skrinka so zásuvkou
60 x 37 x 37 cm 
korpus biely č. 89329 (98,70 €)
korpus wenge č. 89333 (98,70 €)
čelná plocha biela č. 89261 (54,10 €)
čelná plocha cappuccino č. 89266 (54,10 €)
čelná plocha wenge, s úchytom č. 89397 (54,10 €)

Univerzální skříňka s dvířky
30 x 37 x 42 cm 
korpus biely č. 89253 (73,80 €)
korpus wenge č. 89258 (73,80 €)
pravá, čelná plocha biela č. 89262 (34,40 €)
pravá, čelná plocha cappuccino č. 89267 (34,40 €)
ľavá, čelná plocha biela č. 89263 (34,40 €)
ľavá, čelná plocha cappuccino č. 89268 (34,40 €)
čelná plocha wenge, s úchytom č. 89398 (34,40 €)

Univerzálna skrinka so zásuvkou
60 x 48 x 37 cm 
korpus biely č. 89330 (126,70 €)
korpus wenge č. 89334 (126,70 €)
čelná plocha biela č. 89261 (54,10 €)
čelná plocha cappuccino č. 89266 (54,10 €)
čelná plocha wenge, s úchytom č. 89397 (54,10 €)

Bočná skrinka vysoká
30 x 120 x 25 cm 
korpus biely č. 88342 (86,60 €)
korpus wenge č. 88344 (86,60 €)
pravá, čelná plocha biela č. 88346 (48,30 €)
pravá, čelná plocha cappuccino č. 88351 (48,30 €)
ľavá, čelná plocha biela č. 88347 (48,30 €)
ľavá, čelná plocha cappuccino č. 88352 (48,30 €)
čelná plocha wenge, s úchytom č. 88404 (86,60 €)

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Bočná skrinka vysoká, s košom
37 x 160 x 34 cm 
korpus biely č. 88343 (117,10 €)
korpus wenge č. 88345 (117,10 €)
pravá, horná, čelná plocha biela č. 88348 (73,80 €)
pravá, horná, čelná plocha cappuccino č. 88353 (73,80 €)
ľavá, horná, čelná plocha biela č. 88349 (73,80 €)
ľavá, horná, čelná plocha cappuccino č. 88354 (73,80 €)
horná, čelná plocha wenge, s úchytom č. 88405 (73,80 €)
spodná, čelná plocha biela č. 88350 (44,60 €)
spodná, čelná plocha cappuccino č. 88355 (44,60 €)
spodná, čelná plocha wenge, s úchytom č. 88406 (44,60 €)

Zrkadlo
40 x 80 x 4,2 cm
farebné vyhotovenie: 
lesklá biela, č. 88308 (64,60 €) 
cappuccino, č. 88318 (64,60 €)

50 x 80 x 4,2 cm
farebné vyhotovenie: 
lesklá biela, č. 88309 (69,80 €)
cappuccino, č. 88319 (69,80 €)

60 x 80 x 4,2 cm
farebné vyhotovenie: 
lesklá biela, č. 88310 (75,40 €)
cappuccino, č. 88320 (75,40 €)

70 x 80 x 4,2 cm
farebné vyhotovenie: 
lesklá biela, č. 88311 (78,70 €)
cappuccino, č. 88321 (78,70 €)

Výsuvný košík
12,7 x 11,5 x 31 cm
biely/chróm, č. 88312 (31,80 €)
Je možné ho kombinovať s univerzál-
nou skrinkou, 40/50/60 x 37 x 37 cm

12,7 x 11,5 x 41 cm
biely/chróm, č. 88313 (37,32 €)
Je možné ho kombinovať s univerzál-
nou skrinkou, 60 x 37 x 48,5 cm

Kompletná skrinka sa skladá z korpusu a čelnej plochy – nutné objednať zvlášť!

Kryt sifónu z ušľachtilej ocele
11,5 x 7 x 25,5 cm, č. 99129 (21,00 €)
11,5 x 7 x 27,5 cm, č. 99130 (22,00 €)
11,5 x 7 x 35 cm, č. 99131 (22,90 €)

Farebné vyhotovenie:
cappuccino

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Nábytok / DOMINO

Farebné vyhotovenie:
wenge 

Farebné vyhotovenie: 
lesklá biela

Sifón oválný, chrom
č. 99107 (48,20 €)

Sifón pravouhlý, chróm
č. 99108 (51,40 €)

Odtokový ventil 
k umývadlu s prepadom 
č. 99111 (16,80 €)

Krytka sifóna z matného chrómu 
č. 99113 (14,20 €)

NOVINKA

NOVINKA
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Doporučená kombinácia nábytku DOMINO s umývadlami a krytkami KOLO 

Nábytok / DOMINO

DOMINO

Čísla skriniek

Korpus:

40 x 37 

c m 

kryt 

25,5 cm

50 x 37 

cm 

kryt 

27,5 cm

60 x 37 

cm 

kryt 

27,5 cm

 60 x 48,5 

cm 

kryt 

35 cm

30 x 42 

cm 
(bez krytu)

89327

89331

99129

89328

89332

99130

89329

89333

99130

89330

89334

99131

89253

89258

Čelná plocha:

89259

89264

89395

89260

89265

89396

89261

89266

89397

89261

89266

89397

89262

89267

89263

89268

89398

Quattro
K61460

K61490, K61491 2 skrinky

Ovum 
by Antonio
Citterio

L41160 ✱ ✱ ✱
L41170 ✱ ✱ ✱
L41180 ✱ ✱ ✱
L41110 2 skrinky 2 skrinky

Ego 
by Antonio
Citterio

K11162 ✱
K11165 ✱
K11182, K11183 ✱
K11191 ✱ 2 skrinky

Varius

K32445

K31780, K31781

K31160 ✱ ✱ ✱
K31161 ✱ ✱ ✱
K31170

Style

L21950 ✱ ✱ ✱ ✱
L21955 ✱ ✱ ✱ ✱
L21960 ✱ ✱ ✱
L21970 ✱ ✱

Twins L51160, L51161 ✱

Nova Top

61150 ✱ ✱ ✱
61155 ✱ ✱ ✱
61160

61165 ✱ ✱

Primo

K81150

K81155

K81160

Nova

21150, 21050 ✱ ✱ ✱
21155, 21055 ✱ ✱ ✱
21160, 21060 ✱ ✱
21165 ✱ ✱

 Možnosť kombinácie  ✱ Nutnosť montáže s krytkou
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DOMINO XL
PREMYSLENÉ DO DETAILU

vrchných dosiek a chromovaných krytov. Viac 
odkladacieho priestoru získate vďaka bočným 
skrinkám. Elegantná biela farba alebo hrejivá 
wenge v kombinácii s chromovanými nohami 
decentne dotvoria každú kúpeľňu.
   

Séria univerzálneho nábytku Domino XL po-
skytuje teraz omnoho väčší priestor pre kombi-
nácie prakticky so všetkými umývadlami. Navy-
še si môžete vybrať ako umývadlo na skrinke 
umiestnite – vďaka premyslenému systému 



67 Nábytok / DOMINO XL

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Vysoký komfort: 
zásuvky a dvierka 
s tichým dovieraním

Odkladací priestor: 
priestranné a funkčné 
zásuvky

Spoľahlivosť: 
nábytkové kovanie 
s doživotnou zárukou

Všestrannosť:  
jedna skrinka  
pre viac kombinácií

Možnosť zavesenia 
skrinky alebo využitie 
nožičiek
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DOMINO XL / PREHĽAD VÝROBKOV

Univerzálna skrinka závesná*
60 x 36 cm
biela č. 89399 (178,00 €)
wenge č. 89400 (178,00 €)
vrátane hornej dosky

60 x 46 cm
biela č. 89401 (197,50 €)
wenge č. 89402 (197,50 €)
vrátane hornej dosky

Univerzálna skrinka závesná*
bočná, nízka
40 x 75 x 32,5 cm
biela č. 88358 (173,50 €)
wenge č. 88359 (173,50 €)

Univerzálna skrinka závesná*
96 x 46 cm
doska s výrezom uprostred:
biela č. 89403 (265,20 €)
wenge č. 89404 (265,20 €)
doska s výrezom na strane
(po otočení sa dá umývadlo umiestniť
doprava alebo doľava)
biela č. 89405 (265,20 €)
wenge č. 89406 (265,20 €)

Univerzálna skrinka závesná*
bočná, stredná
40 x 110 x 32,5 cm
biela č. 88360 (215,90 €)
wenge č. 88361 (215,90 €)

Farebné vyhotovenie:
wenge 

Farebné vyhotovenie:
bílá

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Nízku a strednú bočnú skrinku alebo 
dve nízke skrinky možno skombinovať 
ako skrinku vysokú, je nutné použiť 
spojovaciu dosku 88365 (12,60 €).

TIP

* Ku skrinkám možno doobjednať kryty pre umývadlá (viď str. 63). 
Ku všetkým skrinkám možno doobjednať nožičky 6 cm č. 99208 (7,50 €), 
9 cm č. 99209 (7,50 €), 12 cm č. 99210 (7,50 €), 15 cm č. 99211 (7,50 €) 
a 18 cm č. 99212 (7,50 €) (viď str. 69).

NOVINKA NOVINKA



69 Nábytok / DOMINO XL

Odporúčané kombinácie skriniek DOMINO XL 
s umývadlami, krytmi a nožičkami KOLO

DOMINO XL

Skrinka 

pod umývadlo:
Kryt:

Umývadlo: Nožičky:

2 alebo 4 nožičky

(komplet sú 2 kusy)Séria: Číslo umývadla:

60 x 36 cm

89400 - wenge

89399 - biela lesklá

99130

Varius K31161 99209

Style L21950 / L21955 / L21960 / L21970 99209

Nova Top 61150 / 61155 / 61160 / 61165 99209

Primo K81150 / K81155 / K81160 99209

Rekord
K91150 / K91050 / K91155 /  

K91055 / K91160 / K91060
99209

bez krytu

Primo K81150 / K81155 / K81160 99211

Rekord
K91150 / K91050 / K91155 /  

K91055 / K91160 / K91060
99211

60 x 46 cm

89402 - wenge

89401 - biela lesklá

99131

Varius K31160 / K31161 / K31170  99209

Style L21950 / L21955 / L21960 / L21970 99209

Twins L51160 / L51161 99210

bez krytu

Varius K31160 / K31161 / K31170 99211

Style L21950 / L21955 / L21960 99212

Cocktail L31645 / L31646 / L31665 / L31666 99212*

96 x 46 cm
Doska s výrezom 

pre umývadlo uprostred

89404 - wenge

89403 - biela lesklá

99131

Varius K31160 / K31161 / K31170  99209

Style L21950 / L21955 / L21960 / L21970 99209

Twins L51150 / L51151 99210

bez krytu

Varius K31160 / K31161 / K31170 99211

Style L21950 / L21955 / L21960 / L21970 99212

Cocktail L31645 / L31646 / L31665 / L31666 99211**

Punto K21645 99212**

96 x 46 cm
Doska s výrezom 

pre umývadlo na strane

89406 - wenge

89405 - biela lesklá

99131

Varius K31160 / K31161 / K31170 99209

Style L21950 / L21955 / L21960 / L21970 99209

Twins L51150 / L51151 99210

bez krytu

Varius K31160 / K31161 / K31170 99211

Style L21950 / L21955 / L21960 99212

Cocktail L31645 / L31646 / L31665 / L31666 99211**

Punto K21645 99212**

POZOR:
* je nutné použiť 2 sady nožičiek (4 ks)

** je nutné použiť 2 sady nožičiek (4 ks) a vystužovací profil zvnútra skrinky (99252)
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DOMINO PREMIUM
KÚPEĽŇA AKO OBYTNÝ PRIESTOR

NOVINKA
alebo korpus v modernej farbe orechu a čelná 
plocha vo farbe mokka. Zásuvky aj dvierka skri-
niek sa ľahko otvárajú vďaka systému „push to 
open”, hladké plochy nie sú narušené viditeľ-
nými madlami. Hornú skrinku je možné vybaviť 
plnými dvierkami alebo zrkadlom.

Prémiová séria kúpeľňového nábytku Domino 
Premium Vám tiež umožňuje vytvoriť z každej 
kúpeľne skutočný obytný priestor. Nábytok je 
možné kombinovať s umývadlami KOLO, do-
dává sa v klasickom a elegantnom farebnom 
prevedení korpus a čelná plocha v bielej lesklej 
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Odkladací priestor: 
priestranné a funkčné 
zásuvky

Spoľahlivosť: 
nábytkové kovanie 
s doživotnou zárukou

Jednoduché otváranie 
skriniek s mechanizmom 
„push to open“ 
(otváranie dotykom)

Všestrannosť:  
jedna skrinka  
pre viac kombinácií
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DOMINO PREMIUM / PREHĽAD VÝROBKOV

Asymetrická skrinka závesná*
60 x 50 cm
pravá:
lesklá biela č. 89363 (297,00 €)
mokka / orech č. 89364 (297,00 €)
ľavá:
lesklá biela č. 89371 (297,00 €)
mokka / orech č. 89372 (297,00 €)

Asymetrická skrinka závesná*
90 x 50 cm
pravá:
lesklá biela č. 89367 (345,20 €)
mokka / orech č. 89368 (345,20 €)
ľavá:
lesklá biela č. 89373 (345,20 €)
mokka / orech č. 89374 (345,20 €)

Univerzálna skrinka závesná 
pod umývadlo*
60 x 50 cm
lesklá biela č. 89365 (297,00 €)
mokka / orech č. 89366 (297,00 €)

Univerzálna skrinka závesná
pod umývadlo*
90 x 50 cm
lesklá biela č. 89369 (345,20 €)
mokka / orech č. 89370 (345,20 €)

Univerzálna skrinka závesná*
45 x 50 cm
lesklá biela  
č. 88387 (287,40 €)
mokka / orech 
č. 88388 (287,40 €)

Univerzálna skrinka závesná*
45 x 50 cm
lesklá biela 
č. 88407 (287,40 €)
mokka / orech 
č. 88408 (287,40 €)

Bočná skrinka vysoká
45 x 160 cm
lesklá biela 
č. 88389 (411,00 €)
mokka / orech 
č. 88390 (411,00 €)

Bočná skrinka vysoká
45 x 160 cm
lesklá biela 
č. 88409 (411,00 €)
mokka / orech 
č. 88410 (411,00 €)

pravá pravá

Vrchná závesná skrinka so zrkadlom
90 x 80 cm
lesklá biela č. 88391 (306,60 €)
mokka / orech č. 88392 (306,60 €)

Vrchná závesná skrinka
60 x 80 cm
lesklá biela č. 88411 (204,20 €)
mokka / orech č. 88412 (204,20 €)

Dvierka k vrchnej závesnej skrinke 60 x 80 cm
dvierka so zrkadlom č. 88413 (55,20 €)
dvierka lesklá biela č. 88414 (55,20 €)
dvierka mokka č. 88415 (55,20 €)
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Farebné vyhotovenie: 
korpus: orech

čelná plocha: mokka

Farebné vyhotovenie: 
lesklá biela

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

* Ku skrinkám možnosť doobjednať krytku sifónu pre umývadlá, č. 99131 (viď str. 63). 

Nábytok / DOMINO PREMIUM

Odporúčané kombinácie skriniek DOMINO PREMIUM 
s umývadlami a krytmi KOLO 

DOMINO PREMIUM

Čísla skriniek

skrinka 

pod 

umývadlo

pravá / ľavá

60 x 50 cm 

kryt

35 cm

skrinka 

pod 

umývadlo

univerzálna

60 x 50 cm 

kryt

35 cm

skrinka 

pod 

umývadlo

pravá / ľavá

90 x 50 cm 

kryt

35 cm

skrinka 

pod 

umývadlo

univerzálna

90 x 50 cm 

kryt

35 cm

biela lesklá
89363

89371
99131

89365

99131

89367

89373
99131

89369

99131

orech  / mokka
89364

89372
89366

89368

89374
89370

Quattro
K61460 ● ✱ ● ✱ ● ✱ ● ✱

K61421, K61520 ● ✱ ● ✱ ● ✱ ● ✱

Ego 
by Antonio
Citterio

K11162 ● ✱ ● ✱ ● ✱ ● ✱

K11165 ● ✱ ● ✱ ● ✱ ● ✱

K11182, K11183 ● ✱ ● ✱ ● ✱ ● ✱

K11191 ● ✱ ● ✱ ● ✱ ● ✱

Varius

K31780, K31781 ● ✱ ● ✱ ● ✱ ● ✱

K31160 ● ● ● ● ● ● ● ●

K31161 ● ✱ ● ● ● ✱ ● ●

K31170 ● ● ● ●

Style

L21950 ● ✱ ● ● ● ✱ ● ●

L21955 ● ✱ ● ● ● ✱ ● ●

L21960 ● ✱ ● ● ● ✱ ● ●

L21970 ● ● ● ● ● ● ● ●

 Možnosť kombinácie  ✱ Nutnosť montáže s krytom
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Umývadlá Cocktail sú ponúkané v dvoch va-
riantách – pre postavenie na dosku alebo pre 
zapustenie do dosky z hora.

Vyberte si zo série obdĺžnikových, štvorcových, 
guľatých a oválnych umývadiel – to je štýlová sé-
ria Cocktail. Čisté línie a plochy umocnené bie-
lou keramickou krytkou odpadu. Ideálny funkč-
ný a designový prvok pre modernú kúpeľňu.

UMÝVADLÁ NA DOSKU / 
ZAPUSTENÉ COCKTAIL
DOKONALÝ MIX DIZAJNU



75 Keramika / UMÝVADLÁ COCKTAIL

KERAMIKA

okrúhle štvorcové oválne obdĺžnikové

Možnosť
voľby
dizajnu
umývadla

Jednoduché čistenie:
keramika na želanie
s povrchom 
Reflex KOLO

Jednoduché čistenie:
keramika na želanie
s povrchom  
Reflex KOLO
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UMÝVADLÁ NA DOSKU / 
ZAPUSTENÉ COCKTAIL 
/ PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo okrúhle Ø 45 cm, na dosku 
s otvorom pre batériu, bez prepadu
č. L31645 (229,70 €)

Umývadlo štvorcové 45 x 45 cm, na dosku
s otvorom pre batériu, bez prepadu
č. L31646 (229,70 €)

Umývadlo oválne 65 x 42 cm, na dosku 
s otvorom pre batériu, bez prepadu
č. L31665 (272,70 €)

Umývadlo obdĺžnikové 65 x 42 cm, na dosku 
s otvorom pre batériu, bez prepadu
č. L31666 (272,70 €)

PREHĽAD UMÝVADIEL NA DOSKU
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Umývadlo okrúhle Ø 45 cm, zapustené 
s otvorom pre batériu, bez prepadu
č. L31845 (195,10 €)

Umývadlo štvorcové 45 x 45 cm, zapustené 
s otvorom pre batériu, bez prepadu
č. L31846 (195,10 €)

Umývadlo oválne 65 x 42 cm, zapustené 
s otvorom pre batériu, bez prepadu
č. L31865 (240,20 €)

Umývadlo obdĺžnikové 65 x 42 cm, zapustené 
s otvorom pre batériu, bez prepadu
č. L31866 (240,20 €)

PREHĽAD UMÝVADIEL ZAPUSTENÝCH

Keramika Cocktail je k dispozícii s povrchom Reflex KOLO za príplatok 32,20 €, pri objednávaní uvádzajte za číslom výrobku kód 900. 
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Umývadlá Cocktail sú dodávané 
kompletne s bielym keramickým 
krytom.

TIP
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PISOÁRE
PRE MODERNÉ VEREJNÉ PRIESTORY

chujúce len 1 litrom vody namiesto obvyklých 
2 litrov robia pisoáre KOLO hospodárnymi – 
spotreba vody je o 50 % nižšia a to bez na-
rušenia komfortu a hygieny. Pre ešte väčšiu 
úsporu vody nájdete tiež v ponuke pisoár „bez 
vody” - Cero.

Pisoáre Nova a Nova Top s automatickým 
splachovacím systémom, kompletne skrytým 
v zadnej časti pisoáru sú vysoko spoľahlivé 
a dokonale bezpečné pred vandalmi.
Vďaka automatickým splachovačom ponúka-
ným k pisoárom KOLO pisoáre splachujú iba 
po použití. Inovované odsávacie sifóny, spla-

Pisoáre s termickým splachovačom 
splachujú po každom použití, preto 
sú vhodné pre sanitárne priestory 
s dôrazom na vysokú hygienu. Počas doby 
trvania režimu zvýšenej prevádzky pisoár 
automaticky prepína na splachovanie v pev-
nom intervale 60 s. – vhodné pre športové 
zariadenia, divadlá a pod.

TIP
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PISOÁRE / PREHĽAD VÝROBKOV

Pisoár NOVA (Felix)
prívod zozadu,
odpad dozadu
č. 26000 (76,70 €)

Pisoár NOVA (Felix), 
prívod zhora, odpad 
dozadu alebo dole
č. 26011 (76,70 €)

Pisoár NOVA TOP (Alex) 
so skrytým upevnením
prívod zozadu, 
odpad dozadu
č. 66000 (91,60 €)

Pisoár NOVA TOP (Alex)
so skrytým upevnením
prívod zhora, 
odpad dozadu 
č. 66010 (91,60 €)

Sifón pre pisoár, 
odtok zvislý, 
pre splachovanie 
1 litrom vody 
č. A99022 (20,20 €)

Sifón pre pisoár,
odtok vodorovný, 
pre splachovanie 
1 litrom vody 
č. A99021 (17,20 €)

Tlakový splachovač Schellomat Basic 
č. 96017 (76,70 €), s možnosťou nastavenia
množstva splachovanej vody 1-6 l, přívod 1/2”,
odporúčame pre pisoáre s prívodom zhora 
Nova č. 26011, Nova Top č. 66010 
a Nova Top Pico č. 26011

Pisoár NOVA s termickým 
splachovačom: 
pre napájanie z el. siete 230V AC
č. 29009 (442,80 €) 
pre napájanie z batérie 6V
č. 29008 (442,80 €)

Pisoár NOVA TOP s termickým 
splachovačom: 
pre napájanie z el. siete 230V AC
č. 69016 (476,00 €) 
pre napájanie z batérie 6V
č. 69015 (476,00 €)

Pisoár 
NOVA TOP PICO
(vrátene montážnej 
sady do plného mu-
riva, skryté upevnenie)
č. K26011 (63,60 €)

Pisoár 
s tlačným rohovým 
ventilom
č. 99281 (87,60 €)

Deliaca stena 
medzi pisoáre
NOVA TOP
č. 60201 (71,50 €)

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Kompletný sortiment splachovania pre pisoáre nájdete na www.sanitec.sk

Pisoár STYLE (Pareo)
č. L26000 (228,50 €)
prívod zozadu,
odpad dozadu.
Nutné doobjednať 
upevňovací prvok 
KERAFIX pre pisoáre, 
krytka biela
č. 551075 (29,20 €)

NOVINKA

Pisoár 
CERO (“bez vody”)
č. K26021 (345,60 €)

CERO 
Neutralizačná náplň
č. 99277 (87,40 €)

CERO
Čistiaci sprej
č. 99279 (101,30 €)

NOVINKA

+

NOVINKA
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INŠTALAČNÉ MODULY  
KOLO TECHNIC 

UNIKÁTNY SYSTÉM OSVIEŽENIA 
Inovatívna technológia Smart Fresh zaisťuje 
komfortné používanie a je na 100% bezpečná 
voči vnútorným častiam nádrže. Vďaka špeci-
álnej konštrukcii dávkovača sa voda dostáva  
k náplni len v okamihu spláchnutia a ihneď 
vyteká do misy. Chemický účinok náplne 
tak nemá bezprostredný vplyv na vodu, kto-
rá zostáva v nádrži a tým je vylúčené riziko 
poškodenia armatúry a ostatných súčiastok, 
napríklad tesnení. Nový inštalačný modul sme 
vybavili inovatívnym osviežujúcim systémom, 
vďaka ktorému bude Vaša toaleta vždy čistá 
a svieža.
Systém Smart Fresh zaisťuje hygienickú čisto-
tu a vôňu v toaletnej mise – a taktiež pod jej 
okrajom. Stačí umiestniť osviežujúcu náplň do 
dávkovača, ktorý sa nachádza v ovládacom tla-
čidle. Jednoduché riešenie pre Vašu kúpeľňu.

PODOMIETKOVÝ MODUL 
S FUNKCIOU SMART FRESH – 
KOLO TECHNIC 
V ponuke KOLO nájdete jedinečný podomiet-
kový modul pre závesné WC – KOLO Technic. 
Modul sa ľahko inštaluje a ponúka inovačný 
systém pre osvieženie toalety – Smart Fresh. 
Séria KOLO Technic tiež ponúka podomiet-
kové moduly pre umývadlá, pisoáre,  bide-
ty a oporné držadlá. Podomietkové moduly 
umožňujú nasledujúce spôsoby inštalácie:

 ku stene
 do rohu
 medzi steny

JEDINEČNÉ RIEŠENIE BEZ RIZIKA 
POŠKODENIA ARMATÚR

 Náplň sa nedostáva do kontaktu s vodou 
   v nádrži iba v okamihu spláchnutia.
 Nehrozí riziko okamžitého rozpustenia náplne

   do vody a poškodenie súčiastok nádrže, 
   najmä tesnenia armatúry.

ĽAHKÁ INŠTALÁCIA ZÁVESNÝCH WC MÍS, 
UMÝVADIEL, BIDETOV A PISOÁROV

ČISTÁ A SVIEŽA TOALETA 
BEHOM OKAMIHU:

1.  otvorte 
  ovládacie tlačidlo

2.  vložte tabletu 
do kartuše

3.  zavrite a stlačte 
tlačidlo
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MODULY KOLO TECHNIC – PRE ZÁVESNÉ WC, SETY

Inštalačný modul KOLO Technic pre WC, 
šírka 40 cm, výška 115 - 130 cm
č. 99169 (159,30 €)
skladajúci sa z:
rám, splachovacia nádržka, prívodné
a odpadové potrubie, montážna súprava

Závesný SET Ego by A. Citterio*
č. 99176 (435,00 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
− závesné WC Ego by A. Citterio K13102

Pre kombináciu s WC sedadlami K10113 
a K10112 a s ovládacími tlačidlami Eclipse, 
Fusion a Space.

Závesný SET Quattro* 
č. 99177900 (484,60 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
− závesné WC Quattro K63100900

Pre kombináciu s WC sedadlami K60113 
a K60114 a s ovládacími tlačidlami Eclipse, 
Fusion a Space.

Závesný SET Ovum by A. Citterio*
č. 99194 (441,00 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
− závesné WC Ovum by A. Citterio 
  č. L43100

Pre kombináciu s WC sedadlami L40111 
a L40112 a s ovládacími tlačidlami 
Eclipse, Fusion a Space.

Závesný SET Varius*
č. 99175 (305,90 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
−  závesné WC Varius 

č. K33100

Pre kombináciu s WC sedadlami
K30111 a K30113 a s ovládacími tlačidlami 
Eclipse, Fusion a Space.

Závesný SET Style*
č. 99174 (279,20 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
−  závesné WC Style 

č. L23100

Pre kombináciu s WC sedadlami
L20111 a L20112 a s ovládacími tlačidlami 
Eclipse, Fusion a Space.

* výhodný set sa dá objednať aj v kombinácii 
  s keramikou s  povrchovou úpravou Reflex KOLO

Závesný SET Kind
č. 99180 (324,90 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
− závesné WC Kind, č. 20170

Pre kombináciu s WC sedadlami 60112
a 60119, a s ovládacími tlačidlami 
Eclipse, Fusion a Space.

Náplne Smart Fresh
Pre kombináciu s ovládacími 
tlačidlami Eclipse, Fusion a Space
1 balenie vystačí na minimálne 
400 spláchnutí, č. 94138 ( 4,00 €)
Balené po 5 ks.
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Závesný SET Nova Top
č. 99173 (239,80 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
−  závesné WC Nova Top č. 63100

Pre kombináciu s WC sedadlami 60122, 
60120, 60125 a s ovládacími tlačidlami 
Eclipse, Fusion a Space.

Závesný SET Nova Top Pico
č. 99178 (234,90 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
−  závesné WC Nova Top Pico č. 63102

Pre kombináciu s WC sedadlom 60121
a s ovládacími tlačidlami Eclipse, Fusion 
a Space.

Závesný SET Nova Top Bez Bariér
č. 99179 (264,00 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
−  závesné WC Nova Top Bez Bariér 

č. 63500

Pre kombináciu s WC sedadlami 
60120, 60114 a s ovládacími tlačidlami 
Eclipse, Fusion a Space.

Závesný SET Primo
č. 99172 (220,90 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
−  závesné WC Primo č. K83100

Pre kombináciu s WC sedadlami K80111, 
K80112 a s ovládacími tlačidlami Eclipse, 
Fusion a Space.

Závesný SET Rekord
č. 99170 (231,90 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
−  závesné WC Rekord č. K93100

Pre kombináciu s WC sedadlami 
K90111, K90112 a K90113 (Rekord) 
nebo 10113 a 10131 (Idol) a s ovládací-
mi tlačidlami Eclipse, Fusion a Space.

Závesný SET Nova
č. 99171 (255,40 €)
skladajúci sa z:
− inštalačný modul KOLO TECHNIC
−  závesné WC Nova č. 23100

Pre kombináciu s WC sedadlami 
20111, 20120 a s ovládacími tlačidlami 
Eclipse, Fusion a Space.

Ovládacie tlačidlo Eclipse 
3/6 l, 21,5 x 14 x 2 cm

Ovládacie tlačidlo Fusion 
3/6 l, 21,5 x 14 x 2,1 cm 

Ovládacie tlačidlo Space 
3/6 l, 24,5 x 16,5 x 3,3 cm

č. 94122001 biele (16,30 €)
č. 94122002 chróm lesklý (38,30 €)
č. 94122003 chróm matný (40,30 €)

č. 94123001 biele, Fresh (28,00 €)
č. 94123002 chróm lesklý, Fresh (48,10 €)
č. 94123003 chróm matný, Fresh (54,30 €)

č. 94125001 biele, Fresh (31,80 €)
č. 94125002 chróm lesklý, Fresh (52,60 €)
č. 94125003 chróm matný, Fresh (58,30 €)

č. 94124001 biele (20,50 €)
č. 94124002 chróm lesklý (39,60 €)
č. 94124003 chróm matný (44,40 €)

č. 94126001 biele, Fresh (46,70 €)
č. 94126002 chróm lesklý, Fresh (63,60 €)
č. 94126003 chróm matný, Fresh (68,40 €)
č. 94126004 černá, Fresh (75,60 €)

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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PRE ZÁVESNÝ BIDET

Nastaviteľná výška 
priečneho profilu s pri-
pojovacími armatúrami 
a odpadovým kolenom.

Nastaviteľný rozstup
prívodných mosadzných 
armatúr.

Dodatočná možnosť
nastavenia výšky kolena
na skrutke.

Možnosť montáže 
bidetu v troch rôznych 
výškach, rozstup skrutiek 
pre bidet 18 alebo 23 cm.

Inštalačný modul KOLO Technic 
pre závesný bidet šírka 50 cm, 
výška 115 - 130 cm, č. 99090 (104,80 €)

Veľká možnosť ne-
závislého nastavenia 
výšky a rozstupu jed-
notlivých inštalačných 
prvkov.

Dodatočná možnosť nastavenia
výšky odpadového kolena,
upevneného na skrutke v dĺžke
10 cm a výšky prívodných armatúr.

Možnosť nezávislej regulácie 
2 priečnych profilov: so skrut-
kami pre upevnenie umývadla 
a s prívodnou armatúrou. 

Voliteľný prvok s podomietkovým     
sifónom požadovaným pri montáži
umývadla pre telesne postihnutých 
č. 99094 (57,60 €)

Stupnica uľahčujúca nastave-
nie výšky priečnych profilov. 
Označenie osy modulov, 
uľahčujúce montáž keramiky.

PRE UMÝVADLO

Voliteľný prvok pre
nástennú batériu
č. 99099 (12,00 €)

Inštalačný modul KOLO Technic 
pre umývadlo, šírka 50 cm, výška 
115 - 130 cm, č. 99092 (102,00 €)

Možnosť nezávislej regulácie 
všetkých 3 profilov: s prívodnou 
armatúrou, so skrutkami pre 
upevnenie pisoára 
a s odpadovým kolenom.

Stupnica uľahčujúca 
nastavenie výšky priečnych 
profilov s označením polohy
pre pisoáre Nova a Nova Top.
Z výroby nastavené 
pre pisoár Nova. 

Dodatočne vodorovne
nastaviteľná mosadzná
prívodná armatúra.

Pre montáž nástenného
tlakového splachovača
(napr. Schellomat Basic)

PRE PISOÁR

Voliteľný montážny prvok
pre podomietkovú
armatúru č. 99100 (13,20 €)

Inštalačný modul KOLO Technic 
pre pisoár šírka 40 cm, výška 
115 - 130 cm, č. 99091 (116,40 €)
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MODULY KOLO SLIM - MALÁ INŠTALAČNÁ HĹBKA 
A UNIVERZÁLNE VYUŽITIE 

INŠTALAČNÉ MODULY  
KOLO SLIM 

Výhodou modulov KOLO Slim je malá inš-
talačná hĺbka – menej než 10 cm – preto sú 
vhodné do malých kúpeľní. Použité riešenie 
upevnenia splachovacích trubiek umožňuje 
plynulú reguláciu nastavenia odpadových tru-
biek, čo umožňuje väčšiu voľnosť pri montáži 
a neštandardné nastavenie hĺbky zabudovania.

 N
A RÁM

ROKOVNOVINKA

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Ovládacie tlačidlo 
k inštalačnému modulu SLIM
24,6 x 16 cm

Ovládacie tlačidlo 
k inštalačnému modulu SLIM 
24 x 15 cm

č. 94130001 biele (13,00 €)
č. 94130002 chróm lesklý (30,10 €)
č. 94130003 chróm matný (31,60 €)

č. 94131001 biele (34,40 €)
č. 94131002 chróm lesklý (44,00 €)
č. 94131003 chróm matný (47,80 €)

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Ovládacie tlačítka SLIM sa dajú použiť pre oba typy modulov.

Inštalačný modul KOLO Slim 
pre WC
č. 99235 (129,60 €)

Inštalačný modul KOLO Slim 
pre zamurovanie
č. 99236 (118,80 €)
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NOVINKA

SIGN / SIGN ART
PRE EKOLOGICKÚ KÚPEĽŇU

SIGN / SIGN ART / PREHĽAD VÝROBKOV

esteticky, pre vyšší komfort Sign ponúka se-
dadlo s pozvoľným automatickým sklápaním.
Závesné WC je možné kombinovať s inšta-
lačnými modulmi KOLO Technic, ktoré umož-
ňujú splachovanie 4/2 l.

Nové závesné toalety Sign a Sign Art spájajú 
moderný škandinávsky design s ekologickým 
prístupom k životnému prostrediu – na splách-
nutie spotrebuje iba 4/2 l vody.
Čistá forma pôsobí vďaka skrytému upevneniu 

WC SIGN / SIGN ART 

Závesné WC SIGN
hlb. splachovanie, 4/2 l
č. K23104 (220,50 €)

WC sedadlo SIGN
tvrdé, Duroplast, kovové kĺby
s automatickým pozvoľným sklápaním
č. K20112 (102,00 €)

Možnosť inštalácie na inštalačný modul 
KOLO Technic a KOLO Slim.

Závesné WC SIGN ART
hlb. splachovanie, 4/2 l
č. K23103 (446,10 €)

Možnosť inštalácie na inštalačný modul 
KOLO Technic a KOLO Slim.

Upozornenie: vzdialenosť montážnych otvorov je 23 cm.

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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KERAMICKÉ DREZY, VÝLEVKY 

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Keramický drez SWING
montáž na skrutky

50 x 40 cm
č. K21153 (149,90 €)

60 x 45 cm
č. K21163 (157,40 €)

Keramický drez MADISON
montáž na skrutky

90 x 45 cm
č. K21090 (239,50 €)

120 x 45 cm
č. K21120 (266,10 €)

Keramická výlevka BOSTON
s otvormi pre sklopnú mriežku
montáž na skrutky

45 x 35 x 35 cm
č. K21146 (138,70 €)

Sklopná mriežka
28 x 18 cm, pochrómovaná
č. 99282 (37,40 €)

Keramická výlevka BOSTON
s otvormi pre sklopnú mriežku
montáž na skrutky

50 x 39 x 30 cm
č. K21161 (144,00 €)

Sklopná mriežka
28 x 18 cm, pochrómovaná
č. 99282 (37,40 €)

Keramická výlevka QUELLE
závesná
45 x 30,5 cm
výška 36 cm, Ø odtoku 62 mm 
č. 367200 (150,40 €)

Sklopná kovová mriežka 
(je potrebné objednať)
s upevňovacími skrutkami a plast. dosedy
č. 552201 (56,00 €)

Plastový chránič na předný okraj výlevky
č. 552003 (7,60 €)

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

keramický drez SWING keramický drez MADISON keramická výlevka BOSTON 
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REFLEX KOLO

DOKONALE HLADKÝ POVRCH
Ochranná vrstva Reflex KOLO robí povrch skla sprchovacích kútov dokonale hladký. Nečistoty, baktérie 
a vodný kameň nemajú tak šancu uchytiť sa a odtekajú spolu s kvapkami vody preč. To, čo zostane, 
môžeme jednoducho odstrániť jemnými čistiacimi prostriedkami. Sprchovacie kúty tak zostávajú dlhšie 
čisté a vaša kúpeľňa vyzerá stále ako nová!

inovácia hygiena čistota

SPRCHOVACIE KÚTY

Žijete dynamicky a máte stále málo času. Potrebujete sa osviežiť, aby ste rýchlo načerpali silu. Pre-
zrite si širokú ponuku našich sprchovacích kútov a vyberte si pre seba ten najlepší. Dobre zvolený 
sprchovací kút, využitý napr. pre malú kúpeľňu, znamená nielen úsporu miesta a pohodlné sprcho-
vanie, ale tiež čisté a jednoduché usporiadanie. Rozmanitosť tvarov a konštrukčných riešení kútov 
KOLO je nesmierne užitočná pri navrhovaní kúpeľní. Kvalitné technické vyhotovenie, dokonalú tesnosť, 
pohodlný chod dverí a jednoduchosť čistenia oceníme pri ich každodennom používaní. Pri jednotli-
vých kútoch je možné zvoliť sklo číre, s dekórom alebo s nepriehľadným „mliečnym“ dekórom 
Crepi, Prismatic alebo Satin. Väčšinu typov je možno zakúpiť s povrchovou úpravou skla Re-
flex KOLO – po použití ich stačí jednoducho utrieť. Výrobky označené Reflex KOLO majú povrcho-
vú úpravu v cene, k väčšine ostatných výrobkov možno povrchovú úpravu priobjednať za príplatok 
56,50 €.

KVALITA A ELEGANCIA

Perfektný chod:
Naše sprchovacie kúty s posuvnými 
dverami sú vybavené kvalitnými 
ložiskovými vozíkmi vo vrchných aj 
spodných závesoch dvier. Vďaka 
tomu sa dvere pohodlne otvárajú 
a zatvárajú bez najmenšieho úsilia.

Zaručená tesnosť:
Sprchovacie kúty KOLO sú 
vybavené tesniacimi prvka-
mi – podľa vyhotovenia a typu 
podlahovými a magnetickými 
tesniacimi lištami. Pri sprchovaní 
sa tak vyhnete nepríjemnému 
prekvapeniu v podobe mokrej 
podlahy pred sprchovacím 
kútom.

Vyrovnanie nerovností:
Takmer každý to pozná – geomet-
ricky presné línie projektu kúpeľne 
vypadajú v realite odlišne. Obzvlášť 
pokiaľ chcete umiestniť skutočne 
presné profily sprchovacieho kúta. 
Máme riešenie – špeciálne profily 
pre vyrovnanie nerovností stien. 
Sprchovací kút tak nestratí nič zo 
svojej elegancie a precíznosti.

Sprchovacie kúty
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S600
JEDNODUCHO ŠTÝLOVÉ

Séria sprchovacích kútov S 600 ponúka rie-
šenie v čistom a jednoduchom štýle. Veľké 
sklenené plochy dvier 120 a 140 cm v spojení 
s bočnou stenou vnášajú do priestoru dojem 
ľahkosti. S600 naviac ponúka možnosť atypic-
kých riešení na mieru. Na výber máte aj čo 
sa týka farby rámu - môžete si vybrať medzi 
lesklým alebo matným prevedením.

JEDINEČNÉ U S600:  
ÚPRAVA GLASPLUS
Aby sprchovacie kúty z pravého skla nestratili den-
ným používaním svoju žiarivú čistotu, môžu byť na 
želanie už priamo vo výrobe vybavené úpravou Ko-
ralle GlasPlus. Tá vytvára povrch skla ešte hladším  
a vodu odpudzujúcim, takže nečistoty a vodný ka-
meň takmer nemajú šancu. Pre udržanie čistoty 
stačí po sprchovaní sklo ľahko zotrieť. 

ČO JE TO NANOTECHNOLÓGIA?
Nanotechnológia sa zaoberá mikroskopicky malý-
mi štruktúrami. Považuje sa za kľúčovú technoló-
giu 21. storočia. Experti vychádzajú z toho, že sa 
každodenný život bude neustále meniť. Nanočas-
tice sa dajú najrôznejším spôsobom „naprogramo-
vať“. Tak vzniknú – v najtenších vrstvách – úplne 
nové, multifunkčné vlastnosti.

AKÝ EFEKT PRINÁŠA GLASPLUS?
Voda, nečistoty a baktérie strácajú na povrchu 
GlasPlus svoju priľnavosť. Ak sa dostane voda 
na ochrannú vrstvu, zbalí sa do malých kvapiek a 
spolu so zvyškami mydla, nečistotami, vodným ka-
meňom a baktériami stečie. GlasPlus navyše pre-
požičiava skleneným plochám novú brilantnosť, 
pretože je sklovito lesklý a priezračný. Už nemu-
síte používať agresívne čistiace prostriedky – tým 
okrem úspory finančných prostriedkov tiež prispie-
vate k ochrane životného prostredia.

AKO PÔSOBÍ GLASPLUS?
GlasPlus sa skladá z nanočastíc s komponentmi, 
ktoré sa dajú pevne spojiť so sklom a kompo-
nentmi, ktoré odpudzujú vodu a nečistoty. Všet-
ky tieto častice sa pri nanášaní veľmi inteligentne 
zoraďujú. Väzobné komponenty sa dostanú ku 
sklenenej ploche, vodu odpudivé komponenty 
smerujú na vzduch. Vytvorí sa ultratenká, sklovitá 
vrstva GlasPlus.

AKÁ JE ŽIVOTNOSŤ GLASPLUS?
Pretože priľnavé komponenty GlasPlus sa pev-
ne spoja so sklenenou plochou, vyznačuje sa 
ochranná vrstva mimoriadnou stálosťou. Tak vám 
GlasPlus uľahčí čistenie na veľa rokov!
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S600 / PREHĽAD VÝROBKOV

Štvrťkruhový kút
výška 200 cm, posuvné dvere
 
sklo: číre, profily: strieborné matné
90 cm, č. JKPG90222001 (1.660,50 €) 
100 cm, č. JKPG10222001 (1.687,40 €)

sklo: číre, profily: strieborné lesklé
90 cm, č. JKPG90222003 (1.870,30 €) 
100 cm, č. JKPG10222003 (1.893,40 €)

Štvorcový kút  
výška 200 cm, posuvné dvere
 
sklo: číre, profily: strieborné matné
90 cm, č. JKDK90222001L (772,90 €) L
90 cm, č. JKDK90222001R (772,90 €) R
100 cm, č. JKDK10222001L (1.012,50 €) L
100 cm, č. JKDK10222001R (1.012,50 €) R

sklo: číre, profily: strieborné lesklé
90 cm, č. JKDK90222003L (885,40 €) L
90 cm, č. JKDK90222003R (885,40 €) R
100 cm, č. JKDK10222003L (1.015,00 €) L
100 cm, č. JKDK10222003R (1.015,00 €) R

Pevná bočná stena 
výška 200 cm

sklo: číre, profily: strieborné matné
80 cm, č. JSKX80222001 (635,80 €) 
90 cm, č. JSKX90222001 (648,90 €) 
100 cm, č. JSKX10222001 (686,70 €)

sklo: číre, profily: strieborné lesklé
80 cm, č. JSKX80222003 (680,30 €) 
90 cm, č. JSKX90222003 (692,60 €) 
100 cm, č. JSKX10222003 (704,70 €)

Posuvné dvere pre kombináciu  
s pevnou bočnou stenou 
výška 200 cm  

sklo: číre, profily: strieborné matné
120 cm, č. JDDS12222001L (955,70 €) L
120 cm, č. JDDS12222001R (955,70 €) R
140 cm, č. JDDS14222001L (961,50 €) L
140 cm, č. JDDS14222001R (961,50 €) R

sklo: číre, profily: strieborné lesklé
120 cm, č. JDDS12222003L (1.141,10 €) L
120 cm, č. JDDS12222003R (1.141,10 €) R
140 cm, č. JDDS14222003L (1.152,70 €) L
140 cm, č. JDDS14222003R (1.152,70 €) R

Posuvné dvere pre kombináciu  
s pevnou bočnou stenou 
výška 200 cm, vyhotovenie na mieru 

sklo: číre, profily: strieborné matné
č. JNDS0L222L (1.308,30 €) L
č. JNDS0L222R (1.308,30 €) R

sklo: číre, profily: strieborné lesklé
č. JNDS0L222L (1.308,30 €) L
č. JNDS0L222R (1.308,30 €) R

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

L = závesy dverí vľavo, R = závesy dverí vpravo

V
YH

OTOVEN
IENAMIERU

NAMIERU
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NIVEN
PRIESTOR PLNÝ ELEGANCIE

steny - dvojdielne a jednodielne. Ľahká údržba 
je zaručená vďaka povrchu Reflex KOLO, ktorý 
je zahrnutý v cene výrobkov.

Séria sprchovacích kútov Niven zodpovedá 
aktuálnym módnym trendom. Kúty Niven sa 
skladajú len z priehľadných sklenených tabúľ 
a nevyhnutných doplňujúcich prvkov. Umož-
ňujú dokonalé uvoľnenie a relaxáciu. Elegant-
né tvary a široká ponuka - vyberie si každý. 
V rámci série Niven ponúkame aj vaňové zá-
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PREDNOSTI

Dokonalá 
tesnosť:  
magnetické 
ohybné tesnenie

Chrómované 
závesy s funkciou
zdvíhania dverí

Estetika: 
chrómované 
držadlá dverí

Vyrovnanie 
nerovností stien:  
špeciálne tesniace 
profily

Pevné a stabilné: 
stenové uholníky,
hr. skla steny 8 mm 
a dverí 6 mm

Dokonalá tesnosť: 
podlahový tesniaci 
profil

Jednoduché čistenie: 
špeciálna hladká 
konštrukcia závesov

Výplň: pravé
bezpečnostné 
sklo číre, č. 222

Závesy a držadlá: 
chrómované, 
podlahové 
a stenové profily: 
strieborné lesklé

Jednoduché čistenie: 
sprchovacie kúty 
štandardne  
dodávané s povrchom 
Reflex KOLO 
bez príplatku
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NIVEN / PREHĽAD VÝROBKOV

Štvrťkruhový kút
výška 195 cm, krídlové dvere, 
otvárateľné von
sklo: číre
závesy, držadlá: chróm
profily: lesklé strieborné
80 cm, č. FKPF80222003 
(1.180,90 €)
90 cm, č. FKPF90222003 
(1.180,90 €)

Štvorcový kút
výška 195 cm, krídlové dvere, 
otvárateľné von
sklo: číre
závesy, držadlá: chróm
profily: lesklé strieborné
80 cm, č. FKDF80222003 
(1.029,90 €)
90 cm, č. FKDF90222003 
(1.045,60 €)

Krídlové dvere na kombinácie 
s pevnou bočnou stenou, 
otvárateľné von, výška 195 cm
sklo: číre, závesy, držadlá: chróm
profily: lesklé strieborné
80 cm, č. FDSF80222003 L 
(618,80 €)
80 cm, č. FDSF80222003 R 
(618,80 €)
90 cm, č. FDSF90222003 L 
(640,80 €)
90 cm, č. FDSF90222003 R 
(640,80 €)
100 cm, č. FDSF10222003 L 
(666,00 €)
100 cm, č. FDSF10222003 R 
(666,00 €)
120 cm, č. FDSF12222003 L 
(692,20 €)
120 cm, č. FDSF12222003 R 
(692,20 €)

Krídlové dvere do niky, 
otvárateľné von, výška 195 cm
sklo: číre, závesy, držadlá: chróm
profily: lesklé strieborné
80 cm, č. FDRF80222003 L 
(615,60 €)
80 cm, č. FDRF80222003 R 
(615,60 €)
90 cm, č. FDRF90222003 L 
(637,60 €)
90 cm, č. FDRF90222003 R 
(637,60 €)
100 cm, č. FDRF10222003 L 
(666,00 €)
100 cm, č. FDRF10222003 R 
(666,00 €)
120 cm, č. FDRF12222003 L 
(692,20 €)
120 cm, č. FDRF12222003 R 
(692,20 €)

Pevná bočná stena
výška 195 cm
sklo: číre
80 cm, č. FSKX80222003 
(358,70 €)
90 cm, č. FSKX90222003 
(375,50 €)
100 cm, č. FSKX10222003 
(397,50 €)

L = závesy dverí vľavo, R = závesy dverí vpravo Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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VAŇOVÉ ZÁSTENY NIVEN 
1-dielna vaňová zástena

 70 x 140 cm, k vani šírky min. 75 cm
  vyhotovenie: ľavé (na obr.)/pravé 
  pravé bezpečnostné sklo, hr. 6 mm,
štandardne s exkluzívnym povrchom 
Reflex KOLO pre jednoduchšiu údržbu

Niven vaňová zástena 70 cm 1-dielna, s povrchom Reflex KOLO 
ľavá, č. FPNF70222008L (449,90 €)
pravá, č. FPNF70222008R (449,90 €)

2-dielna vaňová zástena
 125 x 140 cm, k vani šírky min. 75 cm
 vyhotovenie: ľavé (na obr.)/pravé  
   pravé bezpečnostné sklo, hr. 6 mm,
štandardne s exkluzívnym povrchom 
Reflex KOLO pre jednoduchšiu údržbu

Niven vaňová zástena 125 cm 2-dielna, s povrchom Reflex KOLO 
ľavá, č. FPNF12222008L (642,90 €)
pravá, č. FPNF12222008R (642,90 €)

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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NEXT
ĎALŠÍ KROK K ELEGANTNEJ KÚPEĽNI

Séria Next prináša tiež nové riešenie sprcho-
vacích kútov Walk-In, ktoré zodpovedajú naj-
novším trendom. Povrchová úprava Reflex 
KOLO pre ľahšiu údržbu je u sérii Next sa-
mozrejmosťou.

Séria sprchovacích kútov Next dizajnovo vy-
chádzajú zo série Niven, je ale vybavená no-
vými prvkami, ktoré prispievajú nielen k ele-
gantnému vzhľadu, ale sú zároveň praktické. 
Napríklad nové vnútorné držadlo je prispôso-
bené tak, aby sa dvere dali ľahko otvárať a za-
tvárať aj mokrou rukou. Dvere alebo bočná 
stena môže byť osadená držiakom na osušku.

PREDNOSTI

Nové upevnenie 
závesov

Chrómované 
závesy s funkciou
zdvíhania dverí

Nové vonkajšie 
držadlo: podobný 
tvar ako závesy

Madlo je možné 
využiť ako držiak na 
osušku

Dokonalá tesnosť: 
podlahový tesniaci 
profil

Jednoduché 
čistenie: 
sprchovacie kúty 
štandardne 
dodávané 
s povrchom 
Reflex KOLO
bez príplatku

Dokonalá 
tesnosť: 
magnetické 
ohybné tesnenie

Výplň: pravé
bezpečnostné
sklo číre, č. 222
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NEXT / PREHĽAD VÝROBKOV

Štvrťkruhový kút 
výška 195 cm, krídlové dvere  
otvárateľné von
 
sklo: číre, profily: chróm/strieborné lesklé
80 cm, č. HKPF80222003 (869,60 €)
90 cm, č. HKPF90222003 (869,60 €)

Štvorcový kút 
výška 195 cm, krídlové dvere  
otvárateľné von 

sklo: číre, profily: chróm/strieborné lesklé
80 cm, č. HKDF80222003 (826,00 €)
90 cm, č. HKDF90222003 (869,60 €)

Krídlové dvere do niky, otvárateľné von 
výška 195 cm 
  
sklo: číre, profily: chróm/strieborné lesklé
80 cm, č. HDRF80222003L (514,90 €) 
80 cm, č. HDRF80222003R (514,90 €) 
90 cm, č. HDRF90222003L (532,40 €) 
90 cm, č. HDRF90222003R (532,40 €) 
100 cm, č. HDRF10222003L (547,60 €)
100 cm, č. HDRF10222003R (547,60 €)
120 cm, č. HDRF12222003L (585,60 €)
120 cm, č. HDRF12222003R (585,60 €)

s držadlom:
80 cm, č. HDRF80222R03L (566,40 €) 
80 cm, č. HDRF80222R03R (566,40 €) 
90 cm, č. HDRF90222R03L (585,40 €) 
90 cm, č. HDRF90222R03R (585,40 €) 
100 cm, č. HDRF10222R03L (618,50 €)
100 cm, č. HDRF10222R03R (618,50 €)
120 cm, č. HDRF12222R03L (626,40 €)
120 cm, č. HDRF12222R03R (626,40 €)

Krídlové dvere k bočnej stene 
výška 195 cm 
  
sklo: číre, profily: chróm/strieborné lesklé
80 cm, č. HDSF80222003L (517,10 €) 
80 cm, č. HDSF80222003R (517,10 €) 
90 cm, č. HDSF90222003L (530,60 €) 
90 cm, č. HDSF90222003R (530,60 €) 
100 cm, č. HDSF10222003L (547,60 €)
100 cm, č. HDSF10222003R (547,60 €)
120 cm, č. HDSF12222003L (585,60 €)

Pevná bočná stena  
výška 195 cm 
  
sklo: číre, profily: chróm/strieborné lesklé
80 cm, č. HSKX80222003 (369,30 €)
90 cm, č. HSKX90222003 (396,10 €)
100 cm, č. HSKX10222003 (456,00 €)
120 cm, č. HSKX12222003 (463,60 €)

s držadlom:
80 cm, č. HSKX80222R03 (406,20 €)
90 cm, č. HSKX90222R03 (435,30 €)
100 cm, č. HSKX10222R03 (501,60 €)
120 cm, č. HSKX12222R03 (510,00 €)

Pevná bočná stena Walk-In 
výška 195 cm 
  
sklo: číre, profily: chróm/strieborné lesklé
50 cm, č. HSKX50222003 (305,20 €)
80 cm, č. HSKX80222003 (369,30 €)
90 cm, č. HSKX90222003 (396,10 €)
100 cm, č. HSKX10222003 (456,00 €)
120 cm, č. HSKX12222003 (463,60 €)

Vzpery pre spojenie pevných stěn Walk-In
dĺžka 736 mm, č. HSKC80003 (61,80 €)
dĺžka 836 mm, č. HSKC90003 (65,50 €)
dĺžka 936 mm, č. HSKC10003 (69,30 €)
dĺžka 1136 mm, č. HSKC12003 (73,00 €)
dĺžka 936 mm, č. HSKB10003 (66,20 €)

L = závesy dverí vľavo, R = závesy dverí vpravo

Pri použití pevnej steny typu Walk-In je nutné vždy objednať
vzperu príslušnej dĺžky. Vzpery je možné upraviť (skrátiť) 
podľa stavebnej situácie.

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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AKCENT PLUS
NEVŠEDNÁ JEDNODUCHOSŤ

Dokonalé veci sú jednoduché. Čistý tvar vždy 
znamenal šľachetnosť. Práve takéto moderné 
poňatie odlišuje kúty série Akcent Plus - rov-
nako ako použitie najnovších technických rie-
šení a materiálov s najvyššou akosťou.

Jednoduché čistenie:
možnosť
odklonenia dverí

Zaručená tesnosť:
tesnenie medzi 
vaničkou a kútom

Ľahké otváranie:
obojstranné
držadlá

Pevné a stabilné:
hrúbka skla 
6 mm

Dokonalá tesnosť:
magnetická 
tesniaca lišta

Vyrovnanie nerov-
ností: regulácia 
na sten. profiloch

Dokonalé nasta-
venie: regulácia 
výšky dverí

Dokonalý chod:
dvojité pojazdy
s ložiskom

Výplň: pravé
bezpečnostné sklo 
číre, č. 222

Výplň: pravé sklo, 
tónované do šeda, č. 204 
(so striebornými profilmi)

Jednoduché čistenie:
sprchovacie kúty
štandardne dodávané
s povrchom Reflex 
KOLO bez príplatku

Profily: 
strieborné lesklé, 
č. 003

PREDNOSTI

Štvrťkruhový kút
výška 190 cm, posuvné dvere
sklo: číre, profily: strieborné lesklé
80 cm, č. LKPG80R22003 (962,00 €)
90 cm, č. LKPG90R22003 (1.013,00 €)
sklo: tónované do šeda, 
profily: strieborné lesklé
80 cm, č. LKPG80R04003 (1.021,00 €)
90 cm, č. LKPG90R04003 (1.053,00 €)

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

PREHĽAD VÝROBKOV
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Štvrťkruhový kút s posuvnými dverami
Sprchovací kút z pravého číreho skla 
dodáva kúpeľni pocit vzdušnosti. TIP
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ATOL PLUS
MODERNÉ PRAKTICKÉ RIEŠENIE

Robíme všetko pre to, aby sme si zjednodušili 
život a učinili ho príjemnejším. Práve z tohto 
dôvodu volíme tento sprchovací kút. Moderný 
tvar a použitie praktických riešení spôsobuje, 
že sprchovanie v sprchovacom kúte Atol Plus 
je najmilšou chvíľou každého dňa.

PREDNOSTI

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Dokonalý chod:
dvojité vozíky
s ložiskom

Zaručená tesnosť:
tesnenie medzi 
vaničkou a kútom

Pevné a stabilné:
konštrukcia profilov, 
hr. skla 4 mm

Profily: 
biele, č. 000

Výplň: pravé 
bezpečnostné 
sklo s dekórom 
STRIP, č. 200

Vyrovnanie nerovností: 
regulácia 
na sten. profiloch

Výplň: pravé
bezpečnostné 
sklo s dekórom 
CREPI, č. 202

Výplň: pravé
bezpečnostné sklo 
číre, č. 222

Jednoduché 
čistenie: možnosť 
odklonenia dverí

Jednoduché čistenie: 
sprchovacie kúty s výplňou 
číreho skla na želanie 
s povrchom Reflex KOLO 
za príplatok 56,50 € s DPH

Štvrťkruhový kút
výška 185 cm, posuvné dvere
sklo: číre, profily: biele
80 cm, č. EKPG80222 
(508,00 €)
90 cm, č. EKPG90222 
(545,00 €)
sklo: dekór Crepi, profily: biele
80 cm, č. EKPG80202 
(532,00 €)
90 cm, č. EKPG90202 
(574,00 €)

Posuvné dvere
výška 185 cm
sklo: číre, profily: biele
80 cm, č. EDRS80222 
(344,50 €)
90 cm, č. EDRS90222 
(378,40 €)
sklo: dekór Crepi, 
profily: biele
80 cm, č. EDRS80202 
(372,80 €)
90 cm, č. EDRS90202 
(406,70 €)

Pevná bočná stena
výška 185 cm  
sklo: číre, profily: biele
80 cm, č. ESKS80222 
(179,00 €)
90 cm, č. ESKS90222 
(194,00 €) 
sklo: dekór Crepi, 
profily: biele
80 cm, č. ESKS80202 
(186,00 €)
90 cm, č. ESKS90202 
(198,00 €)



99 Sprchovacie kúty / ATOL PLUS

Štvrťkruhový kút s posuvnými dverami

Možnosť kombinácie s plytkými 
sprchovacími vaničkami umožňuje 
výška sprchovacích kútov, dverí 
a pevnej steny, ktorá je 185 cm.

TIP
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AKORD
DOKONALÉ SPRCHOVANIE

Dokonalý chod:
trvanlivé vozíky

Dokonalé nastave-
nie: regulácia výšky 
dverí

Vyrovnanie nerov-
ností: regulácia 
na sten. profiloch

Dokonalá tesnosť:
magnetická 
tesniaca lišta

Profily: biele, č. 000,
strieborné 
polomatné, č. 005

Pevné a stabilné:
konštrukcia profilov, 
hr. skla 4 mm

Výplň: pravé 
bezpečnostné 
sklo číre, č. 222

Výplň:  pravé
bezpečnostné sklo
s dekórom CREPI,
č. 202

Široký vstup: lietacie 
dvere so zdvíhacím 
mechanizmom

Jednoduché čistenie: 
sprchovacie kúty s výplňou 
číreho skla na želanie 
s povrchom Reflex KOLO 
za príplatok 56,50 € s DPH

PREDNOSTI

Posuvné dvere Lietacie dvere

Možnosť inštalácie dverí so vstu-
pom na pravej alebo ľavej strane. TIP

Sprchujeme sa a deň začína nádherne. Veď 
máme kút Akord! Dokonalý v každom detaile. 
Stabilná konštrukcia, výplň z pravého bezpeč-
nostného skla, elegantný tvar - radosť zo spr-
chovania po veľa rokov.
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Štvrťkruhový kút, výška 185 cm
lietacie dvere otvárateľné von aj dovnútra
sklo: číre, profily: biele
80 cm, č. RKPF80222 (583,50 €)
90 cm, č. RKPF90222 (622,00 €)
sklo: číre, profily: strieborné polomatné
80 cm, č. RKPF80222005 (647,00 €)
90 cm, č. RKPF90222005 (696,80 €)
sklo: dekór Crepi, profily: biele
80 cm, č. RKPF80202 (627,70 €)
90 cm, č. RKPF90202 (669,60 €)

Štvrťkruhový kút
výška 185 cm, posuvné dvere
sklo: číre, profily: biele
80 cm, č. RKPG80222 (500,90 €)
90 cm, č. RKPG90222 (536,00 €)
sklo: číre, profily: strieborné polomatné
80 cm, č. RKPG80222005 (552,90 €)
90 cm, č. RKPG90222005 (597,10 €)
sklo: dekór Crepi, profily: biele
80 cm, č. RKPG80202 (536,00 €)
90 cm, č. RKPG90202 (583,50 €)

PREHĽAD VÝROBKOV

Štvorcový kút
výška 185 cm, posuvné dvere
sklo: číre, profily: biele
80 cm, č. RKDK80222 (356,90 €)
90 cm, č. RKDK90222 (377,20 €)
sklo: číre, profily: strieborné polomatné
80 cm, č. RKDK80222005 (400,00 €)
90 cm, č. RKDK90222005 (410,10 €)
sklo: dekór Crepi, profily: biele
80 cm, č. RKDK80202 (388,60 €)
90 cm, č. RKDK90202 (403,30 €)

Posuvné dvere
výška 185 cm
sklo: číre, profily: biele
80 cm, č. RDRS80222 (277,60 €)
90 cm, č. RDRS90222 (292,30 €)
120 cm, č. RDRS12222 (403,30 €)
sklo: dekór Crepi, profily: biele
80 cm, č. RDRS80202 (296,90 €)
90 cm, č. RDRS90202 (296,90 €)
120 cm, č. RDRS12202 (429,40 €)

Lietacie dvere otvárateľné von 
aj dovnútra, výška 185 cm
sklo: číre, profily: biele
80 cm, č. RDRF80222 (308,20 €)
90 cm, č. RDRF90222 (328,60 €)
sklo: dekór Crepi, profily: biele
80 cm, č. RDRF80202 (337,60 €)
90 cm, č. RDRF90202 (346,70 €)

Skladacie dvere
výška 185 cm
sklo: číre
profily: strieborné polomatné
80 cm, č. RDRB80222005 (343,30 €)
90 cm, č. RDRB90222005 (358,00 €)

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Pevná bočná stena
výška 185 cm
sklo: číre, profily: biele
80 cm, č. RSKS80222 (176,80 €)
90 cm, č. RSKS90222 (185,80 €)
sklo: číre, profily: strieborné polomatné
80 cm, č. RSKS80222005 (194,90 €)
90 cm, č. RSKS90222005 (201,70 €)
sklo: dekór Crepi, profily: biele
80 cm, č. RSKS80202 (201,70 €)
90 cm, č. RSKS90202 (205,10 €)

Krídlové dvere
výška 185 cm
sklo: číre
profily: strieborné polomatné
80 cm, č. RDRP80222005 (308,20 €)
90 cm, č. RDRP90222005 (319,50 €)
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GEO-6
VÝNIMOČNÁ FUNKČNOSŤ ZA PRIJATEĽNÚ CENU

PREDNOSTI

Dokonalý chod: 
dvojité vozíky  
s ložiskom

Detaily:
skryte upevnenie

Moderný dizajn:
profily strieborné  
lesklé, č. 003

Výplň: pravé 
bezpečnostné
sklo číre, č. 222,  
hr. skla 6 mm,
Prismatic č. 205

Ľahké otváranie:   
obojstranné 
držadlá

Jednoduché čistenie:
možnosť odklonenia  
dverí

Čistý vzhľad:
bez nevzhľadných  
skrutiek skrytých  
krycou páskou

Vyrovnanie  
nerovností  
stien: regulácia na  
stenových profiloch

Moderný dizajn:
estetické kryty  
s logotypom

Jednoduché čistenie:  
sprchovacie kúty s výplňou 
číreho skla na želanie  
s povrchom Reflex KOLO  
za príplatok 56,50 € s DPH

Štvorcový kút Posuvné dvere Rozširovací panel

korom. Teraz medzi výrobkami Geo-6 nájdete 
niekoľko ďaľších novinek, ktoré potvrdzujú va-
riabilitu série, ako sú posuvné dvere široké až 
160 cm, rozširovacie panely alebo štvorcový 
sprchovací kút.

Doprajte si osviežujúcu sprchu. Relaxujte a 
načerpajte energiu. Séria sprchovacích kútov 
Geo – 6 ponúka komfort a funkčnosť za dobrú 
cenu. Vyberte si zo sérií modelov a užívajte si. 
Na výber máte medzi čírym sklom, prípadne s 
praktickou povrchovou úpravou Reflex KOLO 
alebo štrukturovaným sklom s prizmatickým de-
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Štvrťkruhový kút s posuvnými dverami



104

PREHĽAD VÝROBKOV

Sprchovací kút Geo-6 vo variante 
s posuvnými dverami poskytuje veľmi 
komfortný priestor k sprchovaniu. 
Môže sa použiť v nike a v kombinácii s pevnou 
stenou je možné ho umiestniť v rohu.

TIP

K dispozícii rozširovací 
profil, č. A60600CP 
(45,60 €), umožňujúci 
rozšírenie až o 3 cm.

TIP

Štvrťkruhový sprchovací kút, výška 
190 cm, 
posuvné dvere
sklo: číre 
profily: strieborné lesklé
80 cm, č. GKPG80222003 (336,40 €)
90 cm, č. GKPG90222003 (369,20 €) 
sklo: s dekórom Prismatic
profily: strieborné lesklé
80 cm, č. GKPG80205003 (336,40 €) 
90 cm, č. GKPG90205003 (369,20 €)

Posuvné dvere
L/P, výška 190 cm
sklo: číre 
profily: strieborné lesklé 
100 cm, č. GDRS10222003 (264,20 €)
120 cm, č. GDRS12222003 (324,20 €) 
sklo: s dekórom Prismatic
profily: strieborné lesklé
100 cm, č. GDRS10205003 (264,20 €)
120 cm, č. GDRS12205003 (324,20 €)

Krídlové pivotové dvere 
L/P, výška 190 cm
sklo: číre 
profily: strieborné lesklé
80 cm, č. GDRP80222003 
(212,90 €)
90 cm, č. GDRP90222003 
(229,40 €)
sklo: s dekórom Prismatic
profily: strieborné lesklé
80 cm, č. GDRP80205003 
(212,90 €)
90 cm, č. GDRP90205003 
(229,40 €)

Skladacie dvere
L/P, výška 190 cm
sklo: číre 
profily: strieborné lesklé
80 cm, č. GDRB80222003 
(270,50 €)
90 cm, č. GDRB90222003 
(278,80 €)
sklo: s dekórom Prismatic
profily: strieborné lesklé
80 cm, č. GDRB80205003 
(270,50 €)
90 cm, č. GDRB90205003 
(278,80 €)

Pevná bočná stena
výška 190 cm
dodávaná s držadlom na uterák
sklo: číre 
profily: strieborné lesklé 
80 cm, č. GSKS80222003 (194,10 €)
90 cm, č. GSKS90222003 (199,30 €)
sklo: s dekórom Prismatic
profily: strieborné lesklé
80 cm, č. GSKS80205003 (194,10 €)
90 cm, č. GSKS90205003 (199,30 €)

Aby nedochádzalo k usadzova-
niu vodného kameňa, používajte 
pri utieraní vodných kvapiek po 
osprchovaní, gumenú stierku, jemnú utierku 
alebo jelenicu, nie však čistiaci prostriedok. 
Pri sprchovaní môže tiež dôjsť k nahroma-
deniu zvyškového množstva prípravku pre 
starostlivosť o telo (tekuté mydlo, šampón, 
sprchový gél), preto vždy po ich použití 
dôkladne spláchnite vodou zvyšky týchto 
prípravkov.

TIP

POZOR! Je potrebné objednať súčasne č. výrobku A + B (dodávané v 2 kartónoch).
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Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Štvorcový sprchovací kút, 
výška 190 cm, 
posuvné dvere (A + B)
sklo: číre 
profily: strieborné lesklé 
80 cm, č. GKDK80222003 (347,90 €)
90 cm, č. GKDK90222003 (381,90 €) 

Posuvné dvere (A + B)
L/P, výška 190 cm
sklo: číre 
profily: strieborné lesklé  
110 cm, č. GDRS11222003 (290,40 €)
140 cm, č. GDRS14222003 (326,80 €)
160 cm, č. GDRS16222003 (365,60 €) 

Rozširovací panel 
18 cm, č. GSKP18222003 (165,60 €)
42 cm, č. GSKP42222003 (184,80 €)
60 cm, č. GSKP60222003 (201,60 €)
80 cm, č. GSKP80222003 (219,60 €) 

Sprchovacie kúty / GEO-6

POZOR! Je potrebné objednať súčasne č. výrobku A + B (dodávané v 2 kartónoch).

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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FIRST
PRVÁ VOĽBA PRI VÝBERE SPRCHOVACIEHO KÚTA

variantov prevedenia. Séria First je doplnená 
o 3-dielne posunuté dvere 80, 90 a 100 cm.

Zariaďujete alebo rekonšruujete kúpeľňu? First 
je prvou voľbou pri výbere – nadčasový ele-
gantný design, jednoduchá inštalácia, zodpo-
vedajúce sprchovacie vaničky, to všetko za 
rozumnú cenu. Na výber je čiré sklo alebo 
matné satinované, vyberať môžete z mnohých 
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PREDNOSTI

Praktické a elegantné 
úchytky dvier

Lišta medzi pevnou 
a posuvnou časťou 
zaisťuje tesnosť kúta

Magnetické lišty dvier 
zaisťujú komfort 
a tesnosť

Horné a dolné 
ložiskové pojazdy 
zaisťujú plynulý 
chod dverí

Regulácia stenových 
profilov umožňuje 
nastavenie sprchova-
cieho kúta

Pravé bezpečnostné
číre sklo (4 mm)

Pravé bezpečnostné
satinované sklo 
(4 mm)

Systém odklonenia dvier 
zjednodušuje údržbu 
sprchovacieho kúta
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Odporúčané maloobchodné ceny v € v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2013. Sprchovacie vaničky nájdete na str. 112.

Štvorcový kút 80 cm, číre sklo
č. ZKDK80222003 (252,00 €)
Štvorcový kút 80 cm, satinované sklo
č. ZKDK80214003 (282,00 €)
Štvorcový kút 90 cm, číre sklo
č. ZKDK90222003 (259,20 €)
Štvorcový kút 90 cm, satinované sklo
č. ZKDK90214003 (289,20 €)

Štvrťkruhový kút 80 cm, číre sklo
č. ZKPG80222003 (270,00 €)
Štvrťkruhový kút 80 cm, satinované sklo
č. ZKPG80214003 (300,00 €)
Štvrťkruhový kút 90 cm, číre sklo
č. ZKPG90222003 (274,80 €)
Štvrťkruhový kút 90 cm, satinované sklo
č. ZKPG90214003 (306,00 €)

Set - štvorcový kút 80 cm, číre sklo, vr. vaničky
č. ZKDK80222003Z1 (315,40 €)
Set - štvorcový kút 80 cm, satinované sklo, vr. vaničky
č. ZKDK80214003Z1 (342,40 €)
Set - štvorcový kút 90 cm, číre sklo, vr. vaničky
č. ZKDK90222003Z1 (330,50 €)
Set - štvorcový kút 90 cm, satinované sklo, vr. vaničky
č. ZKDK90214003Z1 (357,50 €)

Set - štvrťkruhový kút 80 cm, číre sklo, vr. vaničky
č. ZKPG80222003Z1 (331,60 €)
Set - štvrťkruhový kút 80 cm, satinované sklo, vr. vaničky
č. ZKPG80214003Z1 (358,60 €)
Set - štvrťkruhový kút 90 cm, číre sklo, vr. vaničky
č. ZKPG90222003Z1 (344,50 €)
Set - štvrťkruhový kút 90 cm, satinované sklo, vr. vaničky
č. ZKPG90214003Z1 (372,60 €)

FIRST / PREHĽAD VÝROBKOV

Posuvné dvere 100 cm, číre sklo
č. ZDDS10222003 (235,20 €)
Posuvné dvere 100 cm, satinované sklo
č. ZDDS10214003 (258,70 €)
Posuvné dvere 120 cm, číre sklo
č. ZDDS12222003 (250,80 €)
Posuvné dvere 120 cm, satinované sklo
č. ZDDS12214003 (275,90 €)

Krídlové pivotové dvere 80 cm, číre sklo
č. ZDRP80222003 (234,00 €)
Krídlové pivotové dvere 80 cm, satinované sklo
č. ZDRP80214003 (257,40 €)
Krídlové pivotové dvere 90 cm, číre sklo
č. ZDRP90222003 (250,80 €)
Krídlové pivotové dvere 90 cm, satinované sklo
č. ZDRP90214003 (276,00 €)

Pevná bočná stena 80 cm, číre sklo
č. ZSKX80222003 (156,00 €)
Pevná bočná stena 80 cm, satinované sklo
č. ZSKX80214003 (171,60 €)
Pevná bočná stena 90 cm, číre sklo
č. ZSKX90222003 (166,80 €)
Pevná bočná stena 90 cm, satinované sklo
č. ZSKX90214003 (183,60 €)

3-dielne posuvné dvere 80 cm, číre sklo
č. ZDRS80222003 (166,70 €)
3-dielne posuvné dvere 80 cm, satinované sklo
č. ZDRS80214003 (166,70 €)
3-dielne posuvné dvere 90 cm, číre sklo
č. ZDRS90222003 (197,80 €)
3-dielne posuvné dvere 90 cm, satinované sklo
č. ZDRS90214003 (197,80 €)
3-dielne posuvné dvere 100 cm, číre sklo
č. ZDRS10222003 (215,80 €)
3-dielne posuvné dvere 100 cm, satinované sklo
č. ZDRS10214003 (215,80 €)

NOVINKA

Upozornenie:
Sety FIRST je možné objednávať  
len v paletovom počte, tj. 4 kusy.
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Posuvné 3-dielne dvere
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FRESH SOFT
EŠTE LEPŠÍ POMER KVALITY A CENY

PREDNOSTI

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Jednoduché 
čistenie: možnosť 
odklonenia dverí

Nové obojstranné 
madlá: jednoduché
a bezpečné otváranie

Výplň: pravé 
bezpečnostné sklo 
s bielym dekórom 
STRIP, č. 212, 
s polopriehľadným 
dekórom STRIP, č. 211

Plynulý chod: 
horné a dolné 
ložiskové pojazdy

Vyrovnanie nerovností: 
15 mm regulácia na 
stenových profiloch

Profily: strieborné matné, 
č. 001 (s pravým sklom 
čírym, č. 222 alebo 
s dekórom STRIP, 
č. 211)

Profily: biele, č. 000
(s pravým sklom 
čírym, č. 222 alebo 
s dekórom STRIP, 
č. 212)

Výplň: pravé 
bezpečnostné 
sklo číre, č. 222

Pevné a stabilné:
konštrukcia profilov, 
hr. skla 4 mm

Štvrťkruhový kút
výška 185 cm, posuvné dvere
sklo: číre, profily: biele
80 cm, č. DKPG80222000 (298,70 €)
90 cm, č. DKPG90222000 (303,60 €)
90 cm, č. DKPG90222000S (336,60 €)
sklo: číre, profily: strieborné matné
80 cm, č. DKPG80222001 (309,70 €)
90 cm, č. DKPG90222001 (313,30 €)
90 cm, č. DKPG90222001S (351,30 €)
sklo: STRIP biele, profily: biele
80 cm, č. DKPG80212000 (303,60 €)
90 cm, č. DKPG90212000 (315,80 €)
sklo: STRIP polopriehľadné, 
profily: strieborné matné
80 cm, č. DKPG80211001 (325,60 €)
90 cm, č. DKPG90211001 (324,40 €)

PREHĽAD VÝROBKOV

S na konci objednávacieho čísla znamená 
zmontovaný variant kúta.

sťou. Navyše sme sériu rozšírili o zmontované 
modely – pre ľahkú a rýchlu inštaláciu vo vašej 
kúpeľni.

Séria Fresh Soft ako nástupca série Fresh teraz 
ponúka viac výhod za ešte lepšiu cenu – nové 
ložiskové vozíky v horných i dolných závesoch, 
výplň z pravého skla v dvoch vyhotoveniach v 
kombinácii s bielymi alebo striebornými profil-
mi, nové elegantné držadlá. Možnosť odklo-
nenia dvier pre ľahké čistenie je samozrejmo-
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Štvrťkruhový kút s posuvnými dverami
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SPRCHOVACIE VANIČKY
PREHĽAD AKRYLÁTOVÝCH VANIČIEK

Obdĺžniková sprchovacia vanička TERRA 
120 x 90 cm č. XBP1729000 (586,00 €)
140 x 90 cm č. XBP1749000 (593,10 €)
hĺbka 3 cm, odtok 90 mm

Štvorcová sprchovacia vanička TERRA 
90 x 90 cm č. XBK1790000 (301,80 €)
100 x 100 cm č. XBK1710000 (431,00 €)
hĺbka 3 cm, odtok 90 mm

Štvrťkruhová sprchovacia vanička TERRA 
90 x 90 cm č. XBN1790000 (334,50 €)
100 x 100 cm č. XBN1710000 (364,40 €)
hĺbka 3 cm, odtok 90 mm

Štvrťkruhová sprchovacia vanička PACIFIK 
80 x 80 cm, č. XBN0780 (183,00 €)
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm
čelný panel č. PBN0480 (82,60 €)
nohy k vaničke č. SN6 (20,90 €)

Štvorcová sprchovacia vanička PACIFIK
90 x 90 cm, č. XBK0790 (191,80 €)
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm
nohy k vaničke č. SN6 (20,90 €)

Štvrťkruhová sprchovacia vanička PACIFIK 
90 x 90 cm, č. XBN0790 (191,80 €)
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm
čelný panel č. PBN0490 (81,30 €)
nohy k vaničke č. SN6 (20,90 €) Štvorcová sprchovacia vanička PACIFIK

100 x 100 cm, č. XBK0710 (208,40 €)
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm 
nohy k vaničke č. SN6 (20,90 €)

Štvorcová sprchovacia vanička PACIFIK
80 x 80 cm, č. XBK0780 (183,00 €)
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm
nohy k vaničke č. SN6 (20,90 €)

Obdĺžniková sprchovacia vanička PACIFIK
120 x 80 cm, č. XBP0780 (208,40 €)
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm 
nohy k vaničke č. SN6 (20,90 €)

Obdĺžniková sprchovacia vanička PACIFIK
100 x 80 cm, č. XBP0718 (208,40 €)
100 x 90 cm, č. XBP0719 (208,40 €)
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm
nohy k vaničke č. SN6 (20,90 €)

Obdĺžniková sprchovacia vanička PACIFIK 
120 x 90 cm, č. XBP0729 (249,10 €)
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm
nohy k vaničke č. SN6 (20,90 €)

Obdĺžniková sprchovacia vanička PACIFIK 
140 x 90 cm, č. XBP0749 (296,10 €)
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm
nohy k vaničke č. SN6 (20,90 €)



113

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Štvorcová sprchovacia vanička 
STANDARD PLUS
80 x 80 cm, č. XBK1580 (122,00 €)
90 x 90 cm, č. XBK1590 (130,80 €)
hĺbka 9 cm, odtok 52 mm
nohy k vaničke č. SN5 (20,90 €)

HLBOKÁ štvrťkruhová
sprchovacia vanička
80 x 80 cm, č. XBN0380 (161,40 €)
hĺbka 21 cm, odtok 52 mm
čelný panel č. PBN0380 (73,70 € Kč)
nohy k vaničke č. SN1 (20,90 €)

Štvrťkruhová sprchovacia vanička 
STANDARD PLUS 
s integrovaným panelom
80 x 80 cm, č. XBN1480 (158,90 €)
90 x 90 cm, č. XBN1490 (169,00 €)
hĺbka 9 cm, odtok 52 mm, 
celková výška 20,5 cm
nohy k vaničke č. SN5 (20,90 €)

HLBOKÁ štvorcová 
sprchovacia vanička
80 x 80 cm, č. XBK0380 (161,40 €)
hĺbka 21 cm, odtok 52 mm
nohy k vaničke č. SN1 (20,90 €)

Štvrťkruhová sprchovacia vanička AKCENT
80 x 80 cm, č. XBN0480 (179,10 €)
čelný panel č. PBN0480 (82,60 €)
nohy k vaničke č. SN5 (20,90 €)
90 x 90 cm, č. XBN0490 (189,30 €)
čelný panel č. PBN0490 (81,30 €)
nohy k vaničke č. SN6 (20,90 €)
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm

Štvorcová sprchovacia vanička
STANDARD PLUS 
s integrovaným panelom 
80 x 80 cm, č. XBK1480 (158,90 €)
90 x 90 cm, č. XBK1490 (169,00 €)
hĺbka 9 mm, odtok 52 mm, 
celková výška 20,5 cm
nohy k vaničke č. SN5 (20,90 €)

HLBOKÁ štvrťkruhová
sprchovacia vanička
90 x 90 cm, č. XBN0390 (180,40 €)
hĺbka 21 cm, odtok 52 mm
čelný panel č. PBN0390 (73,70 €)
nohy k vaničke č. SN1 (20,90 €)

Štvrťkruhová sprchovacia vanička 
STANDARD PLUS 
80 x 80 cm, č. XBN1580 (122,00 €)
90 x 90 cm, č. XBN1590 (130,80 €)
hĺbka 9 cm, odtok 52 mm
nohy k vaničke č. SN5 (20,90 €)

HLBOKÁ štvorcová 
sprchovacia vanička
90 x 90 cm, č. XBK0390 (180,40 €)
hĺbka 21 cm, odtok 52 mm
nohy k vaničke č. SN2 (20,90 €)

Sprchovacie vaničky
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Keramická štvorcová vanička ABELE
90 x 90 x 7 cm, odtok 90 mm, 
č. XBK1290 (274,70 €) 
samonosná s profilovaným dnom, 
inštalácia na podlahu

Keramická štvorcová vanička XENO
90 x 90 x 6 cm, odtok 90 mm, 
č. XBK1390 (190,50 €)
samonosná, inštalácia na podlahu

Keramická štvrťkruhová vanička NEVA
90 x 90 x 11 cm, odtok 65 mm,  
rádius: 550 mm
č. 74950P (234,10 €) 
samonosná s profilovaným dnom, 
inštalácia na podlahu

Keramická štvorcová vanička SANGRO
90 x 90 x 11 cm, odtok 65 mm, 
č. 74350P (273,60 €) 
samonosná s profilovaným dnom, 
inštalácia na podlahu

Keramická štvrťkruhová vanička XENO
90 x 90 x 6 cm, odtok 90 mm,  
rádius: 550 mm
č. XBN1390 (190,50 €)
samonosná, inštalácia na podlahu

SPRCHOVACIE VANIČKY

PREHĽAD KERAMICKÝCH VANIČIEK

 
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Poznámka: 
Rádius štvrťkruhových sprchovacích
vaničiek a kútov KOLO je pre rovnakú 
veľkosť zhodný:  
80 x 80 cm - R 450 mm 
90 x 90 cm - R 550 mm

Štvorcová vanička FIRST 80 cm
vrátane panelu a nôh
odtok 90 mm
č. XBK1680000 (98,40 €)

Štvorcová vanička FIRST 90 cm
vrátane panelu a nôh 
odtok 90 mm
č. XBK1690000 (108,00 €)

hĺbka vaničiek je 4 cm
výška vrátane panelu 16,5 cm

Štvrťkruhová vanička FIRST 80 cm
vrátane panelu a nôh
odtok 90 mm
č. XBN1680000 (98,40 €)

Štvrťkruhová vanička FIRST 90 cm
vrátane panelu a nôh
odtok 90 mm
č. XBN1690000 (108,00 €)

Ďalšie ponuky sprchových vaničiek nájdete v sortimente značky Keramag na str. 175.
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VANE

Pohodlie môže naberať desiatky foriem. 
Zvoľte si tvar vane, ktorý Vám bude najviac 
vyhovovať a ktorý sa Vám zapáči. A potom 
sa sami presvedčíte, že v akrylátovej vani 
KOLO je kúpeľ taký príjemný a relaxačný.

PREČO KOLO? 
Moderné akrylátové vane KOLO dávajú 
nové možnosti pre navrhovanie kúpeľní. 
Premyslené štýlové línie, príťažlivé tvary, 
pekné detaily a použitie najkvalitnejšieho 
sanitárneho akrylátu Lucite® – to všetko 
výborne prispieva k vytvoreniu štýlového 
kúpeľňového priestoru. Oceľové vane sú už 
minulosťou. Akrylát Lucite® nám dáva úplne 
nové možnosti. Má vynikajúce vlastnosti – 
je pevný, neuveriteľne jednoducho odoláva 
každodennému používaniu a vďaka hladké-
mu povrchu sa jednoducho udržuje.

Ako NOVINKU  nájdete v ponuke taktiež oceľové vane KOLO. Vane sa dodá-
vajú v troch dĺžkach, vždy vrátane nôh, jeden typ s integrovanými madlami. Vaňe 
sa ľahko udržiavajú a sú veľmi odolné.

POHODLNÝ KÚPEĽ
Je dôležité venovať pozornosť, aby naša 
vaňa bola naozaj pohodlná. Užívateľský 
komfort dodatočne zvyšujú estetické pod-
hlavníky a výnimočne funkčné držadlá, uľah-
čujúce vstupovanie a vystupovanie z vane 
alebo zmenu polohy pri kúpeli. Pamätajte 
na upevnenie držadiel ešte pred inštaláciou 
vane – neskôr to už nebude možné. 

SANITÁRNY AKRYLÁT MÁ 
MNOHO PREDNOSTÍ!
Dizajnéri kúpeľní na celom svete používajú 
akrylát pre jeho krásu a variabilitu pri výro-
be. Možno ho veľmi jednoducho tvarovať, 
umožňuje vyrábať vane príťažlivých a prak-
tických tvarov, plne ergonomické.

PRÍJEMNÝ A RELAXAČNÝ KÚPEĽ

PREDNOSTI SANITÁRNEHO AKRYLÁTU LUCITE®

Udržuje stálu teplotu 
kúpeľa, vlastný akryláto-
vý povrch vane nechla-
dí, je príjemný a teplý 
na dotyk.

Vďaka veľmi hladké-
mu povrchu sa veľmi 
jednoducho udržuje 
čistý, zabraňuje 
usadzovaniu hrdze, 
nečistôt, rastu baktérii 
a plesní.

Je pevný a má dlhú 
životnosť, neuveriteľne 
jednoducho odolá-
va každodennému 
používaniu a v prípade 
poškodenia je možné 
ho opraviť.

Tlmí hluk, pri napúšťa-
ní vody do vane nie 
je počuť obťažujúci 
hlasný zvuk.

PODHLAVNÍKY, DRŽADLÁ

Comfort plus,  
podhlavník strieborný  
SP007 (127,20 €), 
na želanie pre vane 
Comfort Plus

Standard, držadlo chróm,  
2 ks, SU001 (61,90 €), 
na želanie pre vane  
Clarissa, Perfect, Primo

Furora,  
vonkajšie držadlo chróm, 
1 ks, SU00013 (78,40 €) 
na želanie pre vaňu 
Furora

Clarissa podhlavník gélový 
grafitový SP006 (25,10 €)  
k asymetrickým vaniam

NOVINKA

NOVINKA

Vane
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PRAVOUHLÉ VANE

CLARISSA
170 x 75 x 45 cm, č. XWP2670 (726,10 €) 
180 x 80 x 45 cm, č. XWP2680 (829,70 €)
190 x 90 x 45 cm, č. XWP2690 (1.038,00 €)
kompletná vr. nôh, na želanie držadlá
Standard (2 ks), č. SU001 (61,90 €)

PERFECT
140 x 70 x 43,5 cm, č. XWP1040 (221,30 €) 
150 x 75 x 43,5 cm, č. XWP1050 (243,20 €)
160 x 75 x 43,5 cm, č. XWP1060 (243,20 €) 
170 x 75 x 43,5 cm, č. XWP1070 (243,20 €)
180 x 80 x 43,5 cm, č. XWP1080 (261,60 €) 
kompletná vr. nôh, na želanie držadlá 
Standard (2 ks), SU001 (61,90 €)

COMFORT PLUS

150 x 75 x 41 cm, bez držadiel, č. XWP1450 (291,40 €) 
160 x 80 x 41 cm, bez držadiel, č. XWP1460 (291,40 €) 
170 x 75 x 41 cm, bez držadiel, č. XWP1470 (291,40 €)
180 x 80 x 41 cm, bez držadiel, č. XWP1480 (343,80 €)
190 x 90 x 41 cm, bez držadiel, č. XWP1490 (365,40 €) 

150 x 75 x 41 cm, s držadlami, č. XWP1451 (329,80 €) 
160 x 80 x 41 cm, s držadlami, č. XWP1461 (329,80 €) 
170 x 75 x 41 cm, s držadlami, č. XWP1471 (329,80 €) 
180 x 80 x 41 cm, s držadlami, č. XWP1481 (382,20 €)
190 x 90 x 41 cm, s držadlami, č. XWP1491 (403,80 €) 

kompletná vr. nôh
na želanie:
podhlavník Comfort plus, strieborný, SP007 (127,20 €)
sedátko, 75 cm , č. SP008 (159,60 €)
sedátko, 80 cm , č. SP009 (167,00 €)
sedátko, 90 cm , č. SP010 (184,80 €)

Nosnosť sedátok 180 kg, materiál PMMA (akrylát).

Vonkajšie čisté línie v spojení s vnútor-
ným dynamickým tvarom a komfortnou 
plochou pre sedenie vytvára z vane 
Clarissa výnimočné riešenie v duchu moderných 
trendov, na želanie rovnako v oválnom a asymet-
rickom vyhotovení.

TIP

NOVINKA
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Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Vane

OPAL PLUS
140 x 70 x 42 cm, č. XWP1240 (133,60 €) 
150 x 70 x 42 cm, č. XWP1250 (141,10 €)
160 x 70 x 42 cm, č. XWP1260 (146,80 €) 
170 x 70 x 42 cm, č. XWP1270 (152,90 €)
kompletná vr. nôh

REKORD
140 x 70 x 40  cm, č. XWP1640 (132,60 €)
150 x 70 x 40  cm, č. XWP1650 (134,80 €)
160 x 70 x 40  cm, č. XWP1660 (141,30 €)
170 x 70 x 40  cm, č. XWP1670 (146,90 €)
170 x 75 x 40  cm, č. XWP1671 (151,30 €)
kompletná vr. nôh

Napriek všeobecnému názoru platí, že 
v krátkej vani nie je spotreba vody 
menšia. Ak sa chcete úplne ponoriť 
do vody, tak v dlhšej vani budete v skutočnosti 
potrebovať menšie množstvo vody.

TIP

PRIMO
140 x 70 x 44 cm, č. XWP0840 (201,00 €)
150 x 70 x 44 cm, č. XWP0850 (220,20 €)
160 x 70 x 44 cm, č. XWP0860 (220,20 €)
170 x 70 x 44 cm, č. XWP0870 (220,20 €)
kompletná vr. nôh, na želanie držadlá 
Standard (2 ks), č. SU001 (61,90 €)

Pravouhlé vane Primo s jednoduchým, 
prostým tvarom majú mimoriadne dlhý 
vnútorný priestor. Ľudia s výškou 190 cm 
získajú tak pohodlný kúpeľ už vo vani Primo 
dĺžky 170 cm!

TIP

NOVINKA

Ďalšie ponuky pravouhlých vaní nájdete
v sortimente značky Keramag na str. 174.
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MODO 
160 x 70 x 45 cm, č. XWP1160000 (228,00 €) 
pravá, odtok zboku 
170 x 75 x 45 cm, č. XWP1170000 (228,00 €)  
pravá, odtok zboku
170 x 75 x 45 cm, č. XWP1171000 (228,00 €)  
pravá, odtok v strede 
180 x 80 x 45 cm, č. XWP1181000 (238,80 €)  
pravá, odtok v strede
Vane sú dodávané vrátane nôh.

Bočný panel UNI 2
materiál: MDF dosky s PVC fóliou, 
odolné voči vlhkosti, pevné a stabilné 
70 cm, wenge, č. PWP4071K11 (50,20 €)
70 cm, biela, č. PWP2373000 (50,20 €)
75 cm, wenge, č. PWP4075K11 (57,70 €)
75 cm, biela, č. PWP2376000 (57,70 €)
80 cm, wenge, č. PWP4081K11 (66,30 €)
80 cm, biela, č. PWP2383000 (66,30 €)
90 cm, biela, č. PWP2393000 (77,00 €)

Čelný panel UNI 2
materiál: MDF dosky s PVC fóliou, 
odolné voči vlhkosti, pevné a stabilné 
140 cm, wenge, č. PWP4040K11 (102,60 €)
140 cm, biela, č. PWP2341000 (102,60 €)
150 cm, wenge, č. PWP4050K11 (113,30 €)
150 cm, biela, č. PWP2351000 (113,30 €)
160 cm, wenge, č. PWP4060K11 (119,70 €)
160 cm, biela, č. PWP2361000 (119,70 €)
170 cm, wenge, č. PWP4070K11 (126,10 €)
170 cm, biela, č. PWP2372000 (126,10 €)
180 cm, wenge, č. PWP4080K11 (142,20 €)
180 cm, biela, č. PWP2382000 (142,20 €)
190 cm, biela, č. PWP2392000 (159,30 €)

Upozornenie: 
Panely UNI 2 nie je možné používať k vaniam Clarissa.

Súprava profilov
pre rohovú inštaláciu panelu UNI 2
(1 čelný panel + 1 bočný panel)
biela, č. SU00016 (24,60 €)
matná strieborná, č. SU00018 (30,00 €)

Súprava profilov
pre inštaláciu čelného panelu UNI 2
biela, č. SU00017 (24,60 €)
matná strieborná, č. SU00019 (30,00 €)

PANELY K PRAVOUHLÝM VANIAM

LITO
oceľová vaňa pravouhlá
150 x 70 x 38  cm
č. XWP1550 (172,80 €) 
160 x 70 x 38  cm
č. XWP1560 (178,80 €)
170 x 70 x 38  cm
č. XWP1570 (182,40 €)
170 x 70 x 38  cm, s madlami
č. XWP1572 (200,40 €)
Vane sú dodávané vrátane nôh.

NOVINKA
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Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Vane

ASYMETRICKÉ VANE

CLARISSA
160 x 100 x 45 cm 
pravá č. XWA0860 (539,70 €), čelný panel č. PWA0860 (148,30 €),  
ľavá č. XWA0861 (539,70 €), čelný panel č. PWA0861 (148,30 €), 
bočný panel (rovnaký pre obidve vyhotovenia)  
č. PWA0862 (62,10 €), kompletná vr. nôh. 
170 x 105 x 45 cm
pravá č. XWA0870 (601,80 €), čelný panel č. PWA0870 (148,30 €), 
ľavá č. XWA0871 (601,80 €), čelný panel č. PWA0871 (148,30 €),  
bočný panel (rovnaký pre obidve vyhotovenia)  
č. PWA0872 (70,90 €), kompletná vr. nôh.

Podhlavník CLARISSA gélový grafitový k asymetrickým  
vaniam Clarissa 160 a 170 cm, č. SP006 (25,10 €)

PASJA 
160 x 80/50 x 42 cm
pravá č. XWA2161 (278,10 €)  
ľavá č. XWA2261 (278,10 €),  
vaňa dodávaná bez čelného panelu,  
kompletná vr. nôh
rám k vani SWA2160 (106,90 €)

ELIPSO 
140 x 100 x 44 cm  
pravá č. XWA0640 (298,80 €), čelný panel č. PWA0640 (136,30 €) 
ľavá č. XWA0641 (298,80 €), čelný panel č. PWA0641 (136,30 €)
150 x 100 x 44 cm 
pravá č. XWA0850 (312,90 €), čelný panel č. PWA0850 (149,40 €) 
ľavá č. XWA0851 (312,90 €), čelný panel č. PWA0851 (149,40 €)
160 x 100 x 44 cm 
pravá č. XWA0660 (326,00 €), čelný panel č. PWA0660 (157,00 €) 
ľavá č. XWA0661 (326,00 €), čelný panel č. PWA0661 (157,00 €) 
kompletná vr. nôh
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NEO PLUS
140 x 100 x 44 cm
pravá č. XWA0740 (284,60 €), ľavá č. XWA0741 (284,60 €), 
čelný panel (rovnaký pre obidve vyhotovenia) 
č. PWA0740 (129,70 €) 
150 x 100 x 44 cm
pravá č. XWA0750 (298,80 €), ľavá č. XWA0751 (298,80 €), 
čelný panel (rovnaký pre obidve vyhotovenia) 
č. PWA0750 (142,80 €)
160 x 100 x 44 cm
pravá č. XWA0760 (310,70 €), ľavá č. XWA0761 (310,70 €), 
čelný panel (rovnaký pre obidve vyhotovenia) 
č. PWA0760 (150,40 €)
kompletná vr. nôh

AGAT 
150 x 100 x 44 cm
pravá č. XWA0950 (210,60 €), 
čelný panel č. PWA0950 (127,20 €)
ľavá č. XWA0951 (210,60 €), 
čelný panel č. PWA0951 (127,20 €) 

Vane AGAT možno inštalovať s využitím 
nôh, ktoré sa objednávajú samostatne 
č. SN7 (20,90 €).

TIP

COMFORT PLUS FAMILY
170 x 75 x 41 cm
pravá č. XWA1470000 (685,90 €)
ľavá č. XWA1471000 (685,90 €) 
kompletná vr. nôh, s madlami a podhlavníkom

čelný panel 170 cm, ľavý, č. PWA1470000 (195,60 €)
čelný panel 170 cm, pravý, č. PWA1471000 (195,60 €)
bočný panel 75 cm, č. PWA1475000 (124,80 €)
bočný panel 90 cm, č. PWA1490000 (124,80 €)

NOVINKA

ASYMETRICKÉ VANE

Vaňu COMFORT PLUS FAMILY môžete inštalovať 
vo svojej kúpeľni niekoľkými spôsobmi:

inštalácia ku stene
V kombinácii s čelným 
panelom ľavým alebo 
pravým (na obrázku pravý)
a bočným panelom 75 
alebo 90 cm

inštalácia do rohu
V kombinácii s čelným 
panelom ľavým alebo 
pravým (na obrázku 
pravý) a bočným 
panelom 90 cm

inštalácia do rohu
V kombinácii s čelným 
panelom ľavým alebo 
pravým (na obrázku 
pravý) a bočným 
panelom 75 cm
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Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Vane

ROHOVÉ VANE

REWIA
145 x 145 x 45 cm, č. XWN0845 (431,80 €) 
čelný panel č. PWN0845 (164,60 €)
kompletná vr. nôh

Pri rohových akrylátových vaniach je 
možné jednoducho zhotoviť otvory 
a nainštalovať batériu na okraj vane.

TIP

NEO
125 x 125 x 40 cm, č. XWN1025 (330,40 €) 
čelný panel č. PWN1025 (162,50 €) 
kompletná vr. nôh
rám pre vaňu Neo SWN1025 (125,60 €)

MAXIMA
150 x 150 x 45 cm, č. XWN0850 (476,40 €), 
kompletná vr. nôh, na želanie čelný panel  
č. PWN0850 (164,60 €)



122

OVÁLNE VANE

CLARISSA
180 x 85 x 45 cm
č. XWL2680 (950,70 €)
kompletná vr. nôh
na želanie držadlá Standard (2 ks)
č. SU001 (61,90 €)

FURORA
so sedadlom, 165 x 130 x 44 cm, č. XWL0465 (870,10 €)
čelný panel č. PWL0466 (205,00 €),  
polkruhový panel č. PWL0467 (483,00 €), 
rám pre vaňu č. SWL0465 (141,80 €),  
vonkajšie chrómované držadlo č. SU00013 (78,40 €)

Vaňu FURORA môžete inštalovať  
vo svojej kúpeľni niekoľkými spôsobmi:

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

PROGRESS
180 x 85 x 41 cm, č. XWL2580 (1.064,20 €)
kompletná vr. nôh

inštalácia do rohu 
s použitím čelného 
akrylátového panelu 
č. PWL0466

zapustenie do podlahy 
alebo voľne stojaca 
inštalácia s polkruhovým 
a čelným akrylátovým 
panelom

inštalácia ku stene 
s polkruhovým 
akrylátovým panelom  
č. PWL0467



123

KeraTect® je úplne nový typ novodobej a inovovanej glazúry. Je trvale vypálená a bez 
pórov. Vyznačuje sa extrémne hladkým povrchom, ktorý zabraňuje usadzovaniu nečistôt, 
baktérií a vodného kameňa.

Prednosti výrobkov s glazúrou KeraTect®:
 30-ročná záruka – KeraTect® nie je povrchová úprava, ale trvalá glazúra, vypálená 

   pri cca. 1200°C
 extrémne hladký povrch – KeraTect® zabraňuje usadzovaniu nečistôt, baktérií 

   a vodného kameňa 
 žiarivý lesk – KeraTect® je lesklejší ako štandardná glazúra
 perfektná čistota – KeraTect® je nenáročná na čistenie, šetrí nákladné čistiace

   prostriedky
 dokonalá hygiena – pri glazúre KeraTect® sú mikropóry úplne uzatvorené
 odolnosť proti starnutiu a oderu – s glazúrou KeraTect® bude kúpeľňa stále 

   ako nová

Svetovo jedinečná glazúra KeraTect® je k dispozícii pri všetkých keramických výrobkov 
KERAMAG (okrem výrobkov s číslom 3xxxxx) vo všetkých lesklých farbách.
Pri objednávaní uvádzajte, prosíme, číslo farby 600 (napr. 124060 600).

Príplatok za glazúru KeraTect® k odporúčanej maloobchodnej cene výrobku činí 79,70 € vr. DPH

 Prvá keramická glazúra
    s 30 ročnou zárukou

Značka KERAMAG patrí k najznámejším na európskom trhu v oblasti kúpeľňového
vybavenia. Ponúka široký sortiment keramiky a kúpeľňového nábytku pre všetky oblasti
použitia – od privátnych kúpeľní, cez verejné priestory, až po vybavenie škôlok alebo 
kúpeľní pre telesne handicapovaných. Všetky výrobky sa vyznačujú nadštandardnou 
kvalitou a moderným designom. V sanitárnych priestoroch sa dbá na hygienu – 
KERAMAG túto požiadavku spĺňa bez kompromisov - napríklad vďaka WC bez splachova- 
cieho kruhu Rimfree® alebo inovatívnej glazúre KeraTect® pre jednoduchú údržbu.
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iCon
HARMÓNIA VÝROBKOV A PRIESTORU

tomatickým sklápaním sú ďalšie plusy pre po-
hodlie. Nábytok v troch trendových farbách vo 
vysokom lesku – biela (Alpin), burgundy a pla-
tinová  - sa ideálne prispôsobí každej kúpeľni. 
Zrkadlá s osvetlením ešte zvýšia komfort pre 
užívanie kúpeľne.
Tie najvyššie nároky na hygienu a  čistotu spĺ-
ňa závesné WC bez splachovacieho kruhu 
Rimfree.

Séria iCon je inovatívna a neobyčajná. S po-
nukou dvanástich typov umývadiel až do šírky 
120 cm a s nábytkom od stojacích skriniek po 
voliteľne umiestniteľných políc je ideálne pre 
moderné plánovanie priestoru. Pri umývadlách  
ponúka veľkorysé odkladacie plochy, široké 
dvojumývadlá určite vyhovejú nárokom vel-
kých rodín. Čisté tvary sú pri WC a bidetoch 
zvýraznené skrytým upevnením, zvýšený sed 
pri kombi WC a WC sedátka s pozvoľným au-
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Skryté upevnenie 
Plug Fix

Úspora vody:
dvojčinné 
splachovanie

Kvalita:
mechanizmus
tichého dovierania

Rimfree:
WC bez splachovacieho
kruhu

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s glazurou KeraTect® 

Vyšší komfort: 
WC sedadlo s automatickým 
pozvoľným sklápaním

Vyšší komfort:
zvýšené prevedenie
pre pohodlné 
vstávanie > 30 mm_

Pohodlná údržba
podlahy > 60 mm_

KERAMIKA A NÁBYTOK
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Umývadlo 60 x 48,5 cm 
č. 124060 (223,50 €)

Umývadlá je možné kombinovať
so spodnými skrinkami
840260, 840261, 840262, 
840360, 840361, 840362

Umývadlo 75 x 48,5 cm 
č. 124075 (396,00 €)

Umývadlá je možné kombinovať
so spodnými skrinkami
840275, 840276, 840277, 
840375, 840376, 840377

Umývadlo 90 x 48,5 cm 
č. 124090 (547,00 €)

Umývadlá je možné kombinovať
so spodnými skrinkami
840290, 840291, 840292, 
840390, 840391, 840392

Dvojumývadlo 120 x 48,5 cm 
s 2 otvormi pre batériu
č. 124120 (864,00 €)

Umývadlá je možné kombinovať
so spodnými skrinkami
840220, 840221, 840222, 
840520, 840521, 840522

Umývadlo 90 x 48,5 cm 
vr. dekoratívne misky vpravo
č. 124190 (612,00 €)
vr. dekoratívne misky vľavo
č. 124195 (612,00 €)

Umývadlá je možné kombinovať
so spodnými skrinkami
840290, 840291, 840292, 
840390, 840391, 840392

Umývadlo 120 x 48,5 cm 
s 2 otvormi pre batériu
č. 124020 (696,00 €)
bez otvoru pre batériu
č. 124025 (696,00 €)

Umývadlá je možné kombinovať
so spodnými skrinkami
840120, 840121, 840122, 
840420, 840421, 840422

Umývadlo 50 x 48,5 cm
vr. dekoratívne misky vpravo
č. 124050 (336,00 €)
vr. dekoratívne misky vľavo
č. 124150 (336,00 €)

Umývadlá je možné kombinovať
so spodnými skrinkami
840590, 840591, 840592, 
840320, 840321, 840322

Umývadlo 38 x 28 cm, bez prepadu 
s otvorom pre batériu vpravo
č. 124736 (108,00 €)
s otvorom pre batériu vľavo
č. 124836 (108,00 €)

Umývadlá je možné kombinovať
so spodnými skrinkami
840037, 840038, 840039

Rohové umývadlo 
dĺžka ramena 32,5 cm
bez prepadu
č. 124729 (156,50 €)
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Zrkadlo 60 cm  
s osvetlením
60 x 75 x 4 cm
č. 840760 (751,20 €)

Zrkadlo 90 cm  
s osvetlením
90 x 75 x 4 cm
č. 840790 (852,00 €)

Zrkadlo 120 cm  
s osvetlením
120 x 75 x 4 cm
č. 840720 (951,60 €)

Závesné WC 
hlb. splachovanie, 6l
č. 204000 (364,80 €)

Kombinovateľný s WC
sedadlom 574120 alebo 574130

Závesné WC 
hlb. splachovanie, 6l
bez splachovacieho kruhu
č. 204060 (451,20 €)

Kombinovateľný s WC
sedadlom č. 574120 (126,50 €)
závesy z ušľachtilej ocele
alebo č. 574130 (210,00 €)
závesy z ušľachtilej ocele, 
automatické pozvoľné sklápanie

Kombinované WC
hlb. splachovanie, 6 l
skladajúci sa z: 
– klozet s hlbokým splachovaním  
  č. 203400 (471,60 €)
– keramická nádrž, 3/6 l
 prívod bočný/zadný
  č. 229450 (243,50 €)

Kombinovateľný s WC sedadlom
č. 574400 (115,00 €) 
alebo č. 574410 (195,00 €) 
s automatickým pozvoľným sklápaním

Závesný bidet
č. 234000 (400,80 €) 

Len pre 1 otvorovú batériu s flexibilnými 
prívodnými hadicami vr. upevňovacej  
sady pre skryté upevnenia.

Spodná skrinka pod umývadlo
59,5 x 24 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chrómované madlo
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840260 (468,00 €)
– lesklá burgundy č. 840261 (468,00 €)
– lesklá platinová č. 840262 (468,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 124060
a skrinkami 840045, 840046, 840047

Spodná skrinka pod umývadlo
74 x 24 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chrómované madlo
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840275 (540,00 €)
– lesklá burgundy č. 840276 (540,00 €)
– lesklá platinová č. 840277 (540,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 124075
a skrinkami 840045, 840046, 8400477

Keramika iCon je k dispozícii s glazúrou KeraTect® za príplatok 79,70 €/ks, pri objednávaní uvádzajte za číslo výrobku kód 600. 
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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Spodná skrinka pod umývadlo
89 x 24 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chróm. madlo
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840290 (606,00 €)
– lesklá burgundy č. 840291 (606,00 €)
– lesklá platinová č. 840292 (606,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 124090, 
124195, 124190 a skrinkami 840045, 
840046, 840047

Skrinka pod dvojumývadlo
119 x 24 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, 2 chróm. madlá
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840220 (714,00 €)
– lesklá burgundy č. 840221 (714,00 €)
– lesklá platinová č. 840222 (714,00 €)

Kombinovateľná s dvojumývadlom 124120
a skrinkami 840045, 840046, 840047

Spodná skrinka pod umývadlo
119 x 24 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, 2 chróm. madlá
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840120 (714,00 €)
– lesklá burgundy č. 840121 (714,00 €)
– lesklá platinová č. 840122 (714,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 124020, 
124025 a skrinkami 840045, 840046, 
840047

Spodná skrinka pod umývadlo ľavé
89 x 24 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chróm. madlo
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840490 (636,00 €)
– lesklá burgundy č. 840491 (636,00 €)
– lesklá platinová č. 840492 (636,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 124150
a skrinkami 840045, 840046, 840047

Spodná skrinka pod umývadlo pravé
89 x 24 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chróm. madlo
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840590 (636,00 €)
– lesklá burgundy č. 840591 (636,00 €)
– lesklá platinová č. 840592 (636,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 124050,
a skrinkami 840045, 840046, 840047

Spodná skrinka pod umývadlo
119 x 24 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, 2 chróm. madlá
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840320 (708,00 €)
– lesklá burgundy č. 840321 (708,00 €)
– lesklá platinová č. 840322 (708,00 €)

Kombinovateľná s 2 umývadlami 
124050 a 124150 a skrinkami 840045, 
840046, 840047

Spodná skrinka pod umývadlo
59,5 x 62 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka s vnútornou zásuvkou,
chrómované madlo
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840360 (606,00 €)
– lesklá burgundy č. 840361 (606,00 €)
– lesklá platinová č. 840362 (606,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 124060,
a skrinkami 840045, 840046, 840047

Spodná skrinka pod umývadlo
74 x 62 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, chróm. madlá
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840375 (720,00 €)
– lesklá burgundy č. 840376 (720,00 €)
– lesklá platinová č. 840377 (720,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 124075,
a skrinkami 840045, 840046, 840047

Spodná skrinka pod umývadlo
89 x 62 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, chróm. madlá
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840390 (858,00 €)
– lesklá burgundy č. 840391 (858,00 €)
– lesklá platinová č. 840392 (858,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 124090, 
124195, 124190 a skrinkami 840045, 
840046, 840047
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lesklá platinoválesklá biela (lakovaná) lesklá burgundy 
(modravo, karmí-

novo červená)

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Skrinka pod dvojumývadlo
119 x 62 x 47,7 cm
4 výsuvné zásuvky, chróm. madlá
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840520 (1.140,00 €)
– lesklá burgundy č. 840521 (1.140,00 €)
– lesklá platinová č. 840522 (1.140,00 €)

Kombinovateľná s dvojumývadlom 124120
a skrinkami 840045, 840046, 8400477

Spodná skrinka pod umývadlo
119 x 62 x 47,7 cm
4 výsuvné zásuvky, chróm. madlá
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840420 (1.140,00 €)
– lesklá burgundy č. 840421 (1.140,00 €)
– lesklá platinová č. 840422 (1.140,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 
124020, 124025  
a skrinkami 840045, 840046, 840047

Spodná skrinka pod umývadlo
37 x 41,2 x 26,1 cm, závesy dvierok vpravo
1 výsuvná zásuvka, chrómované madlo
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840037 (420,00 €)
– lesklá burgundy č. 840038 (420,00 €)
– lesklá platinová č. 840039 (420,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 
124836 a 124736

Bočná skrinka
45 x 60 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky,
chrómované madlo
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) 
  č. 840045 (624,00 €)
– lesklá burgundy 
  č. 840046 (624,00 €)
– lesklá platinová 
  č. 840047 (624,00 €)

Bočná skrinka
89 x 47,2 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chrómované madlo
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840090 (708,00 €)
– lesklá burgundy č. 840091 (708,00 €)
– lesklá platinová č. 840092 (708,00 €)

Kombinovateľná so zrkadlovou skrinkou
840150, 840151, 840152

Vysoká skrinka
36 x 180 x 30,9 cm
závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo
1 dvierka, chrómované madlo,
1 pevná polička, 4 polohovateľné poličky
Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840000 (750,00 €)
– lesklá burgundy č. 840001 (750,00 €)
– lesklá platinová č. 840002 (750,00 €)

Zrkadlová skrinka
36 x 150 x 30,9 cm
závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo
1 zrkadlová dvierka, chrómované madlo,
2 pevné poličky, 2 polohovateľné poličky
korpus:
– lesklá biela (Alpin) č. 840150 (787,00 €)
– lesklá burgundy č. 840151 (787,00 €)
– lesklá platinová č. 840152 (787,00 €)

Kombinovateľná so skrinkami
840090, 840091, 840092
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iCon xs
HARMÓNIA VÝROBKOV A PRIESTORU

automatickým sklápaním, doplnené malými 
skrinkami s dodatočnými úložnými boxami, 
zrkadlová skrinka s poličkami, krátke police a 
úzke zrkadlo s osvetlením – to všetko je Vám 
k dispozícii , pokiaľ potrebujete účelne vybaviť 
malý priestor. Nábytok sa dodáva v troch far-
bách vo vysokom lesku – biela (Alpin), burgun-
dy a platinová, plastové boxy sú v čiernej farbe.

Ani v malých kúpeľniach a kúpeľniach pre 
hostí nemusíte robiť kompromisy, čo sa týka 
designu. iCon XS kopíruje svojimi čistými tvar-
mi a prevedením sériu iCon, výrobky sú len 
prispôsobené menšiemu priestoru. Asymetric-
ké umývadlo široké 53 cm, umývátka 38 cm 
a závesné WC so skrátenou dĺžkou 49 cm a 
s WC sedátkom s komfortným pozvoľným 
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Skryté upevnenie
Plug Fix

Vyšší komfort: 
WC sedadlo 
s automatickým 
pozvoľným sklápaním

Pohodlná údržba
podlahy > 60 mm_

Vyšší komfort:
zvýšené prevedenie
pre pohodlné 
vstávanie > 30 mm_

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s glazurou KeraTect®

KERAMIKA A NÁBYTOK

Kvalita:
mechanizmus
tichého dovierania
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lesklá platinoválesklé biela (lakovaná) lesklá burgundy 
(modravo, karmí-

novo červená)

iCon xs / PREHĽAD VÝROBKOV

Závěsné WC
s hlubokým splachováním, 6 l
č. 204030 (346,00 €)

Kombinovateľný s WC sedadlom
s poklopom 574120 (126,50 €) a 
574130 (210,00 €) s automatickým 
pozvoľným sklápaním

Spodná skrinka pod umývadlo
52 x 42 x 30,8 cm
s výsuvnou časťou

Korpus a dvierka:
– lesklá biela (Alpin) č. 840052 (410,00 €)
– lesklá burgundy č. 840053 (410,00 €)
– lesklá platinová č. 840054 (410,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 124053 
a 124153

Postranný prvok
30 x 40 x 27,3 cm
vr. úložného plexi boxu 
v čiernej farbe

– lesklá biela (Alpin) č. 840237 (562,60 €)
– lesklá burgundy č. 840238 (562,60 €)
– lesklá platinová č. 840239 (562,60 €)

Iba v spojení so skrinkami
840052, 840053, 840054

Umývadlo s odkladacou
plochou vpravo
53 x 31 cm
č. 124053 (234,00 €)

Kombinovateľné so spodnými 
skrinkami 840052, 840053, 840054

Umývadlo s odkladacou
plochou vľavo
53 x 31 cm
č. 124153 (234,00 €)

Kombinovateľné so spodnými 
skrinkami 840052, 840053, 840054 

Postranný prvok
30 x 40 x 24,5 cm
vr. úložného plexi boxu 
v čiernej farbe

– lesklá biela (Alpin) 
  č. 840137 (543,40 €)
– lesklá burgundy 
  č. 840138 (543,40 €)
– lesklá platinová 
  č. 840139 (543,40 €)
Iba v spojení so skrinkami
840037, 840038, 840039

Zrkadlová skrinka
28 x 120 x 14 cm

– lesklá biela (Alpin) č. 840028 (421,40 €)
– lesklá burgundy č. 840029 (420,00 €)
– lesklá platinová č. 840030 (420,00 €)

Zrkadlo s osvetlením
37 x 110 x 4,4 cm
č. 840437 (540,00 €)

Polička 
37 cm
– lesklá biela (Alpin) č. 840337 (96,00 €)
– lesklá burgundy č. 840338 (96,00 €)
– lesklá platinová č. 840339 (96,00 €)

Keramika iCon xs je k dispozícii s glazúrou KeraTect® za príplatok 79,70 €/ks, pri objednávaní uvádzajte za číslo výrobku kód 600.  
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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4U
VARIABILITA NA PRVOM MIESTE

niek je séria 4U vhodná aj pre malé kúpeľne
a kúpeľne pre hostí. Skryté upevnenie u WC
a bidetov pôsobí esteticky a čisto, kombi WC 
má zvýšenú sedaciu výšku pre väčšie pohodlie.
Sedátka s automatickým pozvoľným sklápaním 
sú samozrejmým komfortom. 4U ponúka aj zá-
vesné WC bez splachovacieho kruhu Rimfree 
pre čistotu a hygienu bez kompromisov.  

Moderný design, ktorý rozsvieti každú kúpeľ-
ňu. Široké umývadlá s komfortnou hĺbkou a 
velkorysými odkladacími plochami. Kúpeľňový 
nábytok bielej farby vo vysokom lesku, posky-
tujúci rozmanité možnosti úložných priestorov. 
Vysoká skrinka je zvonka zároveň veľkým zr-
kadlom. Dvierka nábytku sa dajú naviac zvoliť
s bielym lesklým dekorom plným fantázie. 
Vďaka variabilným  rozmerom umývadiel a skri-
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Skryté upevnenie
Plug Fix

Upevnenie Kerafix
pre umývadlá

Úspora vody:
dvojčinné 
splachovanie

Vyšší komfort: 
WC sedadlo 
s automatickým 
pozvoľným sklápaním

Pohodlná údržba
podlahy > 60 mm_

Rimfree:
WC bez splachovacieho
kruhu

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s glazurou KeraTect®

KERAMIKA A NÁBYTOK

Kvalita:
mechanizmus
tichého dovierania

Vyšší komfort:
zvýšené prevedenie
pre pohodlné 
vstávanie > 30 mm_
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Umývadlo s otvorom **
60 x 47,5 cm
č. 223460 (178,50 €)

** Umývadlá je možné kombinovať so stĺpom 298400, polostĺpom 298410 
    alebo so skrinkami pod umývadlo 804140, 804141, 804144, 804145

Kombinovateľné so stĺpom 298400, 
polostĺpom 298410 
alebo so skrinkami pod umývadlo 804160, 
804161, 804164, 804165

Umývadlo s otvorom **
65 x 47,5 cm
č. 223465 (194,00 €)

Umývadlo s otvorom **
70 x 47,5 cm
č. 123470 (262,50 €)

Umývadlo s otvorom
80 x 47,5 cm
č. 123480 (353,00 €)

Umývadlo
36 x 29 cm
č. 273436 (111,00 €)

Umývadlo
45 x 33 cm
č. 273445 (125,50 €) 

Kombinovateľné so skrinkou 
pod umývadlo 804045

Rohové umývadlo
dĺžka ramena: 38 cm
č. 273483 (162,50 €)
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Polička
44,5 cm, keramická
298444 (105,00 €)

Závesný bidet
č. 233450 (346,00 €)

Spodná skrinka pod umývadlo
40 x 46,5 x 39 cm
1 výsuvná zásuvka, 1 vnútorná zásuvka
Korpus: biely, čelná plocha:
– matná biela č. 804140 (485,00 €)
– svetlý dub č. 804141 (485,00 €)
– matná biela, motív lesklý biely č. 804144 (527,00 €)
Korpus a čelná plocha: lesklá biela
č. 804145 (600,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 
223460, 223465, 123470

Spodná skrinka pod umývadlo
60 x 46,5 x 39 cm
1 výsuvná zásuvka, 1 vnútorná zásuvka
Korpus: biely, čelná plocha:
– matná biela č. 804160 (534,00 €)
– svetlý dub č. 804161 (534,00 €)
– matná biela, motív lesklý biely č. 804164 (576,00 €)
Korpus a čelná plocha: lesklá biela 
č. 804165 (649,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 123480, 123405

Kombinované WC
hlb. splachovanie, 6 l
skladajúci sa z: 
– klozet s hlbokým splachovaním  
  č. 203400 (417,60 €)
– keramická nádrž, 3/6 l
 prívod bočný/zadný, č. 229450 (243,50 €)

Kombinovateľné s WC sedátkom
574400 (115,00 €) alebo 574410 (195,00 €)

Skrinka pod umývadlo
30 x 48,5 x 26 cm
1 dvierka, 1 pevná polička 
Korpus: biely, čelná plocha: matná biela
č. 804045 (319,00 €)
Korpus a čelná plocha: lesklá biela
č. 804046 (437,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 273445

Bočná skrinka nízka 
40 x 43,5 x 39 cm
závesy dvierok: vpravo/vľavo 
1 dvierka, 1 polička
Korpus: biely, čelná plocha:
– matná biela č. 804240 (374,00 €)
– svetlý dub č. 804241 (374,00 €)
– matná biela, motív lesklý biely 
  č. 804244 (415,00 €)
Korpus a čelná plocha: lesklá biela 
  č. 804245 (512,00 €)

Voliteľne:
vrchná odkladacia doska, sklo 570040

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Keramika 4U je k dispozícii 
s glazúrou KeraTect® 

 za príplatok 79,70 €/ks, 
 pri objednávaní uvádzajte 
 za číslo výrobku kód 600.  

Závesné WC
hlb. splachovanie, 6 l
č. 203450 (408,00 €)

Závesné WC
hlb. splachovanie, 6 l
bez splachovacieho kruhu, Rimfree®
č. 203460 (451,20 €)

Kombinovateľné s WC 
sedátkom 574400 (115,00 €),
závesy z ušľachtilej ocele,
574410 (195,00 €)
závesy z ušľachtilej ocele, 
s automatickým pozvoľným sklápaním
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svetlý dub
(dekor)

lesklá biela 
(lakovaná)

korpus

matná biela
(korpus/čelná plocha)

matná biela
(motív biely lesklý)

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

4U / PREHĽAD VÝROBKOV

Bočná skrinka vysoká
40 x 170 x 39 cm
závesy dvierok: vpravo/vľavo
Korpus mimo: biely
Korpus vnútri: biely
č. 804000 (902,00 €)

Bočná skrinka
40 x 86 x 39 cm
závesy dvierok: vpravo/vľavo
1 dvierka, vnútorná uzamykateľná zásuvka
1 pevná polička
Korpus: biely, čelná plocha:
– matná biela č. 804040 (583,00 €)
– svetlý dub č. 804041 (583,00 €)
– matná biela, motív lesklý biely č. 804044 (624,00 €)
Korpus a čelná plocha: lesklá biela č. 804047 (736,00 €)

Voliteľne:
vrchná odkladacia doska, sklo 570040

Bočná skrinka nízka
80 x 43,5 x 39 cm
závesy dvierok: vpravo/vľavo
2 dvierka, 1 polička 
Korpus: biely, čelná plocha:
– matná biela č. 804280 (583,00 €)
– svetlý dub č. 804281 (583,00 €)
– matná biela, motív lesklý biely č. 804284 (624,00 €)
Korpus a čelná plocha: lesklá biela č. 804285 (699,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 123480, 123405
Voliteľne:
vrchná odkladacia doska, sklo 570040
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Renova Nr. 1 Plan
V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

toaliet v kancelárskych budovách a komerč-
ných centrách atď. 
Keramika je doplnená radou elegantného 
nábytku  - vo farbách biela, rubínová a wenge 
- a radou zrkadlových skriniek.

Renova Nr. 1 Plan spĺňa nároky na moderné 
vybavenie kúpeľne. Umývadlá prísne geo-
metrických tvarov pre každú oblasť použitia 
(vrátene dvojumývadiel, umývadiel zápustných 
a na dosku), závesné WC a bidety – séria je 
obľúbená u privátnych zákazníkov, tak isto ako 
je využívaná pre vybavenie hotelov, reštaurácií, 
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Skryté upevnenie
do podlahy

Upevnenie Kerafix
pre umývadlá

Úspora vody:
splachovanie 4,5 l

Pohodlná údržba
podlahy > 60 mm_

Vyšší komfort: 
WC sedadlo 
s automatickým 
pozvoľným sklápaním

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s glazurou KeraTect®

KERAMIKA A NÁBYTOK
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Umývadlo
bez otvoru, s prepadom 
– 55 x 44 cm č. 222258 (116,00 €)
– 60 x 48 cm č. 222263 (158,50 €)
– 65 x 48 cm č. 222268 (184,00 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 292110,
umývadla 60 a 65 cm kombinovateľná 
aj so spodnými skrinkami 
879050-879076

Umývadlo
s otvorom, s prepadom
– 55 x 44 cm č. 222255 (116,00 €)
– 60 x 48 cm č. 222260 (120,00 €)
– 65 x 48 cm č. 222265 (136,50 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 292110,
umývadla 60 a 65 cm kombinovateľná 
aj so spodnými skrinkami
879050-879076

Nábytkové umývadlo  
bez otvoru, s prepadom 
– 85 x 48 cm  č. 122188 (345,00 €)
– 100 x 48 cm  č. 122103 (607,00 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 292110.
Umývadlo 85 cm kombinovateľná aj so 
spodnými skrinkami 879080-879096, 
umývadlo 100 cm kombinovateľné
so spodnými skrinkami 879100-879116.

Nábytkové umývadlo 
s otvorom, s prepadom
– 85 x 48 cm  č. 122185 (345,00 €)
– 100 x 48 cm  č. 122100 (478,00 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 292110,
umývadlo 85 cm kombinovateľná aj so 
spodnými skrinkami 879080-879096,
umývadlo 100 cm kombinovateľné
so spodnými skrinkami 879100-879116

Asymetrické umývadlo 
s odkladacou plochou vpravo
75 x 48 cm
č. 122180 (304,00 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 292110
a so spodnými skrinkami 879130-879136, 
879140-879146

Umývadlo 
s prepadom
40 x 25 cm 
– s otvorom vpravo 
č. 272140 (90,80 €)
– bez otvoru
č. 272143 (97,20 €)

Dvojumývadlo
s 2 otvormi pre batériu, s prepadom
130 x 48 cm
č. 122130 (744,00 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 292110
a se spodnými skrinkami 
879230-879236, 879240-879245

Asymetrické umývadlo 
s odkladacou plochou vľavo
75 x 48 cm
č. 122175 (304,00 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 292110
a so spodnými skrinkami 879120-879126, 
879140-879146

Vstavané umývadlo,
zdola bez montážnej plochy
pre batériu, s prepadom
46 x 35 cm 
č. 242140 (224,00 €)
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Umývadlo 
s prepadom
45 x 32 cm 
– s otvorom č. 272145 (103,00 €)
– bez otvoru č. 272148 (114,00 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 292150 
a skrinkami pod umývadlo 879340-44

Umývadlo 
s prepadom
50 x 38 cm 
– s otvorom č. 272150 (105,00 €)
– bez otvoru č. 272153 (120,00 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 292150

Umývadlo na dosku
s otvorom, s prepadom 
50 x 38 cm
č. 275150 (105,00 €)

Umývadlo na dosku
s otvorom, s prepadom 
– 85 x 48 cm  č. 125185 (345,00 €)
– 100 x 48 cm  č. 125100 (478,00 €)

Umývadlo na dosku
s otvorom, s prepadom 
– 55 x 44 cm  č. 225155 (115,90 €)
– 60 x 48 cm  č. 225160 (120,00 €)
– 65 x 48 cm  č. 225165 (136,50 €)

Závesný bidet
pre jednootvorovú batériu
č. 232150 (367,00 €)

Závesné WC
– hlboké splachovanie 4,5l/6l
  č. 202150 (239,00 €)
– ploché splachovanie 6l
  č. 202160 (324,00 €)

Kombinovateľné s WC sedadlami 572110 (104,87 €),
závesy z ušľachtilej ocele,
572120 (198,00 €), závesy z ušľachtilej ocele,  
s automatickým pozvoľným sklápaním

Keramika Renova Nr. 1 Plan je k dispozícii 
s glazúrou KeraTect® za príplatok 79,70 €/ks, 

pri objednávaní uvádzajte za číslo výrobku kód 600. 
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.



144

Renova Nr. 1 Plan / PREHĽAD VÝROBKOV

Spodná skrinka pod umývadlo
78 x 46,3 x 44,5 cm
2 dvierka, 1 polička, 2 chrómované madlá
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879080 (665,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879083 (665,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová
  č. 879084 (665,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 122185

Spodná skrinka pod umývadlo
78 x 46,3 x 44,5 cm
1 výsuvná zásuvka s 1 vnútornou zásuvkou,
chrómované madlo
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879090 (806,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879093 (806,00 €) 
– dvierka: lesklá rubínová 
  č. 879094 (806,00 €)
Kombinovateľná s umývadlom 122185

Spodná skrinka pod umývadlo
93 x 46,3 x 44,5 cm
2 dvierka, 1 polička, 2 chrómované madlá
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879100 (792,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879103 (792,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová  
  č. 879104 (792,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 122100

Spodná skrinka pod umývadlo
93 x 46,3 x 44,5 cm
1 výsuvná zásuvka s 1 vnútornou 
zásuvkou, chrómované madlo
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879110 (876,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879113 (876,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová 
  č. 879114 (876,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 122100

Skrinka pod dvojumývadlo
120 x 46,3 x 44,5 cm
2 dvierka, 2 poličky a otvorený priestor
s 1 poličkou, 2 chrómované madlá
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879230 (857,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879233 (857,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová č. 879234 (857,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 122130

Skrinka pod dvojumývadlo
120 x 46,3 x 44,5 cm
2 výsuvné zásuvky a 2 vnútorné zásuvky, 
otvorený priestor s 1 poličkou,
2 chrómované madlá
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879240 (937,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879243 (937,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová č. 879244 (937,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 122130

Skrinka pod umývadlo
39 x 46,3 x 28,5 cm
závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo
1 dvierka, chrómované madlo
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879340 (318,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge č. 879343 (318,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová č. 879344 (318,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 272145, 272146, 272148

Skrinka pod umývadlo
41 x 46,3 x 34 cm
závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo
1 dvierka, chrómované madlo
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879350 (348,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge č. 879353 (348,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová č. 879354 (348,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 272150, 272151, 272152, 272153



145 Keramika a nábytok / Renova Nr. 1 Plan

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Spodná skrinka pod umývadlo
48,5 x 46,3 x 40 cm
závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo
1 dvierka, 1 polička, chrómované madlo
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879150 (444,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879153 (444,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová č. 879154 (444,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 222255, 
222256, 222257, 222258

Spodná skrinka pod umývadlo
48,5 x 46,3 x 40 cm
1 výsuvná zásuvka s vnútornou zásuvkou,
chrómované madlo
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879170 (624,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879173 (624,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová č. 879174 (624,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 222255, 
222256, 222257, 222258

Spodná skrinka pod umývadlo
53 x 46,3 x 44,5 cm
1 dvierka, 1 polička, chrómované madlo
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879050 (495,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879053 (495,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová 
  č. 879054 (495,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 
222260, 222265

Spodná skrinka pod umývadlo
53 x 46,3 x 44,5 cm
2 dvierka, 1 polička, 2 chrómované madlá
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879060 (594,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879063 (594,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová
  č. 879064 (594,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 
222260, 222265

Spodná skrinka pod umývadlo
53 x 46,3 x 44,5 cm
1 výsuvná zásuvka s 1 vnútornou zásuvkou,
chrómované madlo
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879070 (707,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879073 (707,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová 
  č. 879074 (707,00 €)
Kombinovateľná s umývadlami 
222260, 222265

Skrinka pod asymetrické umývadlo
68 x 46,3 x 44,5 mm
1 výsuvná zásuvka s 1 vnútornou zásuvkou,
chrómované madlo
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879120 (709,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879123 (709,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová 
  č. 879124 (709,00 €)
Kombinovateľná s umývadlom 122175

Skrinka pod asymetrické umývadlo
68 x 46,3 x 44,5 mm
1 výsuvná zásuvka s 1 vnútornou zásuvkou,
chrómované madlo
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879130 (709,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge č. 879133 (709,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová č. 879134 (709,00 €)

Kombinovateľná s umývadlom 122180

Skrinka pod asymetrické umývadlo
68 x 46,3 x 44,5 mm
2 dvierka, 1 polička, 2 chrómované madlá
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879140 (583,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge č. 879143 (583,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová č. 879144 (583,00 €)

Kombinovateľná s umývadlami 122175, 122180
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Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Spodná skrinka*
39 x 113 x 36 cm
závesy dvierok vľavo
1 dvierka, 1 polička, 1 zásuvka,
2 chrómované madlá
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879010 (566,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879013 (566,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová 
  č. 879014 (566,00 €)
*Voliteľne s vrchnou odkladacou doskou, mliečne sklo 573200

Spodná skrinka*
39 x 113 x 36 cm
závesy dvierok vpravo
1 dvierka, 1 polička, 1 zásuvka,
2 chrómované madlá
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879020 (566,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879023 (566,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová 
  č. 879024 (566,00 €)

Vysoká skrinka
39 x 173 x 36 cm
1 dvierka, 1 polička, 2 zásuvky,
chrómované madlo
Korpus: biely
– dvierka: lesklá biela č. 879000 (848,00 €)
– dvierka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879003 (848,00 €)
– dvierka: lesklá rubínová 
  č. 879004 (848,00 €)

Skrinku je možné otočiť o 180°
a použiť ako ľavú alebo pravú.

Zrkadlová skrinka s osvetlením
60 x 75 x 17 cm
1 dvierka
č. 879160 (1.060,00 €)

Zrkadlová skrinka s osvetlením
85 x 75 x 17 cm
3 dvierka
č. 879185 (1.343,00 €)

rubínová lesklá
(dekor)

lesklá biela
(čelná plocha)

biela (korpus) wenge lesklé
(dekor)
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Renova Nr. 1
TRVALÝ BESTSELLER

V rade Renova Nr. 1 nesmie samozrejme chý-
bať závesné WC bez splachovacieho kruhu 
Rimfree pre zaručenú hygienu a čistotu.

Séria Renova Nr. 1 – dlhodobá jednotka na 
trhu. Nadčasové organické tvary, široká ponu-
ka klasických aj nábytkových umývadiel, záves-
né WC a bidet, pisoáre a kúpeľňový nábytok 
v troch farebných prevedeniach (biela, svetlý 
dub, wenge). Vhodná do súkromných kúpeľní 
a takisto aj do verejných priestorov.
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Skryté upevnenie
do podlahy

Upevnenie Kerafix
pre umývadlá

Úspora vody:
splachovanie 4,5 l

Vyšší komfort: 
WC sedadlo 
s automatickým 
pozvoľným sklápaním

Úspora vody:
dvojčinné 
splachovanie

Pohodlná údržba
podlahy > 60 mm_

Rimfree:
WC bez splachovacieho
kruhu

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s glazurou KeraTect®

KERAMIKA A NÁBYTOK
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Renova Nr. 1 / PREHĽAD VÝROBKOV

Závesné WC 
hlb. splachovanie, 4,5/6 l
dĺžka 54 cm
č. 203040 (187,00 €)

Kombinovateľné s WC sedadlami 
573010 (63,50 €), 573015 (92,80 €)
alebo 573025 (172,50 €)

Umývadlo 
s otvorom, s prepadom
– 55 x 45 cm č. 223055 (123,50 €)
– 60 x 49 cm č. 223060 (131,50 €)
– 65 x 51 cm č. 223065 (152,50 €)
– 70 x 53 cm č. 223070 (240,00 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 
290520 a stĺpom 291900

Umývadlo 
bez otvoru, s prepadom
– 55 x 45 cm č. 223058 (136,50 €)
– 60 x 49 cm č. 223063 (144,50 €)
– 65 x 51 cm č. 223068 (166,50 €)
– 70 x 53 cm č. 223073 (254,50 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 
290520 a stĺpom 291900

Nábytkové umývadlo
60 x 46 cm
č. 220660 (247,50 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 
290520 alebo so spodnými skrinkami 
880060, 880061 nebo 880062

Nábytkové umývadlo
s otvorom, s prepadom
45 x 34 cm
č. 270645 (139,50 €)

Nábytkové umývadlo
65 x 49 cm
č. 220665 (283,50 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 
290520 alebo so spodnými skrinkami 
880065, 880066 alebo 880067

Umývadlo
s otvorom, s prepadom
– 40 x 30 cm 273040 (90,80 €)
– 45 x 34 cm 273045 (93,80 €)
– 50 x 38 cm 273050 (110,00 €)

Umývadla 45 a 50 cm sú 
kombinovateľná s polostĺpom 
pre umývadlá 290530

Závesné WC
hlb. splachovanie, 4,5/6 l
dĺžka 54 cm
so sedacou plochou
č. 203045 (468,00 €)

Závesné WC
s plochým splachovaním, 6 l
dĺžka 54 cm
č. 203140 (344,00 €)

Kombinovateľné s WC sedadlami 
573010 (63,50 €), 573015 (92,80 €)
alebo 573025 (172,50 €)



151 Keramika a nábytok / Renova Nr. 1

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Závesné WC 
hlb. splachovanie, 4,5/6 l 
bez splachovacieho kruhu 
dĺžka 54 cm 
č. 203050 (368,40 €)

Kombinovateľné s WC sedadlami 
573010 (63,50 €), 573015 (92,80 €)
alebo 573025 (172,50 €)

Zrkadlo s osvetlením
54 x 78 x 6 cm
vrátane 2 svetiel 14 W/230 V
č. 880054 (624,00 €)

Závesný bidet
pre jednootvorovú batériu 
č. 233040 (308,00 €)

WC sedací kruh bez poklopu 
Duroplast s masívnymi závesmi 
z ušľachtilej ocele, montáž zdola 
č. 573030 (94,80 €)

Použiteľné k WC Renova Nr. 1: 
201000, 203040, 203010, 
213010, 213011

WC sedadlo 
s kĺbmi z ušľachtilej ocele 
č.573010 (63,50 €)

WC sedadlo odnímateľné
- s kĺbmi z ušľachtilej ocele
  č. 573015 (92,80 €)
- s kĺbmi z ušľachtilej ocele s automa- 
  tickým pozvoľným sklápaním
  č. 573025 (172,50 €)

Použiteľné k WC Renova Nr. 1: 
203040, 203140, 203245

Vysoká skrinka
30 x 173 x 31 cm
závesy dvierok: vpravo / vľavo
1 dvierka, 4 poličky, chrómované madlo
Korpus: biely
- čelná plocha: biela lesklá 880000 (583,00 €)
– čelná plocha: lesklá, 
 dekor svetlý dub 880001 (583,00 €)
– čelná plocha: lesklá,
  dekor wenge 880002 (583,00 €)

Skrinku je možné otočiť o 180°
a použiť ako ľavú alebo pravú.

Nízka skrinka
30 x 63 x 31 cm
1 dvierka, 1 polička, 1 zásuvka,
2 chrómované madlá,
s vrchnou odkladacou doskou, mliečne sklo
Korpus: biely
- čelná plocha: biela lesklá 880010 (388,00 €)
– čelná plocha: lesklá, 
 dekor svetlý dub 880011 (388,00 €)
– čelná plocha: lesklá, 
  dekor wenge 880012 (388,00 €)

Keramika Renova Nr. 1 je k dispozícii  
s glazúrou KeraTect® za príplatok 79,70 €/ks, 
pri objednávaní uvádzajte za číslo výrobku kód 600. 
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Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

svetlý dub
(dekor)

lesklá biela 
(čelná plocha)

biela (korpus) wenge lesklé
(dekor)

Spodná skrinka pod umývadlo 
40 x 59 x 22 cm 
závesy dvierok: vpravo/vľavo 
1 dvierka, chrómované madlo 
Korpus: biely
– čelná plocha: biela lesklá 880045 (306,00 €)
– čelná plocha: lesklá, 
 dekor svetlý dub 880046 (306,00 €)
– čelná plocha: lesklá,  
  dekor wenge 880047 (306,00 €)

Kombinovateľná s nábytkovým
umývadlom 270645

Spodná skrinka pod umývadlo 
55 x 59 x 31 cm 
2 dvierka, 1 polička, 2 chrómované madlá
Korpus: biely
– čelná plocha: biela lesklá 880060 (444,00 €)
– čelná plocha: lesklá, 
 dekor svetlý dub 880061 (444,00 €)
– čelná plocha: lesklá,  
  dekor wenge 880062 (444,00 €)

Kombinovateľná s nábytkovým
umývadlom 220660

Spodná skrinka pod umývadlo 
60 x 59 x 31 cm 
2 dvierka, 1 polička,  
2 chrómované madlá
Korpus: biely
– čelná plocha: biela lesklá 880065 (472,00 €)
– čelná plocha: lesklá, 
 dekor svetlý dub 880066 (472,00 €)
– čelná plocha: lesklá,  
  dekor wenge 880067 (472,00 €)

Kombinovateľná s nábytkovými
umývadlami 220665, 122080

Skrinka pod umývadlo
40 x 45 x 26 cm
závesy dvierok: vpravo/vľavo
1 dvierka, 1 chrómované madlo
Korpus: biely
– čelná plocha: biela lesklá 800540 (257,50 €)
– čelná plocha: lesklá, 
 dekor svetlý dub 800541 (257,50 €)
– čelná plocha: lesklá, 
  dekor wenge 800542 (257,50 €)

Kombinovateľná s umývadlom  
(v šírke 45 cm a viac) zo série Renova Nr. 1

Spodná skrinka pod umývadlo
53 x 45 x 31 cm
závesy dvierok: vpravo/vľavo
1 dvierka, 1 chrómované madlo
Korpus: biely
– čelná plocha: biela lesklá 800550 (291,50 €)
– čelná plocha: lesklá, 
 dekor svetlý dub 800551 (291,50 €)
– čelná plocha: lesklá, 
  dekor wenge 800552 (291,50 €)

Kombinovateľná s umývadlom 
(v šírke 45 cm a viac) zo série Renova Nr. 1
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Renova Nr. 1 Comprimo

PRE MALÉ KÚPEĽNE

Renova Nr. 1 Comprimo – veľkorysé odkladacie 
plochy na umývadlách, skrátená dľžka záves-
ného WC – ideálne prvky do malej kúpeľne.
Vďaka skrinke pod asymetrické umývadlo 
získate aj dodatočný úložný priestor.
.

Upevnenie Kerafix
pre umývadlá

Úspora vody:
splachovanie 4,5 l

Vyšší komfort: 
WC sedadlo 
s automatickým 
pozvoľným sklápaním

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s glazurou KeraTect®

KERAMIKA A NÁBYTOK

Praktické rozmery:
dĺžka WC len 48 cm

NOVINKA
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Renova Nr. 1 Comprimo 
        / PREHĽAD VÝROBKOV

Asymetrické umývadlo
s otvorom, s prepadom
s odkladacou plochou vpravo
70 x 40 cm
č. 122170 (199,20 €)

Skrinka pod asymetrické umývadlo, závesná
53 x 58 x 27 cm
1 dvierka, chrómovaná úchytka
korpus: biela
čelná plocha: biela lesklá
Kombinovateľná s umývadlom č. 122170
(s odkladacou plochou vpravo)
č. 881075 (393,60 €)

Asymetrické umývadlo
s otvorom, s prepadom
s odkladacou plochou vľavo
70 x 40 cm
č. 122070 (199,20 €)

Skrinka pod asymetrické umývadlo, závesná
53 x 58 x 27 cm
1 dvierka, chrómovaná úchytka
korpus: biela
čelná plocha: biela lesklá
Kombinovateľná s umývadlom č. 122070
(s odkladacou plochou vľavo)
č. 881070 (393,60 €)

Závesné WC
hlboké splachovanie 4,5/6l
dĺžka iba 48 cm
č. 203245 (175,40 €)

WC sedadlo č. 573015 (92,80 €)
WC sedadlo č. 573025 (172,50 €)
duroplast, s kĺbmi z ušľachtilej ocele,
s automatickým pozvoľným sklápaním Keramika Renova Nr. 1 Comprimo je k dispozícii 

s glazúrou KeraTect® za príplatok 79,70 €/ks, 
pri objednávaní uvádzajte za číslo výrobku kód 600. 

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

len 48 cm
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Dejuna 
PRE KAŽDÚ GENERÁCIU

vými kĺbmi a automatickým pozvoľným sklápa-
ním. To všetko doplnené kompletnou sériou 
nábytku v bielej farbe s vrchnými doskami vo 
farbe matný grafit alebo matný karamel. Aj ná-
bytok je koncipovaný tak, že prístup do skriniek 
je ľahký pre užívateľa s handikepom – spodná 
skrinka pod umývadlo je vybavená policami 
s výrezom pre podídenie vozíkom, úlož-
né priestory sú v dvierkach skriniek. Zrkadlo 
s osvetlením je prispôsobené tak, aby sa užíva-
teľ videl postojačky aj v sede.

Moderná séria do kúpeľne, ktorá bude slúžiť 
niekoľkým generaciám zároveň. Nadčasový 
dizajn v spojení s funkčnosťou a premysle-
nými detailmi. Pre kúpeľňu, kde sa aj človek 
s obmedzenou pohyblivosťou zaobíde bez 
cudzej pomoci. Umývadlá s veľkou odkladacou 
plochou vrátane dvojúrovňového dna, ktoré sa 
dá ľahko podísť aj na invalidnom vozíku a ktoré 
sú vybavené v spodnej časti vybraním slúžiacim 
ako oporné madlá. Stojacie WC so zvýšeným 
sedom 48 cm a závesné WC s predĺženou 
dľžkou 70 cm, stabilné WC sedadlá s nerezo-
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Skryté upevnenie
do podlahy

Upevnenie Kerafix
pre umývadlá

Vyšší komfort: 
WC sedadlo 
s automatickým 
pozvoľným sklápaním

Pohodlná údržba
podlahy > 60 mm_

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s glazurou KeraTect®

KERAMIKA A NÁBYTOK

Vyšší komfort:
zvýšené prevedenie
pre pohodlné 
vstávanie > 30 mm_
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Dejuna / PREHĽAD VÝROBKOV

Závesné WC
s plochým splachovaním, 6l
dĺžka 70 cm, šírka 39,5 cm
s úpravou proti posunutiu
WC sedadlá
č. 208550 (545,00 €)

Kombinovateľný s WC sedadlom 
572800, 572820 alebo s WC 
sedacím kruhom 572810

Závesné WC
s plochým splachovaním, 6l
dĺžka 70 cm, šírka 39,5 cm
s úpravou proti posunutiu
WC sedadlá
č. 208550 (545,00 €)

Stojaca WC misa
s hlbokým splachovaním, 6l
zvýšený na dosiahnutie výšky sedu
so sedadlom od 48 cm
- odpad vodorovný
- vrátane upevnenia Kerafix k podlahe
  s krytkami
č. 218500 (254,00 €)

Kombinovateľný s WC sedadlami 
572800, 572820 alebo s WC
sedacím kruhom 572810

Závesné WC
s hlbokým splachovaním, 6l
dĺžka 55 cm
vrátane skrytého upevnenia
č. 208530 (410,40 €)

Závesné WC
s hlbokým splachovaním, 6l
dĺžka 70 cm, šírka 39,5 cm
s úpravou proti posunutiu
WC sedadlá
č. 208500 (389,00 €)

Kombinovateľný s WC sedadlom 
572800, 572820 alebo s WC 
sedacím kruhom 572810

Umývadlo
možno podísť invalidným vozíkom
bez otvoru pre batériu, bez prepadu
55 x 52,5 cm č. 128556 (248,00 €)
60 x 52,5 cm č. 128661 (298,00 €)
65 x 52,5 cm č. 128666 (346,00 €)
2 úrovne hladiny vo vnútornej časti

Kombinovateľné s polostĺpom 
298510

Umývadlo
možno podísť invalidným vozíkom
s otvorom pre batériu, bez prepadu
55 x 52,5 cm č. 128557 (248,00 €)
60 x 52,5 cm č. 128662 (298,00 €)
65 x 52,5 cm č. 128667 (346,00 €)
2 úrovne hladiny vo vnútornej časti

Kombinovateľné s polostĺpom 
298510

Umývadlo
možno podísť invalidným vozíkom
s otvorom pre batériu, bez prepadu
55 x 52,5 cm č. 128555 (248,00 €)
60 x 52,5 cm č. 128660 (298,00 €)
65 x 52,5 cm č. 128665 (346,00 €)
2 úrovne hladiny vo vnútornej časti

Kombinovateľné s polostĺpom
298510
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WC sedadlo
s masívnymi závesmi z ušlachtilej ocele
č. 572800 (149,00 €)
masívne závesy z ušlachtilej ocele
s pozvolným automatickým sklápaním
č. 572820  (168,00 €)

rozteč upevnenie 23 cm
protišmyková úprava
vrátane úchytu na poklope

Použiteľné k WC 208500, 208550,
218500

Skrinka pod umývadlo
53 x 62 x 52,5 cm 
korpus / čelná plocha: matná biela
okrasná lišta - matný grafit
č. 808530 (613,60 €)
okrasná lišta - matný karamel
č. 808531 (613,60 €)

2 dvierka s mechanizmom tichého zatvárania
2 madlá z lešteného hliníka

Kombinovateľná s umývadly 128660, 128661,
128662, 128665, 128666, 128667

Skrinka pod umývadlo
65 x 62 x 52,5 cm
korpus / čelná plocha: matná biela
okrasná lišta - matný grafit
č. 808565 (657,40 €)
okrasná lišta - matný karamel
č. 808566 (657,40 €)

2 dvierka s mechanizmom tichého zatvárania
2 madlá z lešteného hliníka

Kombinovateľná s umývadlom 128575

Sedák
45 x 43,5 x 38 cm
korpus / čelná plocha: matná biela
úložný priestor pod výklopným 
sedákom (biela farba)
kolieska s funkciou aretácie 
pri zaťažení, nastaviteľné
č. 808500 (603,10 €)

Krycia doska
27 x 5 x 30 cm
matný grafit
č. 808627 (38,60 €)
matný karamel
č. 808628 (38,60 €)

Kombinovateľná s bočnou
skrinkou 808527

Bočná skrinka
27 x 55 x 30 cm
korpus / čelná plocha: matná biela
č. 808527 (306,80 €)

dvierka s mechanizmom tichého zatvárania
doraz dvierok vpravo / vľavo
1 madlo z lešteného hliníka

WC sedací kruh
rozteč upevnění 23 cm
s masívnymi závesmi z ušlachtilej ocele
protišmyková úprava, vrátane úchytov
č. 572810 (109,00 €)

Použiteľné k WC 208500, 208550,
218500

Zrkadlo s osvetlením
55 x 100 cm
č. 808655 (625,00 €)

65 x 100 cm
č. 808665 (657,40 €)

75 x 100 cm
č. 808675 (690,80 €)

grafit matnýmatná biela
(korpus / čelní plocha)

karamel matný

Keramika Dejuna je k dispozícii s glazúrou KeraTect® za príplatok 79,70 €/ks, 
pri objednávaní uvádzajte za číslo výrobku kód 600. 

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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Visit / Joly
MALÉ KÚPEĽNE A KÚPEĽNE PRE HOSTÍ

interiéry. Vďaka kompaktným rozmerom sa 
keramika ľahko zmestí aj do tej najmenšej 
kúpeľne a pomôže Vám vytvoriť atraktívne 
prostredie. Moderný vzhľad umývadiel Visit 
(šírka len 36,5 cm), Joly (60 cm s odkladacou 
plochou vpravo alebo vľavo), ideálne doplňuje 
závesné WC (Joly s dĺžkou necelých 48 cm). 
Taktiež polozapustený pisoár Joly s poklopom 
zaberie málo miesta a pôsobí  esteticky.

Reprezentatívnu úlohu v našich domo-
voch hrá väčšinou obývacia izba, avšak aj 
do kúpeľne hostia takisto často nahliadnu. 
Preto nemusí stačiť vybavenie len obyčaj-
ným umývadlom. Pri zariaďovaní kúpeľne pre 
hostí sa ale môžeme stretnúť s nedostat-
kom miesta. V takomto prípade je ideálnou 
voľbou séria Joly alebo Visit. Tieto produkto-
vé série boli vytvorené s ohľadom na malé 
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Vyšší komfort: 
WC sedadlo 
s automatickým 
pozvoľným sklápaním

Pohodlná údržba
podlahy > 60 mm_

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s glazurou KeraTect®

KERAMIKA

Praktické rozmery:
dĺžka WC len 48 cm
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Visit / Joly / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadielko „závesné vedro“ Visit
36,5 x 41,5 cm, bez přepadu 
– s otvorom pre batériu
  č. 276440 (551,40 €)
– bez otvoru pre batériu
  č. 276442 (551,40 €)

Umývadlo Visit
36,5 x 41,5 cm, bez prepadu
– s otvorom pre batériu
  č. 276340 (372,38 €)
– bez otvoru pre batériu
  č. 276342 (372,40 €)

WC misa závesná Visit 
s hlbokým splachovaním, 6l 
č. 206320 (587,60 €) 
 
Kombinovateľný s WC sedadlami 
576300, 576310

Umývadlo Joly 
60 x 34 cm
s odkladacou plochou vpravo
- s otvorom pre batériu, bez prepadu  č. 123160 (295,50 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 508015 (182,00 €) 
alebo so sklenenou odkladacou poličkou 571020 (295,50 €).

Umývadlo Joly
60 x 34 cm
s odkladacou plochou vľavo
- s otvorom pre batériu, bez prepadu  č. 123060 (295,50 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 508015 (182,00 €) 
alebo so sklenenou odkladacou poličkou 571030 (295,50 €).

Závesná WC misa Joly 
s hlbokým splachovaním, 6 l
Dĺžka iba 48 cm!
č. 203060  (519,00 €)

Kombinovateľné s WC sedadlom 
571010 (174,50 €) alebo 571005 (215,00 €)

Polozapustený pisoár Joly
prívod zozadu, odpad dozadu 
skladajúci sa z:
– pisoár č. 233060  (471,00 €)
– poklop k pisoáru č. 572000 (134,50 €)

Keramika Visit a Joly je k dispozícii s glazúrou KeraTect® za príplatok 79,70 €/ks, 
pri objednávaní uvádzajte za číslo výrobku kód 600. 

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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Vitalis / Paracelsus / PREHĽAD VÝROBKOV

Umývadlo Paracelsus 
možno podísť invalidným  
vozíkom 
bez otvoru pre batériu 
(otvor pre batériu predliaty) 
64 x 49 cm 
č. 251060 (392,00 €)

Umývadlo Vitalis 
možno podísť invalidným vozíkom 
bez otvoru pre batériu 
(otvor pre batériu predliaty) 
55 x 55 cm 
– bez prepadu č. 221555
  (247,50 €) 
– s prepadom č. 221556
  (247,50 €)

Umývadlo Vitalis 
možno podísť invalidným vozíkom 
bez otvoru pre batériu 
(otvor pre batériu predliaty) 
65 x 60 cm 
– bez prepadu č. 121565
  (358,00 €) 
– s prepadom č. 121765
  (358,00 €)

Závěsné WC Vitalis 
s hlbokým splachovaním, 6 l 
s hĺbkou 70 cm 
č. 201500 (406,00 €)

Stojaca WC misa Vitalis 
s plochým splachovaním, 6 l 
zvýšená výška sedenia  
so sedadlom od 48 cm 
č. 211105 (253,50 €)

Závěsné WC Plus 4 
s hlbokým  
splachovaním, 6 l 
zvýšená výška sedenia o 4 cm 
č. 202010 (388,80 €) 
 
Kombinovateľné s WC 
sedadlom 572050 (79,20 €)

ŠPECIÁLNE VÝROBKY / PROGRAM PRE NEMOCNICE

zvýšená
výška
sedenia
o 4  cm

Keramika Vitalis a Paracelsus je k dispozícii s glazúrou KeraTect® za príplatok 79,70 €/ks, 
pri objednávaní uvádzajte za číslo výrobku kód 600. 
Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.



165 Keramika / Vitalis/Paracelsus



166

Pisoáre
PRAKTICKÉ A MODERNÉ

dardné výrobky, ktoré prinášajú mnoho výhod 
ako extrémna úspora vody – pisoáre Centaurus 
a Renova Nr. 1 Plan  „bez vody” alebo hygie-
nu – pisoáre Renova Nr. 1 Plan s integrovaným 
zásobníkom na osviežujúce a čistiace náplne 
Kerafresh, prípadne úspora miesta – polozá-
pustný pisoár Joly alebo rohové pisoáre Aller.

Pisoáre Keramag sú praktické a moderné. 
Montáž je ľahká vďaka upevneniu Kerafix,  
(nielen) pre domáce použitie nájdete v ponu-
ke aj pisoáre s poklopom. Hospodárnosť pi-
soárov Keramag je samozrejmosťou, splachujú 
podľa typu len 0,5 l alebo 1 l vody, ľahká údržba 
čistoty je zaistená voliteľnou glazúrou Keratect.
Medzi pisoármi Keramag nájdeme aj neštan-
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Pisoár „bez vody”Upevnenie Kerafix
pre pisoáre

Úspora vody:
splachovanie iba
0,5 l alebo 1 l 

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s glazurou KeraTect®

KERAMIKA

Pisoáre s elektro-
nickým splachovaním  
FlushControl

Pisoáre s elektro-
nickým splachovaním 
FlushTimeControl

1l1l
0,5l0,5l
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Pisoáre / PREHĽAD VÝROBKOV

Polozápustný pisoár Joly
prívod zozadu, odpad zozadu 
skladajúci sa z:
– pisoár č. 233060 (471,00 €)
– poklop k pisoáru č. 572000 (134,50 €)

Pisoár Corso 
skladajúci sa z: 
– pisoár č. 239200 (428,00 €)
– poklop k pisoáru, odnímateľný
  č. 573900 (141,50 €)

Pisoár Centaurus „bez vody“
odpad zozadu alebo dolu
č. 236400 (696,00 €)

Pisoár Centaurus  
splachovanie s vodou alebo „bez vody“
prívod zozadu, odpad zozadu alebo dolu
č. 236450 (750,00 €)

Revízna uzávierka z ušľachtilej ocele 
s možnosťou uzavretia spodného otvoru
č. 500210 (78,60 €)

Zápachová uzávierka
č. 595710 (34,80 €)

Pisoáre Centaurus sú štandardne dodávané s glazúrou KeraTect®.

Pisoár Renova Nr. 1 Plan s poklopom
prívod zozadu, odpad dozadu
kĺby poklopu: kovové
č. 235120 (515,00 €)

Pisoár Renova Nr. 1 Plan
prívod zozadu, odpad dozadu
č. 235100 (311,00 €)

- so systémom KeraFresh
  č. 235150 (459,60 €)
– s automatickým splachovačom 
 Flushcontrol 1000 – č. 235106 (1.043,00 €)
– s automatickým splachovačom 
 Flushcontrol 1000 N – č. 235118 (1.073,00 €)
– s automatickým splachovačom 
 Flushcontrol 1000 (napájaný batériou)
  a systémom KeraFresh 
  č. 235156 (1.177,20 €)
– s automatickým splachovačom 
 Flushcontrol 1000 (napájaný
  z el. siete) a systémom KeraFresh 
  č. 235158 (1.200,00 €)

0,5 l 0,5 l
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Pisoár Renova Nr. 1
prívod zozadu, odpad dozadu 
– pisoár č. 235300 (311,00 €)
– so „sviečkou“ ako vizuálnym vodiacim
 systémom č. 235320 (363,00 €)

Pisoár Renova Nr. 1 Plan „bez vody“
odpad dozadu
č. 235170 (551,00 €)

Pisoár Renova Nr. 1
prívod zhora, 
odpad zozadu alebo dolu 
č. 235200 (333,00 €)

Pisoár Aller
prívod zozadu, odpad dozadu 
– pisoár č. 236500 (289,50 €)
– so „sviečkou“ ako vizuálnym vodiacim
 systémom č. 236520 (331,00 €)

Pisoár Aller
prívod zhora, 
odpad zozadu alebo dolu
č. 236600 (302,00 €)

Rohový pisoár Eck-Aller
– prívod zhora, odpad Multi
  č. 236700 (519,00 €)
– prívod zozadu, odpad Multi 
  č. 236800 (786,00 €)

Pisoáry sú k dispozícii s glazúrou KeraTect® za príplatok 79,70 €/ks, 
pri objednávaní uvádzajte za číslo výrobku kód 600. 

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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Pre škôlky a školy
PROGRAM PRE MATERSKÉ ŠKÔLKY/ŠKOLY

doplnky. Možnosťou už nie sú len gumové 
hračky alebo protišmykové podložky, ale aj 
umývadlá, prispôsobené výške detí, farebné 
WC sedátka, záchodové misy, ktoré sú svo-
jou výškou len 33 centimetrov deťom ľahko 
prístupné a vďaka špeciálnemu designu taktiež 
eliminujú riziko prepadnutia. Výrobky 4Bambini, 
Kind a Schule sú optimálne ako pre školy a 
škôlky, tak aj pre privátne využitie.

Pre dieťa v rannom veku je veľmi obtiažne 
odolávať novým výzvam a túžbam po ich 
zvládnutí. Avšak klasicky vybavená kúpeľňa nie 
je prívetivým miestom nielen pre tých najmen-
ších, ale ani pre ich starších súrodencov. Aj 
preto hrá dôležitú rolu snaha o prispôsobenie 
kúpeľňového interiéru všetkým detským náro-
kom na samostatné a pohodlné užívanie spo-
jené s rozvojom sebestačnosti a nezávislosti. 
Dobrým začiatkom môžu byť pestrofarebné 
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Vyšší komfort: 
WC sedadlo 
s automatickým 
pozvoľným sklápaním

Jednoduché čistenie: 
keramika na želanie 
s glazurou KeraTect®

KERAMIKA

Priateľské k deťom
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Pre škôlky a školy / PREHĽAD VÝROBKOV

Závesné detské WC Kind 
s hlbokým splachovaním, 6l
s 2-dielnou sedacou plochou
z polyuretanu (PUR)
- farba sedacej plochy:
  červená č. 201710 (373,00 €)
- farba sedacej plochy:
  šedá č. 201715 (373,00 €)

Závesné detské WC Kind * 
s hlbokým splachovaním, 6l
odpad vodorovný
č.201700 (201,70 €)

* Kombinovateľné s WC sedadlami Kind
  farba: biela č. 573334 (85,70 €)
  farba: červená č. 573337 (100,90 €)

Detské WC Kind, stojace 
s hlbokým splachovaním, 6 l
s 2-dielnou sedacou plochou
z polyuretanu (PUR) 
odpad vodorovný
– farba sedacej plochy: 
  červená č. 212010 (307,00 €)
– farba sedacej plochy: 
  šedá č. 212015 (307,00 €)

Detské WC Kind, stojace * 
s plochým splachovaním, 6 l
odpad vodorovný
č.211500 (240,00 €)

Detské WC Baby, stojace 
s hlbokým splachovaním, 6 l
odpad vodorovný
č. 211650 (223,00 €)

Kombinovateľný s detským
sedacím kruhom BABY
– farba: červená  č. 573338 (136,50 €)
– farba: šedá  č. 573348 (136,50 €)

Detské umývadlo Kind
bez prepadu
60 x 40 cm
č.326060 (198,00 €)

Kombinovateľné s polostĺpom 
Kind 296500

Umývadlo pre školy Schule
s otvorom pre batériu
60 x 55 cm
č. 162700 (425,00 €)

Detské WC Kind, stojace * 
s hlbokým splachovaním, 6 l
odpad vodorovný
č.212000 (240,00 €)
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Detské umývadlo 4Bambini, pravé *
4 umývacie miesta, 180 x 41,5 cm
s odnímateľnou vodnou priehradou
č. 430000 (1.908,00 €)

čelný kryt, farebný, pravý - č. 430060 (282,00 €)
bočný kryt nízky, farebný, pravý - č. 430070 (73,20 €)
bočný kryt vysoký, farebný, pravý - č. 430080 (76,80 €)

* čelné a bočné kryty - k dispozícií vo farbách Varicor®
   č. 226 - modrá  č. 227 - červená    č. 304 - žltá  č. 229 - zelená

Detské umývadlo 4Bambini, ľavé *
4 umývacie miesta, 180 x 41,5 cm
s odnímateľnou vodnou priehradou
č. 430050 (1.908,00 €)

čelný kryt, farebný, ľavý - č. 430010 (282,00 €)
bočný kryt nízky, farebný, ľavý - č. 430020 (73,20 €)
bočný kryt vysoký, farebný, ľavý - č. 430030 (76,80 €)

Detské sedadlo KIND
motív zvieratka, s integrovanými opierkami

Kombinovateľné s detskými WC 
KIND 201700, 211500 a 212000.
– farba biela  č. 573360 (95,50 €)
– farba zelená  č. 573361 (95,50 €)
– farba žltá  č. 573362 (95,50 €)
– farba červená  č. 573363 (95,50 €)

Detské sedadlo KIND
motív zvieratka, s integrovanými opierkami
s automatickým pozvoľným sklápaním

Kombinovateľné s detskými WC 
KIND 201700, 211500 a 212000.
– farba biela  č. 573365 (123,20 €)
– farba zelená  č. 573366 (123,20 €)
– farba žltá  č. 573367 (123,20 €)
– farba červená  č. 573368 (123,20 €)

Detský sedací kruh KIND
motív zvieratka, s integrovanými opierkami

Kombinovateľné s detskými WC 
KIND 201700, 211500 a 212000.
– farba biela  č. 573370 (69,20 €)
– farba zelená  č. 573371 (69,20 €)
– farba žltá  č. 573372 (69,20 €)
– farba červená  č. 573373 (69,20 €)

Umývadlová batéria 4Bambini **
páková
č. 571400 (409,20 €)

** farebné prevedenie:
   – modrá (RAL 5002)
   – červená (RAL 3002)
   – žltá (RAL 1023)

Umývadlová batéria 4Bambini **
elektronická, infračervená
baterie 6V - č. 577450 (603,60 €)
napätie 230V - č. 577460 (752,40 €)

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Keramika je k dispozícii s glazúrou KeraTect® za príplatok 79,70 €/ks, 
pri objednávaní uvádzajte za číslo výrobku kód 600. 

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.
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Vane a sprchové vaničky 
PREHĽAD VÝROBKOV

Vaňa Renova Nr. 1
hĺbka: 45 cm
užitkový objem: 135 l
materiál: sanitárny akrylát
– 160 x 80 cm  č. 657360 (337,00 €)
– 170 x 75 cm  č. 657370 (360,00 €)

Vaňa Renova Nr. 1
hĺbka: 45 cm
materiál: sanitárny akrylát
– 180 x 80 cm (užit. objem: 180 l) 
   č. 657380 (436,00 €)
– 190 x 80 cm (užit. objem: 195 l) 
   č. 657390 (495,00 €)

Vaňa iCon
materiál: sanitárny akrylát
hĺbka 45 cm

170 x 75 cm, užitný objem: 169 l
č. 650475 (457,10 €)

Vaňa iCon
170 x 75 cm
hĺbka 45 cm
materiál: sanitárny akrylát

170 x 75 cm, užitkový objem: 147 l
č. 650470 (485,70 €)
180 x 80 cm, užitkový objem: 188 l
č. 650480 (611,40 €)
190 x 90cm, užitkový objem: 260 l
č. 650490 (782,90 €)

Oválna vaňa iCon
180 x 85 cm
hĺbka 45 cm
užitkový objem: 173 l
materiál: sanitárny akrylát
č. 650400 (771,40 €)

Ďalšiu ponuku pravouhlých, asymetrických, rohových a oválnych vaní
nájdete v sortimente značky KOLO na str. 116-122.
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Štvrťkruhová sprchová vanička iCon
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitárny akrylát

90 x 90 cm  č. 662440 (337,10 €)
100 x 100 cm  č. 662450 (360,00 €)

Štvrťkruhová sprchová vanička 
Renova Nr. 1
hĺbka 6 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitárny akrylát

80 x 80 cm  č. 652200 (284,50 €)
90 x 90 cm  č. 652210 (297,50 €)

Pravouhlá sprchová vanička iCon
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitárny akrylát

100 x 80 cm  č. 662410 (365,70 €)
120 x 90 cm  č. 662420 (400,00 €)

Pravouhlá sprchová vanička 
Renova Nr. 1
hĺbka 6 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitárny akrylát

90 x 75 cm  č. 652250 (219,00 €)

Päťstranná sprchová vanička 
Renova Nr. 1
hĺbka 6 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitárny akrylát

90 x 90 cm  č. 652220 (297,50 €)

Pravouhlá sprchová vanička iCon
hĺbka 5 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitárny akrylát

80 x 80 cm  č. 662480 (240,50 €)
90 x 90 cm  č. 662490 (263,30 €)
100 x 100 cm  č. 662400 (286,70 €)

Štvorcová sprchová vanička 
Renova Nr. 1
hĺbka 6 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitárny akrylát

80 x 80 cm  č. 652280 (219,00 €)
90 x 90 cm  č. 652290 (225,00 €)

Odporúčané maloobchodné ceny v € s DPH, platné od 1. 4. 2013.

Ďalšiu ponuku sprchových vaničiek nájdete v sortimente značky KOLO na str. 112-114.
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Kontaktné osoby v regiónoch

www.sanitec.sk

vedúci obchodnej oblasti 
Juh a Západ
mobil: 0905 747 176
e-mail: jaroslav.makai@sanitec.sk

Jaroslav Makai

vedúci obchodnej oblasti Východ 
mobil: 0918 615 692
e-mail: viliam.kubany@sanitec.sk

vedúci obchodnej oblasti Stred
mobil: 0905 541 547
e-mail: branislav.radic@sanitec.sk

Viliam KubányBranislav Radič

Kontaktné adresy
Kontakt pre SR:

Sanitec, s. r. o., organizačná zložka
Heyrovského 9, 841 03 Bratislava
e-mail: info@sanitec.sk

Administratívne centrum CZ

Sanitec, s. r. o.
predajné oddelenie a zákaznícky servis:
Komenského 2501, 390 02 Tábor
tel.: 00420 381 254 907
mobil: 00420 606 769 858
fax: 00420 381 254 908
e-mail: info@sanitec.cz

popredajný servis a reklamácie:
mobil: 00420 602 942 076
e-mail: reklamace@sanitec.cz

Ing. Michal Kolda, MBA
riaditeľ
Česká a Slovenská republika
tel.: 00420 606 233 076
e-mail: michal.kolda@sanitec.cz

Veronika Menšíková
marketingový manažér
tel.: 00420 602 212 565
e-mail: veronika.mensikova@sanitec.cz



Váš predajca:

Značky KOLO a KERAMAG sú súčas-
ťou medzinárodného koncernu Sanitec 
– najväčšieho multibrandového výrob-
cu špecializovaného na  kúpeľňové vy-
bavenie v Európe.
Obidve značky ponúkajú mimoriadne 
široký sortiment sanitárnej keramiky, 
kúpeľňového nábytku, sprchovacích 
kútov, vaničiek, vaní, inštalačných mo-
dulov a príslušenstva. Z výrobkov s mo-
derným, ale nadčasovým designom si 
vyberie každý.
Kvalita, funkčnosť, dlhá životnosť a 
ekologický prístup sú zaručené – pri 
výrobe sú používané vysoko kvalitné  
materiály a všetky procesy zodpoveda-
jú prísnym ekologickým normám.
S výrobkami KOLO a KERAMAG  
získate výhody naviac - napríklad jed-
noduchú údržbu vďaka inovatívnej 
glazúre KeraTect® alebo úsporu vody 
vďaka možnosti splachovania 4/2 l.

10ZÁRUKA
ROKOV
KOMPLETNÉ MODULY
TECHNIC 7 ZÁRUKA

ROKOV
KERAMIKA 
AKRYLÁT 5 ZÁRUKA

ROKOV
SPRCHOVACIE KÚTY 2 ZÁRUKA

ROKY
NÁBYTOK
PANELY, RADAROVÉ 
SPLACHOVAČE
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