
VANY. SPRCHOVÉ VANIČKY.
VÍŘIVÉ KOUPELE.
VANE. SPRCHOVACIE
VANIČKY. VÍRIVÉ KÚPELE.
Jemné potěšení v ocelových smaltovaných vanách Kaldewei.
Jemné potešenie v oceľových smaltovaných vaniach Kaldewei.
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„CO VZNIKNE, KDYŽ SE SETKÁ 
PEČLIVOST S INSPIRACÍ? 
NEFALŠOVANÁ VANA KALDEWEI!“ Christian Kaldewei

„ČO VZNIKNE, KEĎ SA STRETNE 
STAROSTLIVOSŤ S INŠPIRÁCIOU? 
NEFALŠOVANÁ VAŇA KALDEWEI!“ Christian Kaldewei

Firmu založil Franz Kaldewei v roku 1918. Vďaka pracovitosti zamestnancov a podnikavému duchu sa firma rozvíja a rastie už štvrtú
generáciu a dnes je najväčším európskym výrobcom oceľových smaltovaných vaní a sprchovacích vaničiek. Snahou spoločnosti 
Kaldewei je vyvíjať a vyrábať výrobky prvotriednej kvality a ďalej ich na základe najnovších technických poznatkov vylepšovať. Preto sú
výrobky Kaldewei – vane aj sprchovacie vaničky – vyrábané z 3,5milimetrovej smaltovanej ocele, ktorej kvality počas dlhých desaťročí
potvrdzujú milióny zákazníkov ako v Nemecku, tak v zahraničí.

Firmu založil Franz Kaldewei v roce 1918. Díky pracovitosti zaměstnanců a podnikavému duchu se firma rozvíjí a roste již čtvrtou gene-
raci a dnes je největším evropským výrobcem ocelových smaltovaných van a sprchových vaniček. Snahou společnosti Kaldewei je
vyvíjet a vyrábět výrobky prvotřídní kvality a dále je na základě nejnovějších technických poznatků vylepšovat. Proto jsou výrobky 
Kaldewei – vany i sprchové vaničky – vyráběny z 3,5milimetrové smaltované oceli, jejíž kvality po dlouhá desetiletí potvrzují miliony
zákazníků jak v Německu tak v zahraničí.
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A tento pocit není náhodný. Společnost Kaldewei je totiž jediným výrobcem, který vyvíjí a vyrábí vlastní smalt. Pro naše výrobky používá-
me výhradně přírodní, recyklovatelné materiály: ocel a smalt. Trvanlivost smaltové vrstvy je zaručena jejím vypálením při teplotě přib-
ližně 850 °C v největších smaltovacích pecích typu U na světě. Neustálá kontrola výrobního procesu a průběžné zdokonalování tech-
nologií zajišťují vysokou kvalitu a dlouhodobou životnost výrobků z 3,5 milimetru silné smaltované oceli značky Kaldewei. Tyto výji-
mečné materiály vnášejí do světa koupelen ideální vlastnosti: čistotu a hygienu, odolnost vůči kyselinám, nárazům, odření i opotře-
bení. A jsou tak odolné a trvanlivé, že na ně můžeme poskytnout 30letou záruku.
Ale i vysoká kvalita van a sprchových vaniček Kaldewei může být dále vylepšena: samočisticím povrchem, který je na přání vypálen na
smaltovanou ocel značky Kaldewei. Tato moderní povrchová úprava způsobuje, že voda na povrchu vytváří kapky a stéká po něm
a zároveň s sebou sbírá nečistotu i částečky vodního kamene. A výsledek je patrný: to, aby vana vždy vypadala jako nová, vyžaduje jen
nepatrnou námahu. Samočisticí povrch znamená snadnou údržbu a dlouhodobý pocit příjemné koupele. 

A tento pocit nie je náhodný. Spoločnosť Kaldewei je totiž jediným výrobcom, ktorý vyvíja a vyrába vlastný smalt. Pre naše výrobky
používame výhradne prírodné, recyklovateľné materiály: oceľ a smalt. Trvanlivosť smaltovej vrstvy je zaručená jej vypálením pri teplo-
te približne 850 °C v najväčších smaltovacích peciach typu U na svete. Neustála kontrola výrobného procesu a priebežné zdokonaľo-
vanie technológií zaisťujú vysokú kvalitu a dlhodobú životnosť výrobkov z 3,5 milimetra hrubej smaltovanej ocele značky Kaldewei.
Tieto výnimočné materiály vnášajú do sveta kúpeľní ideálne vlastnosti: čistotu a hygienu, odolnosť voči kyselinám, nárazom, odretiu
i opotrebeniu. A sú také odolné a trvanlivé, že na ne môžeme poskytnúť 30ročnú záruku.
Ale aj vysoká kvalita vaní a sprchovacích vaničiek Kaldewei môže byť ďalej vylepšená: samočistiacim povrchom, ktorý je na prianie
vypálený na smaltovanú oceľ značky Kaldewei. Táto moderná povrchová úprava spôsobuje, že voda na povrchu vytvára kvapky a steká
po ňom a zároveň so sebou zbiera nečistotu i čiastočky vodného kameňa. A výsledok je viditeľný: to, aby vaňa vždy vyzerala ako nová,
si vyžaduje len nepatrnú námahu. Samočistiaci povrch znamená jednoduchú údržbu a dlhodobý pocit príjemného kúpeľa. 

SMALTOVANÁ OCEL KALDEWEI
VŽDY S POCITEM VÝJIMEČNOSTI.

SMALTOVANÁ OCEĽ KALDEWEI
VŽDY S POCITOM VÝNIMOČNOSTI.

KVALITA/KVALITA 4/5

STEEL ENAMEL
3.5 mm

made in
Germany
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Dny, kdy jsme koupelnu hodnotili výhradně z hlediska funkce, jsou dávno pryč. Dnes je koupelna místem, kde se lidé chtějí cítit příjem-
ně a které má vyjadřovat i jejich osobnost. Atmosférou, která je navržena tak, aby vyhovovala jak jejich potřebám, tak jejich estetickým
požadavkům. Abychom lidem pomohli vytvořit krásnou koupelnu, která patří jen a jen jim, každá vana nebo sprchová vanička značky
Kaldewei je dílem jednoho ze světově uznávaných návrhářských studií – Sottsass Associati, Miláno; Phoenix Design, Stuttgart/Tokio,
Frog Design; Kurz Kurz Design nebo Jochen Flacke Design. Nespočet designérský ocenění, které jsme získali, dokazuje, že tato volba
byla správná.

Dni, keď sme kúpeľňu hodnotili výhradne z hľadiska funkcie, sú dávno preč. Dnes je kúpeľňa miestom, kde sa ľudia chcú cítiť príjem-
ne a ktoré má vyjadrovať aj ich osobnosť. Atmosférou, ktorá je navrhnutá tak, aby vyhovovala ako ich potrebám, tak ich estetickým
požiadavkám. Aby sme ľuďom pomohli vytvoriť krásnu kúpeľňu, ktorá patrí len a len im, každá vaňa alebo sprchovacia vanička značky
Kaldewei je dielom jedného zo svetovo uznávaných návrhárskych štúdií – Sottsass Associati, Miláno; Phoenix Design, Stuttgart/Tokio,
Frog Design; Kurz Kurz Design alebo Jochen Flacke Design. Nespočetné množstvo dizajnérskych ocenení, ktoré sme získali, dokazuje,
že táto voľba bola správna.

Cena reddot Award za vysokou kvalitu návrhu, kterou uděluje Design Centrum Severního Porýní-Vestfálska, Essen
Cena reddot Award za vysokú kvalitu návrhu, ktorú udeľuje Design Centrum Severného Porýnia-Vestfálska, Essen

Design Plus SHK (Sanitární technika – topení – klimatizace) získaná na Frankfurtském veletrhu
Design Plus SHK (Sanitárna technika – kúrenie – klimatizácia) získaná na Frankfurtskom veľtrhu

Cena iF Produkt Design Award udělená IndustrieForum, Hannover
Cena iF Produkt Design Award udelená IndustrieForum, Hannover

Mezinárodní cena za design Bádenska-Württemberska
Medzinárodná cena za dizajn Bádenska-Württemberska

Cena iF design CHINA udělená IndustrieForum, Hannover
Cena iF design CHINA udelená IndustrieForum, Hannover

Nominace na cenu za design Spolkové republiky Německo 2006
Nominace na cenu za dizajn Spolkové republiky Německo 2006

Phoenix DesignEttore Sottsass

„VÝROBKY BY NEMĚLY BÝT 
JENOM UŽITEČNÉ. MĚLY BY 
PŘINÁŠET I DOTEK MAGIE.“ Ettore Sottsass

„VÝROBKY BY NEMALI BYŤ
LEN UŽITOČNÉ. MALI BY 
PRINÁŠAŤ AJ DOTYK MÁGIE.“ Ettore Sottsass
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AVANTGARDE

SVĚT VAN ZNAČKY KALDEWEI/SVET VANÍ ZNAČKY KALDEWEI 6/7

Avantgarde klade důraz především na eleganci a propojení nejlepších materiálů s
tvary, které hledí do budoucna. Naše nabídka řady Avantgarde splní i nejnáročnější
požadavky. Nechte se inspirovat našimi dokonalými řešeními, které z vaší koupelny
vytvoří váš osobní podpis.

Avantgarde kladie dôraz predovšetkým na eleganciu a prepojenie najlepších materiálov
s tvarmi, ktoré hľadia do budúcnosti. Naša ponuka radu Avantgarde splní aj najnároč-
nejšie požiadavky. Nechajte sa inšpirovať našimi dokonalými riešeniami, ktoré z vašej
kúpeľne vytvoria váš osobný podpis.

Protože každá koupelna je jedinečná, nabízíme vám k výběru více než 250 různých van, masážních van a sprchových vaniček různých
tvarů, barev i velikostí. Abychom vám při výběru té správné, která se Vám bude nejen líbit, ale naplní i Vaše požadavky, pomohli, rozdě-
lili jsme naše výrobky do tří různých Světů: Avantgarde, Ambiente a Advantage.

Pretože každá kúpeľňa je jedinečná, ponúkame vám na výber viac ako 250 rôznych vaní, masážnych vaní a sprchovacích vaničiek rôz-
nych tvarov, farieb i veľkostí. Aby sme vám pri výbere tej správnej, ktorá sa Vám bude nielen páčiť, ale naplní aj Vaše požiadavky,
pomohli, rozdelili sme naše výrobky do troch rôznych Svetov: Avantgarde, Ambiente a Advantage.

KTERÝ SVĚT VAN JE TEN VÁŠ?
KTORÝ SVET VANÍ JE TEN VÁŠ?
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ADVANTAGE

AMBIENTE
Ambiente nabízí nezvykle širokou paletu možností, jak do vaší koupelny přivést více výji-
mečnosti a krásy. Bez ohledu na to, který model si zvolíte, vaše vana bude vždy zářit
osobitostí.

Ambiente ponúka neobvykle širokú paletu možností, ako do vašej kúpeľne priviesť viac
výnimočnosti a krásy. Bez ohľadu na to, ktorý model si zvolíte, vaša vaňa bude vždy žiariť
osobitosťou.

Máte-li děti, potom jistě víte, že v koupelně jsou důležité tři faktory: vysoká kvalita, funkč-
nost a odolnost. Vany a sprchové vaničky naší řady Advantage vám nabízejí nejen tyto tři
kvality, ale mnohem více: přitažlivý vzhled, jehož základem je dokonalý soulad tvaru
a funkčnosti. Hlavní prioritou Advantage je především kvalita za rozumnou cenu.

Ak máte deti, potom iste viete, že v kúpeľni sú dôležité tri faktory: vysoká kvalita, funkčnosť
a odolnosť. Vane a sprchovacie vaničky nášho radu Advantage vám ponúkajú nielen tieto
tri kvality, ale omnoho viac: príťažlivý vzhľad, ktorého základom je dokonalý súlad tvaru
a funkčnosti. Hlavnou prioritou Advantage je predovšetkým kvalita za rozumnú cenu.
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184 180 90 45 186 MEGAPLAN

184–7 180 90 45 186 MEGAPLAN

180 180 90 45 186 MEGAPLAN

182 214 90 45 152,7 186 MEGAPLAN

177 140 100 81 435

910 196,6 150,2 45 140 223

732 170 75 43 122 CONOPLAN

733 180 80 43 159 CONOPLAN

734 190 90 43 220 CONOPLAN

735 200 100 43 260 CONOPLAN

MEGA DUO OVAL

MEGA DUO

MEGA DUO 6

KUSATSU POOL

PUNTA DUO 3

CONODUO

Model/Model Objem v lit-
rech/ Objem
v litroch °

Vhodná sprchová vanička/
Vhodná sprchovacia
vanička

Délka boční části/
Dĺžka bočnej časti 
(cm)

Délka/
Dĺžka 
(cm)

° Kapacita vany bez obvyklého objemu těla/Kapacita vaně bez obvyklého objemu tela

MEGA DUO 6

Hledáte-li rohové řešení, ale přitom nechcete

opustit výrazný design, který tato řada nabízí,

potom jsme náš šestiúhelný model MEGA DUO 6

navrhli právě pro Vás.

MEGA DUO 6

Ak hľadáte rohové riešenie, ale pritom nechcete

opustiť výrazný dizajn, ktorý tento rad ponúka,

potom sme náš šesťuholný model MEGA DUO 6

navrhli práve pre Vás.

MEGA DUO

Model MEGA DUO je příliš dobrý na to, abyste

se o něj nepodělili. Díky tradičnímu obdélníko-

vému tvaru a velkému objemu je koupel ve

dvou vždy potěšením.

MEGA DUO

Model MEGA DUO je príliš dobrý na to, aby ste

sa oň nepodelili. Vďaka tradičnému obdĺžniko-

vému tvaru a veľkému objemu je kúpeľ vo dvo-

jici vždy potešením.

MEGA DUO OVAL

Dva shodně tvarované zádové profily, odpad

veprostřed a široké opěrky pro ruce po obou

stranách – model MEGA DUO OVAL nabízí jedi-

nečné pohodlí při koupeli ve dvou. Nabízíme jej

i s volitelným jednodílným tvarovaným panelem.

MEGA DUO OVAL

Dva zhodne tvarované chrbtové profily, odpad

v strede a široké opierky pre ruky po oboch

stranách – model MEGA DUO OVAL ponúka jedi-

nečné pohodlie pri kúpeli vo dvojici. Ponúkame ho

aj s voliteľným jednodielnym tvarovaným panelom.

KVALITNÍ NÁVRH JE VYJÁDŘENÍ 
OSOBNÍHO STYLU.
KVALITNÝ NÁVRH JE VYJADRENIE 
OSOBNÉHO ŠTÝLU.

AVANTGARDE 8/9

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)
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• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • x Sott./Phoe.

• • • M • • • • • • • Sottsass

• M • • • • • • • Sottsass

• M • • Sottsass

• • • • • • • • • • Phoenix

• • • M • • • • • •

• • • M • • • • • • Sottsass

• • • M • • • • • •

• • • • • • • • •

VIVO
VARIO PLUS

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/ Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Panel/ Panel VIVO
TURBO PLUS

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
TURBO

VIVO 
AQUA ECO

VIVO
VARIO

Flacke = Jochen Flacke Design
Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

KUSATSU POOL

V modelu KUSATSU POOL, inspirovaném japons-

kou kulturou koupele, přichází posilující energie

z jeho hloubky. Díky neobvyklé hloubce této

sedací vany dosahující 81 centimetru můžete

pod vodu ponořit i celou horní část těla.

KUSATSU POOL

V modeli KUSATSU POOL, inšpirovanom japons-

kou kultúrou kúpeľa, prichádza posilňujúca ener-

gia z jeho hĺbky. Vďaka neobvyklej hĺbke tejto

sedacej vane dosahujúcej 81 centimetrov môže-

te pod vodu ponoriť aj celú hornú časť tela.

PUNTA DUO 3

Nápadité rohové řešení modelu PUNTA DUO 3

nabízí velký prostor doplněný o opěrky rukou pro

posezení či poličku po straně a umožňuje vám

tak při koupeli různé polohy.

PUNTA DUO 3

Nápadité rohové riešenie modelu PUNTA DUO 3

ponúka veľký priestor doplnený o opierky rúk pre

posedenie, ako aj poličku po boku a umožňuje

vám tak pri kúpeli rôzne polohy.

CONODUO

Model CONODUO nabízí vynikající design i ergo-

nomický tvar. Vanu CONODUO je možno kombi-

novat se sprchovou vaničkou CONOPLAN a dát

tak koupelně jednotný výraz. Revolučním

řešením je odpad skrytý pod dnem vany.

CONODUO

Model CONODUO ponúka vynikajúci dizajn i ergo-

nomický tvar. Vaňu CONODUO je možné kombino-

vať so sprchovacou vaničkou CONOPLAN a dať

tak kúpeľni jednotný výraz. Revolučným riešením

je odpad skrytý pod dnom vane.
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127 170 75 47 156

128 180 80 47 195

131 170 75 47 156

130 170 75 47 156

129 170 75 47 156

132 170 75 47 156

133 180 80 47 195

134 200 75 47 142,5 156

CENTRO DUO OVAL

CENTRO DUO 2

CENTRO DUO 1 pravý/pravý

CENTRO DUO 1 levý/ľavý

CENTRO DUO

CENTRO DUO 6

ELEGANCE MÁ NESPOČET TVARŮ.
ELEGANCIA MÁ NESPOČETNÉ MNOŽSTVO TVAROV.

CENTRO DUO 2

Tvar modelu CENTRO DUO 2 je díky dvěma zao-

bleným rohům prostý, ale elegantní, a to

u kterékoli stěny.

CENTRO DUO 2

Tvar modelu CENTRO DUO 2 je vďaka dvom zao-

bleným rohom jednoduchý, ale elegantný, a to

u ktorejkoľvek steny.

CENTRO DUO 1 – pravý a levý

Model CENTRO DUO 1 má zaoblený roh buď na

pravé nebo levé straně, což přináší nespočet mož-

ností pro umístění, například jako rohové vany.

CENTRO DUO 1 pravý a ľavý

Model CENTRO DUO 1 má zaoblený roh buď na

pravej, alebo ľavej strane, čo prináša nespočet-

né možnosti pre umiestnenie, napríklad ako

rohovej vane.

CENTRO DUO OVAL

Pokud jste vyznavači nejčistší jednoduchosti

a přímočaré elegance, budete se při koupeli

v modelu CENTRO DUO OVAL jistě cítit příjemně.

Dva shodné zádové profily a uprostřed umístěný

odpad znamenají i příjemnou koupel ve dvou.

CENTRO DUO OVAL

Pokiaľ ste vyznávači najčistejšej jednoduchosti

a priamočiarej elegancie, budete sa pri kúpeli

v modeli CENTRO DUO OVAL iste cítiť príjemne. Dva

zhodné chrbtové profily a uprostred umiestnený

odpad znamenajú aj príjemný kúpeľ vo dvojici.

AVANTGARDE 10/11

Model/Model Objem v lit-
rech/ Objem
v litroch °

Vhodná sprchová vanička/
Vhodná sprchovacia
vanička

Délka boční části/
Dĺžka bočnej časti 
(cm)

Délka/
Dĺžka 
(cm)

° Kapacita vany bez obvyklého objemu těla/Kapacita vaně bez obvyklého objemu tela

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)
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• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • M • • • • • • • Sottsass

CENTRO DUO

Model CENTRO DUO přináší svým obdélníko-

vým tvarem klasickou eleganci

CENTRO DUO

Model CENTRO DUO prináša svojím obdĺžniko-

vým tvarom klasickú eleganciu.

CENTRO DUO 6

Model CENTRO DUO 6 jistě zaujme kontra-

stem mezi oválným vnitřním tvarem

a šestiúhlým obrysem.

CENTRO DUO 6

Model CENTRO DUO 6 iste zaujme kontrastom

medzi oválnym vnútorným tvarom

a šesťúholným obrysom.

VIVO
VARIO PLUS

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/ Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Panel/ Panel VIVO
TURBO PLUS

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
TURBO

VIVO 
AQUA ECO

VIVO
VARIO

Flacke = Jochen Flacke Design
Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane
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SVOBODA POHYBU. 
BEZ KOMPROMISU.
SLOBODA POHYBU. 
BEZ KOMPROMISU.

STUDIO STAR – pravý a levý

Řada STUDIO vnáší do koupelny atmosféru –

a tak nové možnosti uspořádání. Tato módní

vana je synonymem pro pohodlí a design. Uvnitř

s dokonale tvarovaným zádovým profilem přechá-

zejícím v opěrky pro ruce a zvenčí s asymetrickým

tvarem. Tento model nabízíme v pravém a levém

provedení i s panelem.

STUDIO STAR pravý a ľavý

Rad STUDIO vnáša do kúpeľne atmosféru –

a tak nové možnosti usporiadania. Táto módna

vaňa je synonymom pre pohodlie a dizajn. Vo

vnútri s dokonale tvarovaným chrbtovým profi-

lom prechádzajúcim do opierok pre ruky a zvon-

ku s asymetrickým tvarom. Tento model ponúka-

me v pravom a ľavom vyhotovení aj s panelom.

CORPO DUO STAR

V této obdélníkové vaně s mimořádnou šířkou

jednoho metru si můžete vychutnat neomeze-

nou volnost pohybu. A to platí i při společné kou-

peli. Díky dvěma shodně šikmým zádovým pro-

filům a veprostřed umístěnému odpadu nic

nebrání vaší radosti z koupele.

CORPO DUO STAR

V tejto obdĺžnikovej vani s mimoriadnou šírkou

jedného metra si môžete vychutnať neobmed-

zenú voľnosť pohybu. A to platí aj pri spoločnom

kúpeli. Vďaka dvom zhodne šikmým chrbtovým

profilom a v strede umiestnenému odpadu nič

nebráni vašej radosti z kúpeľa. 

ERGONOVA DUO

Díky úhlopříčně vysazeným stranám a mimořád-

ně hlubokému vnitřku se v modelu ERGONOVA

DUO mohou natáhnout a vychutnat si míru

pohodlí i dvě osoby. Potěšení z koupele ve dvou

zvyšují i ergonomicky tvarované zádové profily

a týlní opěrky pro hlavu na obou koncích.

ERGONOVA DUO

Vďaka uhlopriečne vysadeným bokom a mimo-

riadne hlbokému vnútru sa v modeli ERGONOVA

DUO môžu natiahnuť a vychutnať si mieru

pohodlia aj dve osoby. Potešenie z kúpeľa vo

dvojici zvyšujú aj ergonomicky tvarované chrbto-

vé profily a zvýšené krčné opěrky pre hlavu na

oboch koncoch.

AVANTGARDE 12/13

CORPO DUO/CORPO DUO STAR

ERGONOVA DUO

STUDIO/STUDIO STAR pravý/pravý

STUDIO/STUDIO STAR levý/ľavý

DUO POOL

TWIN POOL

806/807* 190 100 43,5 180

804 190 90 45 168

826/827* 170 90 43 149

828/829* 170 90 43 149

150 150 100 50,5 240

660 170 100 47 121,5 150

Model/Model Objem v lit-
rech/ Objem
v litroch °

Vhodná sprchová vanička/
Vhodná sprchovacia
vanička

Délka boční části/
Dĺžka bočnej časti 
(cm)

Délka/
Dĺžka 
(cm)

° Kapacita vany bez obvyklého objemu těla/Kapacita vaně bez obvyklého objemu tela

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)
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TWIN POOL

Kompaktní vnější rozměry modelu TWIN POOL

a šestiúhelníkový tvar nabízejí nespočet možno-

stí pro jeho umístění. 

TWIN POOL

Kompaktné vonkajšie rozmery modelu TWIN

POOL a šesťuholníkový tvar ponúkajú nespočet-

né možnosti pre jeho umiestnenie. 

DUO POOL

S hloubkou 50,5 cm se koupel v ní stane sku-

tečným požitkem. Navíc, díky neobvykle krátké

délce a mimořádné šířce si můžete prostornost

modelu DUO POOL užít v koupelně téměř jaké-

koli velikosti. Ale nenechte se malými vnějšími

rozměry zmást, uvnitř je tato vana mimořádně

prostorná.

DUO POOL

S hĺbkou 50,5 cm sa kúpeľ v nej stane sku-

točným pôžitkom. Navyše, vďaka neobvykle krát-

kej dĺžke a mimoriadnej šírke si môžete prie-

strannosť modelu DUO POOL užiť v kúpeľni tak-

mer akejkoľvek veľkosti. Ale nenechajte sa malý-

mi vonkajšími rozmermi zmiasť, vo vnútri je táto

vaňa mimoriadne priestranná.

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • • • • • Phoenix

• • • • • • • Phoenix

• • • • • Sottsass

• • M • • Phoenix

VIVO
VARIO PLUS

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/ Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Panel/ Panel VIVO
TURBO PLUS

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
TURBO

VIVO 
AQUA ECO

VIVO
VARIO

Flacke = Jochen Flacke Design
Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane
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MEGAPLAN

CONOPLAN

RONDANA

BELLEZZA

CONOPLAN

Díky přísně geometrickým tvarům a odpadu

umístěnému veprostřed poskytuje model

CONOPLAN prostor pro pohodlné sprchování.

Tato sprchová vanička může být kombinována

s vanami CONODUO a vytvořit tak v koupelně

jednotný styl. Zakrytý odpad umocňuje designo-

vou čistotu vaničky.

CONOPLAN

Vďaka prísne geometrickým tvarom a odpadu

umiestnenému v strede poskytuje model

CONOPLAN priestor pre pohodlné sprchovanie.

Táto sprchovacia vanička môže byť kombinovaná

s vaňami CONODUO a vytvoriť tak v kúpeľni jed-

notný štýl. Zakrytý odpad umocňuje dizajnovú

čistotu vaničky.

STYLOVÉ A POHODLNÉ SPRCHOVÁNÍ.
ŠTÝLOVÉ A POHODLNÉ SPRCHOVANIE.

AVANTGARDE 14/15

MEGAPLAN 

Díky svým křehkým geometrickým tvarům je

model MEGAPLAN ztělesněním čistoty. Její měl-

kost mimořádně usnadňuje vstup i výstup

a umožňuje montáž v úrovni podlahy. Zakrytý

odpad umocňuje designovou čistotu vaničky.

MEGAPLAN 

Vďaka svojim krehkým geometrickým tvarom je

model MEGAPLAN stelesnením čistoty. Jeho plyt-

kosť mimoriadne uľahčuje vstup i výstup

a umožňuje montáž v úrovni podlahy. Zakrytý

odpad umocňuje dizajnovú čistotu vaničky.

Model/Model Vhodná vana/
Vhodná vaňa

Délka/
Dĺžka 
(cm)

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)

505 90 120 3,6 MEGA

532 90 90 2,5 CONODUO

533 90 90 2,5 CONODUO

534 100 100 2,5 CONODUO

535 100 100 2,5 CONODUO

536 90 120 2,5 CONODUO

537 90 120 2,5 CONODUO

560 90 90 6,5

561 100 100 6,5

578 90 90 2,5

579 100 100 2,5

572 90 90 6,5

573 90 90 6,5

575 100 100 6,5

576 100 100 6,5

571 90 90 12,8

574 100 100 12,8
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RONDANA

Čisté linie a příjemný tvar jsou hlavní znaky, který-

mi model RONDANA přitáhne pozornost v každé

koupelně. Tato vanička čtvrtkruhového tvaru se

širokým okrajem nabízí i praktické „drobnosti“:

horní okraj se mírně sklápí dovnitř a vrací tak

šplouchající vodu směrem k odpadu. Univerzální

rádius zvyšuje nabídku sprchových koutů.

RONDANA

Čisté línie a príjemný tvar sú hlavné znaky, ktorými

model RONDANA pritiahne pozornosť v každej

kúpeľni. Táto vanička štvrťkruhového tvaru so širo-

kým okrajom ponúka aj praktické „drobnosti“:

horný okraj sa mierne sklápa dovnútra a vracia

tak špliechajúcu vodu smerom k odpadu. Univer-

zálny rádius zvyšuje ponuku sprchových kutov.

BELLEZZA

U modelu BELLEZZA vytvářejí měkké oblé linie

vnitřních tvarů vyzývavý kontrast k přímým

vnějším tvarům. Tato sprchová vanička je ideální

do rohu a jako volitelnou variantu nabízíme

i boční kryt.

BELLEZZA

Pri modeli BELLEZZA vytvárajú mäkké oblé línie

vnútorných tvarov vyzývavý kontrast k priamym

vonkajším tvarom. Táto sprchovacia vanička je

ideálna do rohu a ako voliteľný variant ponúka-

me aj bočný kryt.

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/ Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Nosič a smaltovaný panel/
Nosič a smaltovaný panel

Panel Kryt nosiče

Flacke = Jochen Flacke Design
Phoenix = Phoenix Design
Sottsass = Sottsass Associati
Frog = Frog Design
Kurz = Kurz Kurz Design

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

• x • x Sottsass

• • x • Sottsass

• • x • x Sottsass

• • x • Sottsass

• • x • x Sottsass

• • x • Sottsass

• • x • x Sottsass

• x • x • Phoenix

• x • x • Phoenix

• x • Phoenix

• x • Phoenix

• x • Phoenix

• x • x • Phoenix

• x • Phoenix

• x • x • Phoenix

• x • • Phoenix

• x • • Phoenix
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SUPERPLAN

SUPERPLAN XXL

SI PLAT QU'IL EN EST FASCINANT. SI GRAND QU'IL EN EST ÉTONNANT.
FASCINEREND VLAK. VERRASSEND GROOT.

OBDIVUHODNĚ PLOCHÉ, 
PŘEKVAPIVĚ PROSTORNÉ.
OBDIVUHODNE PLOCHÉ, 
PREKVAPIVO PRIESTRANNÉ.

AVANTGARDE 16/17

SUPERPLAN

Méně znamená více. Model SUPERPLAN je

důkazem tohoto pravidla. S pouhými 2,5 centi-

metry hloubky je tato sprchová vanička

mimořádně mělká, což ji předurčuje k montáži

do úrovně podlahy. Elegance tvarů mění vaši

každodenní sprchu ve výjimečný zážitek.

SUPERPLAN

Menej znamená viac. Model SUPERPLAN je

dôkazom tohto pravidla. Iba s 2,5 centimetra

hĺbky je táto sprchovacia vanička mimoriadne

plytká, čo ju predurčuje k montáži do úrovne

podlahy. Elegancia tvarov mení vašu každo-

dennú sprchu vo výnimočný zážitok.

Model/Model Vhodná vana/
Vhodná vaňa

Délka/
Dĺžka 
(cm)

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)

385 75 80 2,5

386 80 80 2,5

400 70 90 2,5

387 75 90 2,5

388 80 90 2,5

390 90 90 2,5

402 75 100 2,5

398 80 100 2,5

404 90 100 2,5

391 100 100 2,5

405 90 110 2,5

401 70 120 2,5

403 75 120 2,5

389 80 120 2,5

406 90 120 2,5

407 100 120 2,5

399 120 120 2,5

408 70 140 3,9

410 75 140 4,0

412 100 140 4,3

413 150 150 5,2

409 70 170 4,7

411 75 170 4,7
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Flacke = Jochen Flacke Design

Phoenix = Phoenix Design

Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design

Kurz = Kurz Kurz Design

SUPERPLAN XXL

Model SUPERPLAN XXL přináší do sprchování

nový rozměr. Díky možnosti instalace v úrovni

podlahy je tento model důkazem úspěšné

kombinace jednoduchosti a elegance.

SUPERPLAN XXL

Model SUPERPLAN XXL prináša do sprchovania

nový rozmer. Vďaka možnosti inštalácie v úrov-

ni podlahy je tento model dôkazom úspešnej

kombinácie jednoduchosti a elegancie.

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/ Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Nosič a smaltovaný panel/
Nosič a smaltovaný panel

Panel Kryt nosiče

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • • Phoenix

• • • x Phoenix

• • • x Phoenix

• • • x Phoenix

• • • x Phoenix

• • • x Phoenix

• • • x
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VAIO SET STAR

Koupel nebo sprchu? Elegantní kombinovaná

vana VAIO SET/ VAIO SET STAR vám svoji přiz-

působivostí nabízí pohodlí, ať zvolíte kteroukoli

z možností.

VAIO SET STAR

Kúpeľ alebo sprchu? Elegantná kombinovaná

vaňa VAIO SET/ VAIO SET STAR vám svojou

prispôsobivosťou ponúka pohodlie, nech zvolíte

ktorúkoľvek z možností.

VAIO DUO OVAL 

Model VAIO DUO OVAL je díky pohodlným opěr-

kám pro ruce, dvěma šikmým zádovým profilům

a odpadu umístěném veprostřed vhodný pro

koupel ve dvou. Nabízíme jej také s jednodílným

tvarovaným panelem nebo nábytkovým panelem

LE BON.

VAIO DUO OVAL 

Model VAIO DUO OVAL je vďaka pohodlným

opierkam pre ruky, dvom šikmým chrbtovým pro-

filom a odpadu umiestnenému v strede vhodný

pre kúpeľ vo dvojici. Ponúkame ho tiež s jed-

nodielnym tvarovaným panelom alebo nábytko-

vým panelom LE BON.

VAIO STAR

Model VAIO určený pro jednu osobu může být

doplněn madly zvyšujícími pohodlí a bezpečnost.

VAIO STAR

Model VAIO určený pre jednu osobu môže byť

doplnený madlami zvyšujúcimi pohodlie abezpečnosť.

VAIO DUO

Tradiční obdélníkový tvar modelu VAIO DUO

poskytuje řadu možností, kam jej umístit.

VAIO DUO

Tradičný obdĺžnikový tvar modelu VAIO DUO

poskytuje rad možností, kam ho umiestniť.

KAŽDÉ KOUPELNĚ JEJÍ VLASTNÍ CHARAKTER.
KAŽDEJ KÚPEĽNI JEJ VLASTNÝ CHARAKTER.

AMBIENTE 18/19

VAIO DUO OVAL

VAIO/VAIO STAR

VAIO DUO

VAIO SET/VAIO SET STAR

VAIO 6/VAIO 6 STAR

VAIO DUO 6

VAIO DUO 8

VAIO DUO 3

951 180 80 43 155

951–7 180 80 43 155

960/961* 170 80 43 145

950 180 80 43 155

956/957* 160 70 43 96

954/955* 170 75 43 134

958/959* 190 90 43 135,7 145

952 210 80 43 149,9 155

953 180 80 43 149,9 155

962 196,1 140,1 43 140 125

962–7 196,1 140,1 43 140 125

Model/Model Objem v lit-
rech/Objem 
v litroch °

Vhodná sprchová vanička/
Vhodná sprchovacia
vanička

Délka boční části/
Dĺžka bočnej časti 
(cm)

Délka/
Dĺžka 
(cm)

° Kapacita vany bez obvyklého objemu těla/Kapacita vaně bez obvyklého objemu tela

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)
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VAIO 6 STAR

Model VAIO 6 / VAIO 6 STAR určený pro jednu

osobu nabízí prostor o šířce 90 cm.

VAIO 6 STAR

Model VAIO 6 / VAIO 6 STAR určený pre jednu

osobu ponúka priestor široký 90 cm.

VAIO DUO 6

Model VAIO DUO 6 má šest rohů, aby vás při

umístění neomezoval.

VAIO DUO 6

Model VAIO DUO 6 má šesť rohov, aby vás pri

umiestnení neobmedzoval.

VAIO DUO 8

Osmiúhelníkový tvar vany se hodí téměř do

jakéhokoli půdorysu koupelny.

VAIO DUO 8

Osemuholníkový tvar vane sa hodí takmer do

akéhokoľvek pôdorysu kúpeľne.

VAIO DUO 3

Rohová vana VAIO DUO 3 nabízí dostatek prostoru

pro dvě osoby. Za příplatek dodávaný ladně zao-

blený vnější panel její vzhled jen podtrhuje.

VAIO DUO 3

Rohová vaňa VAIO DUO 3 ponúka dostatok prie-

storu pre dve osoby. Za príplatok dodávaný ladne

zaoblený vonkajší panel jej vzhľad len podčiarkuje.

Flacke = Jochen Flacke Design

Phoenix = Phoenix Design

Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design

Kurz = Kurz Kurz Design

• • • M • • • Phoenix

• • • x Phoenix

• • • M • • Phoenix

• • • M • • • Phoenix

• • • M • • Phoenix

• • • M • • Phoenix

• • • M • • • Phoenix

• • • M • • • Phoenix

• • • M • • • Phoenix

• • • • • • • • Phoenix

• x • • • • • Phoenix

VIVO
VARIO PLUS

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Panel/ Panel VIVO
TURBO PLUS

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
TURBO

VIVO 
AQUA ECO

VIVO
VARIO

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane
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260/270* 180 80 44 197 NOVOLAPLAN

252/253* 170 75 44 153 NOVOLAPLAN

256/257* 180 80 44 197 NOVOLAPLAN

261/262* 170 80 44 155 NOVOLAPLAN

254/255* 210 80 44 149,9 197 NOVOLAPLAN

258/259* 180 80 44 149,8 197 NOVOLAPLAN

NOVOLA DUO OVAL/NOVOLA DUO OVAL STAR

NOVOLA/NOVOLA STAR

NOVOLA DUO/NOVOLA DUO STAR

NOVOLA SET/NOVOLA SET STAR

NOVOLA DUO 6/

NOVOLA DUO 6 STAR

NOVOLA DUO 8/

NOVOLA DUO 8 STAR

NAVRŽENO PRO ODPOČINEK OD HLAVY AŽ K PATĚ.
NAVRHNUTÉ PRE ODPOČINOK OD HLAVY AŽ K PÄTE.

NOVOLA DUO STAR

Díky dvěma šikmým zádovým profilům a odpadu

umístěnému uprostřed se model NOVOLA DUO /

NOVOLA DUO STAR stává místem pro pohodlný

odpočinek s přítelem či přítelkyní.

NOVOLA DUO STAR

Vďaka dvom šikmým chrbtovým profilom a odpa-

du umiestnenom uprostred sa model NOVOLA

DUO / NOVOLA DUO STAR stáva miestom pre

pohodlný odpočinok s priateľom či priateľkou.

NOVOLA DUO OVAL STAR

Model NOVOLA DUO OVAL STAR zaujme svým

oválným tvarem, vhodným zejména pro umístění

v prostoru.

NOVOLA DUO OVAL STAR

Model NOVOLA DUO OVAL STAR zaujme svojím

oválnym tvarom, vhodným najmä pre umiestne-

nie v priestore. 

NOVOLA STAR

Prostor s liniemi tvaru mušle, který model

NOVOLA / NOVOLA STAR přináší, nabízí při kou-

peli řadu poloh pro posezení i poležení.

NOVOLA STAR

Priestor s líniami tvaru mušle, ktorý model

NOVOLA / NOVOLA STAR prináša, ponúka pri

kúpeli rad polôh pre posedenie i poležanie.

NOVOLA SET STAR

Model NOVOLA SET / NOVOLA SET STAR určený

pro jednu osobu je mistrem v přizpůsobivosti:

není jen pouhou pohodlnou vanou v níž si může-

te příjemně poležet, ale jeho dno je rovné, abyste

při sprchování stáli bezpečně.

NOVOLA SET STAR

Model NOVOLA SET / NOVOLA SET STAR určený

pre jednu osobu je majstrom v prispôsobivosti:

nie je len pohodlnou vaňou, v ktorej si môžete

príjemne poležať, ale jeho dno je rovné, aby ste

pri sprchovaní stáli bezpečne.

AMBIENTE 20/21

Model/Model Objem v lit-
rech/Objem 
v litroch °

Vhodná sprchová vanička/
Vhodná sprchovacia
vanička

Délka boční části/
Dĺžka bočnej časti 
(cm)

Délka/
Dĺžka 
(cm)

° Kapacita vany bez obvyklého objemu těla/Kapacita vaně bez obvyklého objemu tela

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)
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• • • M • Kurz

• • • M • Kurz

• • • M • Kurz

• • • M • Kurz

• • • M • Kurz

• • • M • Kurz

Flacke = Jochen Flacke Design

Phoenix = Phoenix Design

Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design

Kurz = Kurz Kurz Design

NOVOLA DUO 6 STAR

Tato vana je navržena tak, aby vás doslova

rozmazlovala od hlavy až k patě. Šestiúhlý

vnější tvar modelu NOVOLA DUO 6 / NOVOLA

DUO 6 STAR umožňuje její instalaci do různých

poloh.

NOVOLA DUO 6 STAR

Táto vaňa je navrhnutá tak, aby vás doslova

rozmaznávala od hlavy až k päte. Šesťuhlý von-

kajší tvar modelu NOVOLA DUO 6 / NOVOLA

DUO 6 STAR umožňuje jej inštaláciu do rôz-

nych polôh.

NOVOLA DUO 8 STAR

Zvlněné vnitřní tvary a přepad na straně mode-

lu NOVOLA DUO 8 / NOVOLA DUO 8 STAR doslo-

va zvou k odpočinku. Osmiúhlý tvar pak nabízí

nespočet možností pro její umístění.

NOVOLA DUO 8 STAR

Zvlnené vnútorné tvary a prepad na strane

modelu NOVOLA DUO 8 / NOVOLA DUO 8 STAR

doslova pozývajú na odpočinok. Osemuholný

tvar potom ponúka nespočetné možnosti pre

jej umiestnenie.

VIVO
VARIO PLUS

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/ Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Panel/Panel VIVO
TURBO PLUS

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
TURBO

VIVO 
AQUA ECO

VIVO
VARIO

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane
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820/821* 190 90 45 194

824/825* 190 80 45 135,7 134

822/823* 180 90 45 160 194

700/701* 170 75 44 130

710/711* 180 80 44 178

706/707* 197 75 44 140,6 130

716/717* 206 80 44 147 178

708/709* 170 75 44 140,6 130

718/719* 180 80 44 150 178

RETRO/RETRO STAR

RETRO 6/RETRO 6 STAR

RETRO 8/RETRO 8 STAR

RONDO/RONDO STAR

RONDO 6/RONDO 6 STAR

RONDO 8/RONDO 8 STAR

PŘITAŽLIVÝ VZHLED.
LAHODNÝ POŽITEK.
PRÍŤAŽLIVÝ VZHĽAD.
LAHODNÝ PÔŽITOK.

RETRO 6 STAR

Model RETRO 6 / RETRO 6 STAR má jedinečný

promyšlený tvar, který do vaší koupelny přináší

neomylný charakter, protože šestiúhlý tvar nabízí

značnou volnost při volbě umístění.

RETRO 6 STAR

Model RETRO 6 / RETRO 6 STAR má jedinečný

premyslený tvar, ktorý do vašej kúpeľne prináša

neomylný charakter, pretože šesťuhlý tvar ponú-

ka značnú voľnosť pri voľbe umiestnenia.

RETRO STAR

Vany RETRO představují současné vyjádření ele-

gance stylu Art Deco. A luxusní délka modelů

RETRO / RETRO STAR dojem z přitažlivého vzhle-

du jen zvyšuje.

RETRO STAR

Vane RETRO predstavujú súčasné vyjadrenie ele-

gancie štýlu Art Deco. A luxusná dĺžka modelov

RETRO / RETRO STAR dojem z príťažlivého vzhľa-

du len zvyšuje.

RETRO 8 STAR

Osmiúhlý uvnitř, osmiúhlý zvenčí. Model RETRO 8 /

RETRO 8 STAR přináší nejen nadčasovou krásu, ale

nabízí i prostor, v němž pohodlně spočinete.

RETRO 8 STAR

Osemuhlý vo vnútri, osemuhlý zvonku. Model

RETRO 8 / RETRO 8 STAR prináša nielen nadča-

sovú krásu, ale ponúka aj priestor, v ktorom

pohodlne spočiniete.

AMBIENTE 22/23

Model/Model Objem v lit-
rech/Objem 
v litroch °

Vhodná sprchová vanička/
Vhodná sprchovacia
vanička

Délka boční části/
Dĺžka bočnej časti 
(cm)

Délka/
Dĺžka 
(cm)

° Kapacita vany bez obvyklého objemu těla/Kapacita vaně bez obvyklého objemu tela

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)
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• • • M • • • Phoenix

• • • M • • • Phoenix

• • • M • • • Phoenix

• • • M • • • • • • • Phoenix

• • • M • • • • • • • Phoenix

• • • M • • • • • • • Phoenix

• • • M • • • • • • • Phoenix

• • • M • • • • • • • Phoenix

• • • M • • • • • • • Phoenix

Flacke = Jochen Flacke Design

Phoenix = Phoenix Design

Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design

Kurz = Kurz Kurz Design

RONDO STAR

Je vždy milé, máte-li si kde odpočinout. Jemné

vnitřní linie modelu RONDO / RONDO STAR nabí-

zejí koupajícímu k odpočinku dostatek prostoru.

A široké opěrky pro ruce pohodlí ještě zvyšují.

RONDO STAR

Je vždy milé, ak si máte kde odpočinúť. Jemné

vnútorné línie modelu RONDO / RONDO STAR

ponúkajú kúpajúcemu sa na odpočinok dostatok

priestoru. A široké opierky na ruky pohodlie ešte

zvyšujú.

RONDO 8 STAR

Chytře uspořádané vnitřní linie modelu RONDO 8 /

RONDO 8 STAR vytvářejí prostor pro naprosto

uvolňující poležení. A díky osmiúhlému vnějšímu

tvaru je možno tento model začlenit do téměř

jakéhokoli půdorysu koupelny.

RONDO 8 STAR

Chytro usporiadané vnútorné línie modelu RONDO

8 / RONDO 8 STAR vytvárajú priestor pre úplne

uvoľňujúce poležanie. A vďaka osemuhlému von-

kajšiemu tvaru je možné tento model začleniť do

takmer akéhokoľvek pôdorysu kúpeľne.

RONDO 6 STAR

Přizpůsobivost umožňující montáž do jakékoli

situace – to je nabídka šestiúhlého modelu

RONDO 6 / RONDO 6 STAR.

RONDO 6 STAR

Prispôsobivosť umožňujúca montáž do akejkoľvek

situácie – to je ponuka šesťuhlého modelu

RONDO 6 / RONDO 6 STAR.

VIVO
VARIO PLUS

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Panel/Panel VIVO
TURBO PLUS

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
TURBO

VIVO 
AQUA ECO

VIVO
VARIO

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane
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AQUAMARIN STAR

Ergonomicky tvarovaný zádový profil a zvýšená

opěrka krku vytvářejí z modelu AQUAMARIN /

AQUAMARIN STAR synonymum pro úroveň

pohodlí při koupeli. A mimořádná délka zajišťuje,

že i nejvyšší lidé v ní pohodlně spočinou.

AQUAMARIN STAR

Ergonomicky tvarovaný chrbtový profil a zvýšená

opierka krku vytvárajú z modelu AQUAMARIN /

AQUAMARIN STAR synonymum pre úroveň

pohodlia pri kúpeli. A mimoriadna dĺžka zaisťuje,

že aj najvyšší ľudia v nej pohodlne spočinú.

CLASSIC DUO

Ani příliš, ani málo. Vyvážený, nadčasový tvar

modelu CLASSIC DUO je vždy správnou volbou.

Míra jednoduchosti je zároveň mírou pohodlí. Dva

shodně šikmé zádové profily umožňují, abyste se

o požitek z koupele podělili.

CLASSIC DUO

Ani príliš, ani málo. Vyvážený, nadčasový tvar

modelu CLASSIC DUO je vždy správnou voľbou.

Miera jednoduchosti je zároveň mierou pohodlia.

Dva zhodne šikmé chrbtové profily umožňujú, aby

ste sa o pôžitok z kúpeľa podelili.

103 160 70 43 95

105 170 70 43 110

107 170 75 43 122

109 180 75 43 143

110 180 80 43 158

280/281* 180 80 42 131

284/285* 190 90 42 175

CLASSIC DUO

AQUAMARIN/

AQUAMARIN STAR

JESTLIŽE VŠE MĚŘÍME POHODLÍM.
AK VŠETKO MERIAME POHODLÍM.

AMBIENTE 24/25

Model/Model Objem v lit-
rech/Objem 
v litroch °

Vhodná sprchová vanička/
Vhodná sprchovacia
vanička

Délka boční části/
Dĺžka bočnej časti 
(cm)

Délka/
Dĺžka 
(cm)

° Kapacita vany bez obvyklého objemu těla/Kapacita vaně bez obvyklého objemu tela

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)

katalog cz 02 [7]  8.6.2006  11:03  Stránka 24



• • • Sottsass

• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • M • • • • • • • Sottsass

• • • M • • • Flacke

• • • M • • • Flacke

Flacke = Jochen Flacke Design

Phoenix = Phoenix Design

Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design

Kurz = Kurz Kurz Design

VIVO
VARIO PLUS

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Panel/Panel VIVO
TURBO PLUS

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
TURBO

VIVO 
AQUA ECO

VIVO
VARIO

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane
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DYNA STAR

Základní tvar modelu DYNA / DYNA STAR se širo-

kým zádovým profilem vám poskytuje velký pro-

stor k relaxační koupeli.

DYNA STAR

Základný tvar modelu DYNA / DYNA STAR so širo-

kým chrbtovým profilom vám poskytuje veľký

priestor na relaxačný kúpeľ.

DYNA DUO

Dvě osoby, jedna koupel: pohodlně tvarované

zádové profily modelu DYNA DUO a odpad umí-

stěný veprostřed vyzývají ke společné koupeli.

Vysoká výška přepadu umožňuje hlubokou kou-

pel, v níž se můžete do vody doslova ponořit.

DYNA DUO

Dve osoby, jeden kúpeľ: pohodlne tvarované

chrbtové profily modelu DYNA DUO a odpad

umiestnený v strede vyzývajú na spoločný kúpeľ.

Vysoká výška prepadu umožňuje hlboký kúpeľ,

v ktorom sa môžete do vody doslova ponoriť.

DYNA SET STAR

Model DYNA SET / DYNA SET STAR je kombino-

vaná vana, ideální jak pro koupel, tak ke sprcho-

vání. Široké, ploché dno neomezující pohyb se

zdá větší než kompaktní vnější rozměry této vany.

DYNA SET STAR

Model DYNA SET / DYNA SET STAR je kombi-

novaná vaňa, ideálna ako pre kúpeľ, tak na

sprchovanie. Široké, ploché dno neobmedzujú-

ce pohyb sa zdá väčšie ako kompaktné vonka-

jšie rozmery tejto vane.

CO NEJVÍCE VYUŽÍT DOSTUPNÝ PROSTOR.
ČO NAJVIAC VYUŽIŤ DOSTUPNÝ PRIESTOR.

AMBIENTE 26/27

° Kapacita vany bez obvyklého objemu těla/Kapacita vaně bez obvyklého objemu tela

393/394* 170 75 43 124 DYNAPLAN

630/631* 190 75 43 157 DYNAPLAN

610 170 75 43 140 DYNAPLAN

611 180 80 45 200 DYNAPLAN

632/633* 160 70 39 101 DYNAPLAN

634/635* 170 75 39 118 DYNAPLAN

626/627* 160 70 43 122 DYNAPLAN

624/625* 150 75 43 133 DYNAPLAN

620/621* 170 75 43 169 DYNAPLAN

622/623* 180 80 43 169 DYNAPLAN

377* 170 80 43 130

378* 180 80 43 140

840/841* 160 80/60 43 116 MINILUXMEDIA

842/843* 160 80/60 43 116 MINILUXMEDIA

Model/Model Objem v lit-
rech/Objem 
v litroch °

Vhodná sprchová vanička/
Vhodná sprchovacia
vanička

Délka boční části/
Dĺžka bočnej časti 
(cm)

Délka/
Dĺžka 
(cm)

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)

DYNA/DYNA STAR

DYNA DUO

DYNA SET/DYNA SET STAR

SENTO STAR

MINILUX/MINILUX STAR pravý/pravý

MINLUX/MINILUX STAR levý/ľavý
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SENTO STAR

Označit model SENTO STAR za nadčasovou krás-

ku není přehnané. Ergonomicky tvarovaná vana

určená pro jednu osobu s čistým tradičním tva-

rem se zužuje, čímž šetří vodu.

SENTO STAR

Označiť model SENTO STAR za nadčasovú krásku

nie je prehnané. Ergonomicky tvarovaná vaňa

určená pre jednu osobu s čistým tradičným tvarom

sa zužuje, čím šetrí vodu.

MINILUX STAR pravý a levý

Pohodlnou koupel na malém prostoru vám přináší

model MINILUX / MINILUX STAR – nápadité řešení

pro malé koupelny. Zkombinujete-li jej se sprcho-

vou vaničkou MINILUXMEDIA, získáte i na malém

prostoru dostatek pohodlí. Nabízíme jej v pravém

a levém provedení.

MINILUX STAR pravý a ľavý

Pohodlný kúpeľ na malom priestore vám prináša

model MINILUX / MINILUX STAR – nápadité

riešenie pre malé kúpeľne. Ak ho skombinujete

so sprchovacou vaničkou MINILUXMEDIA, získa-

te aj na malom priestore dostatok pohodlia.

Ponúkame ho v pravom a ľavom vyhotovení.

Flacke = Jochen Flacke Design

Phoenix = Phoenix Design

Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design

Kurz = Kurz Kurz Design

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • M • • • Phoenix

• • • M • • • Phoenix

• • • M • • • Phoenix

• • • M • • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

VIVO
VARIO PLUS

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Panel/Panel VIVO
TURBO PLUS

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
TURBO

VIVO 
AQUA ECO

VIVO
VARIO
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DUSCHPLAN

Jednoduché věci přinášejí do života někdy největší

oživení. Stejně jako moderní, nadčasové linie

a hloubka pouhých 6,5 cm modelu DUSCHPLAN.

Tradiční sprchová vanička může být začleněna

téměř do jakékoli koupelny. 

DUSCHPLAN

Jednoduché veci prinášajú do života niekedy

najväčšie oživenie. Rovnako ako moderné, nadča-

sové línie a hĺbka iba 6,5 cm modelu

DUSCHPLAN. Tradičná sprchovacia vanička môže

byť začlenená takmer do akejkoľvek kúpeľne. 

DUSCHPLAN XXL

Abyste si uvolnili mysl, musíte nejprve získat větší svo-

bodu prohybu pro vaše tělo. A to platí i pro sprchování

s přítelem či přítelkyní. Díky své mimořádné délce

a šířce nabízí model DUSCHPLAN více než dostatek

prostoru, aby splnil nejrůznější potřeby.

DUSCHPLAN XXL

Aby ste si uvoľnili myseľ, musíte najprv získať väčšiu

slobodu pre vaše telo. A to platí aj pre sprchovanie

s priateľom či priateľkou. Vďaka svojej mimoriadnej

dĺžke a šírke ponúka model DUSCHPLAN viac ako

dostatok priestoru, aby splnil najrôznejšie potreby.

DUSCHPLAN

DUSCHPLAN XXL

DYNAPLAN

MINILUXMEDIA

POTEŠENIE RÔZNEJ VEĽKOSTI PRI SPRCHOVANÍ
SPLNÍ RÔZNE POTREBY.

AMBIENTE 28/29

POTĚŠENÍ RŮZNÉ VELIKOSTI PŘI SPRCHOVÁNÍ
SPLNÍ RŮZNÉ POTŘEBY.

Model/Model Vhodná vana/
Vhodná vaňa

Délka/
Dĺžka 
(cm)

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)

554 75 80 6,5

542 80 80 6,5

547 70 90 6,5

543 75 90 6,5

544 80 90 6,5

545 90 90 6,5

416 75 100 6,5

546 80 100 6,5

418 90 100 6,5

392 100 100 6,5

419 90 110 6,5

415 70 120 6,5

417 75 120 6,5

555 80 120 6,5

420 90 120 6,5

421 100 120 6,5

422 120 120 6,5

423 70 140 6,5

425 75 140 6,5

427 100 140 6,5

428 150 150 6,5

424 70 170 6,5

426 75 170 6,5

590 80 80 6,5 DYNA

582 75 90 6,5 DYNA

580 80 90 6,5 DYNA

591 90 90 6,5 DYNA

851 80 80/60 13,1 MINILUX/STAR
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MINILUXMEDIA

Model MINILUXMEDIA je především pohledná

a elegantní sprchová vanička, jejíž tvar a rozměry

jsou navrženy tak, aby ladily s vanou řady

MINILUX. Promyšlené řešení, které nabízí volnost

pohybu i v těch nejmenších koupelnách.

MINILUXMEDIA

Model MINILUXMEDIA je predovšetkým pekná

a elegantná sprchovacia vanička, ktorej tvar

a rozmery sú navrhnuté tak, aby ladili s vaňou

radu MINILUX. Premyslené riešenie, ktoré ponúka

voľnosť pohybu i v tých najmenších kúpeľniach.

DYNAPLAN

Oblý vnitřní tvar a pravoúhlý vnější. Díky tomuto

návrhu spolu sprchové vaničky DYNAPLAN

a vany DYNA ladí a navzájem se doplňují. A díky

hloubce 6,5 cm je sprchová vanička DYNAPLAN

příjemně mělká.

DYNAPLAN

Oblý vnútorný tvar a pravouhlý vonkajší. Vďaka

tomuto návrhu spolu sprchovacie vaničky

DYNAPLAN a vane DYNA ladia a navzájom sa

dopĺňajú. A vďaka hĺbke 6,5 cm je sprchovacia

vanička DYNAPLAN príjemne plytká.

Flacke = Jochen Flacke Design

Phoenix = Phoenix Design

Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design

Kurz = Kurz Kurz Design

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Nosič a smaltovaný panel/
Nosič a smaltovaný panel

Panel Kryt nosiče

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • x Phoenix

• • x Phoenix

• • x Phoenix

• • x Phoenix

• • x Phoenix

• • x Phoenix

• • • Frog

• • • Frog

• • • Frog

• • • Frog

• • Phoenix
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FONTANA

NOVOLAPLAN

MALÉ KOUPELNY,
PRUŽNÁ ŘEŠENÍ.
MALÉ KÚPEĽNE,
PRUŽNÉ RIEŠENIA.

FONTANA

Model FONTANA se hodí nejen do jakéhokoli rohu,

ale jeho zaoblený vnější tvar šetří místo i přitahu-

je pozornost. Velká plocha dna poskytuje při

sprchování volnost pohybu. Model FONTANA je

nabízen i s bočním panelem.

FONTANA

Model FONTANA sa hodí nielen do akéhokoľvek

rohu, ale jeho zaoblený vonkajší tvar šetrí miesto

aj priťahuje pozornosť. Veľká plocha dna posky-

tuje pri sprchovaní voľnosť pohybu. Model

FONTANA je ponúkaný aj s bočným panelom.

NOVOLAPLAN

Jak již název naznačuje, je model NOVOLAPLAN

ideálním doplňkem k vanám řady NOVOLA. Jeho

asymetrický tvar umožňuje jeho využití i v malých

koupelnách. Modely NOVOLAPLAN jsou nabízeny

v pravém i levém provedení.

NOVOLAPLAN

Ako už názov naznačuje, je model NOVOLAPLAN

ideálnym doplnkom k vaniam radu NOVOLA.

Jeho asymetrický tvar umožňuje jeho využitie aj

v malých kúpeľniach. Modely NOVOLAPLAN sú

ponúkané v pravom aj ľavom vyhotovení.

AMBIENTE 30/31

Model/Model Vhodná vana/
Vhodná vaňa

Délka/
Dĺžka 
(cm)

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)

594 80 80 2,5

564 90 90 2,5

565 100 100 2,5

583 80 80 6,5

567 80 80 6,5

586 90 90 6,5

568 90 90 6,5

587 100 100 6,5

569 100 100 6,5

584 80 80 13

585 90 90 13

589 100 100 13

530 90 75 6,5 NOVOLA

531 75 90 6,5 NOVOLA
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Flacke = Jochen Flacke Design

Phoenix = Phoenix Design

Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design

Kurz = Kurz Kurz Design

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/ Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Nosič a smaltovaný panel/
Nosič a smaltovaný panel

Panel Kryt nosiče

• • • Frog

• • • Frog

• • • Frog

• • • Frog

• • • x • Frog

• • • Frog

• • • x • Frog

• • • Frog

• • • x • Frog

• • • • Frog

• • • • Frog

• • • • Frog

• • Kurz

• • Kurz
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KAŽDÁ RODINA
MÁ RŮZNÉ POTŘEBY.
KAŽDÁ RODINA
MÁ RÔZNE POTREBY.

SANIFORM PLUS

Některé tvary se stávají součástí každodenního

života. Například, model SANIFORM PLUS, který je

určen pro jednu osobu a jehož odpad je umístěn

u konce, je jednou z tradičních van navržených

tak, aby vyhovovaly lidskému tělu a přitom vypa-

daly pohledně v každé koupelně.

SANIFORM PLUS

Niektoré tvary sa stávajú súčasťou každodenného

života. Napríklad, model SANIFORM PLUS, ktorý je

určený pre jednu osobu a ktorého odpad je

umiestnený pri konci, je jednou z tradičných vaní

navrhnutých tak, aby vyhovovali ľudskému telu

a pritom vyzerali pekne v každej kúpeľni.

SANIFORM PLUS STAR

Stejně jako model SANIFORM PLUS vám model

SANIFORM PLUS STAR nabízí pohodlné

poležení doplněné o vyšší pohodlí a bezpeč-

nost zajištěnou madly.

SANIFORM PLUS STAR

Rovnako ako model SANIFORM PLUS vám

model SANIFORM PLUS STAR ponúka pohod-

lné poležanie doplnené o vyššie pohodlie bez-

pečnosť zaistenú madlami.

374/338* 175 75 43 145

360/330* 140 70 41 67

361/331* 150 70 41 82

362/332* 160 70 41 93

363/335* 170 70 41 97

371/334* 170 73 41 97

372/333* 160 75 41 107

373/336* 170 75 41 123

375/337* 180 80 43 150

245/246* 170 70 31 53

362/332* 160 70 41 93

342/343* 170 75 43 124

834/835* 157 70/47,5 43 110

830/831* 157 75/50 43 110

836/837* 157 70/47,5 43 110

832/833* 157 75/50 43 110

SANIFORM/SANIFORM STAR

SANIFORM PLUS/

SANIFORM PLUS STAR

SANIFORM MEDIUM/

SANIFORM MEDIUM STAR

SANIFORM V1-V4/

SANIFORM V1-V4 STAR 

SANILUX/SANILUX STAR

MINI/MINI STAR pravý/pravý

MINI/MINI STAR levý/ľavý

ADVANTAGE 32/33

Model/Model Objem v lit-
rech/Objem 
v litroch °

Vhodná sprchová vanička/
Vhodná sprchovacia
vanička

Délka boční části/
Dĺžka bočnej časti 
(cm)

Délka/
Dĺžka 
(cm)

° Kapacita vany bez obvyklého objemu těla/Kapacita vaně bez obvyklého objemu tela

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)
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SANIFORM MEDIUM STAR

Malá výška vany SANIFORM MEDIUM /

SANIFORM MEDIUM STAR – pouhých 31,5 cm –

nejen výrazně snižuje spotřebu vody, ale samo-

zřejmě značně usnadňuje vstup i výstup.

SANIFORM MEDIUM STAR

Malá výška vane SANIFORM MEDIUM /

SANIFORM MEDIUM STAR – iba 31,5 cm – nielen

výrazne znižuje spotrebu vody, ale samozrejme

značne uľahčuje vstup aj výstup.

SANILUX STAR

Elegantní model SANILUX / SANILUX STAR je

obdélníková vana s mimořádně čistými křivka-

mi. Měkké zaoblení zejména vnitřního tvaru

dává této vaně pro jednu osobu její vlastní cha-

rakter. A zaoblený týlní profil přispívá k pohod-

lnému odpočinku.

SANILUX STAR

Elegantný model SANILUX / SANILUX STAR je

obdĺžniková vaňa s mimoriadne čistými krivka-

mi. Mäkké zaoblenie najmä vnútorného tvaru

dáva tejto vani pre jednu osobu jej vlastný cha-

rakter. A zaoblený krčný profil prispieva k pohod-

lnému odpočinku.

MINI STAR pravý a levý

Díky svému speciálnímu tvaru poskytuje model

MINI / MINI STAR bohatý prostor pro koupel a to

i v nejmenších koupelnách. Tento model určený

pro jednu osobu s odpadem na straně nabízíme

v pravém nebo levém provedení.

MINI STAR pravý a ľavý

Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru poskytuje

model MINI / MINI STAR bohatý priestor pre

kúpeľ, a to aj v najmenších kúpeľniach. Tento

model určený pre jednu osobu s odpadom na

boku ponúkame v pravom alebo ľavom vyhoto-

vení.

SANIFORM V1 – V4 STAR (na obr. verze V3)

Pro ideální využití prostoru v malých kou-

pelnách je určena modelová řada SANIFORM

V1–V4 / SANIFORM V1–V4 STAR s jedním

„chybějícím“ rohem. Který z rohů bude chybět,

záleží na vaší volbě.

SANIFORM V1 – V4 STAR (na obr. verzia V3)

Pre ideálne využitie priestoru v malých kúpeľ-

niach je určený modelový rad SANIFORM V1–V4

/ SANIFORM V1–V4 STAR s jedným „chýbajú-

cim“ rohom. Ktorý z rohov bude chýbať, záleží od

vašej voľby.

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

• • • Phoenix

VIVO
VARIO PLUS

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/ Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Panel/ Panel VIVO
TURBO PLUS

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
TURBO

VIVO 
AQUA ECO

VIVO
VARIO

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany/MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane
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ZIRKON

Čisté tvary a dostatek prostoru pro vás, aniž by

v koupelně zabíral příliš místa. Je nespočet

důvodů, proč začít svůj den sprchou v modelu

ZIRKON. Například elegantní čtvrtkruhový tvar

umožňující instalaci v téměř jakémkoli, i tom nej-

menším prostoru.

ZIRKON

Čisté tvary a dostatok priestoru pre vás, bez toho,

aby v kúpeľni zaberal príliš veľa miesta. Je nes-

početné množstvo dôvodov, prečo začať svoj deň

sprchou v modeli ZIRKON. Napríklad elegantný

štvrťkruhový tvar umožňujúci inštaláciu v takmer

akomkoľvek, i tom najmenšom priestore.

SANIDUSCH, hloubka 14/

SANIDUSCH, hĺbka 14

SANIDUSCH, hloubka 25/

SANIDUSCH, hĺbka 25

ZIRKON

SKUTEČNÁ KLASIKA.
SKUTOČNÁ KLASIKA.

ADVANTAGE 34/35

Model/Model

° Kapacita vany bez obvyklého objemu těla/Kapacita vaně bez obvyklého objemu tela

Vhodná vana/
Vhodná vaňa

Délka/
Dĺžka 
(cm)

Šířka/
Šírka 
(cm)

Hloubka/
Hĺbka 
(cm)

540 70 75 14

548 75 80 14

395 80 80 14

541 70 85 14

539 70 90 14

549 75 90 14

551 80 90 14

396 90 90 14

550 80 100 14

397 100 100 14

552 80 120 14

558 75 80 25

495 80 80 25

559 75 90 25

496 90 90 25

600 80 80 3,5

603 90 80 3,5

605 100 80 3,5

601 80 90 3,5

604 90 90 3,5

602 80 100 3,5

606 100 100 3,5

511 80 80 6,5

508 90 80 6,5

509 100 80 6,5

506 80 90 6,5

513 90 90 6,5

507 80 100 6,5

510 100 100 6,5

512 80 80 14

514 90 90 14
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SANIDUSCH, hloubka 14

Moderními čistými křivkami představují sprchové

vaničky tradici. Model SANIDUSCH nabízíme nejen

v různých hloubkách, ale i s různými rozměry, buď

v obdélníkovém nebo čtvercovém tvaru.

SANIDUSCH, hĺbka 14

Modernými čistými krivkami predstavujú sprcho-

vacie vaničky tradíciu. Model SANIDUSCH ponú-

kame nielen v rôznych hĺbkach, ale aj s rôznymi

rozmermi, buď v obdĺžnikovom, alebo štvorco-

vom tvare.

SANIDUSCH, hloubka 25

Model se zvětšenou hloubkou a přepadovým

otvorem. Široká možnost využití do koupelen,

ale třeba i pro prádelny či technické místnosti.

SANIDUSCH, hĺbka 25

Model s väčšiou hĺbkou a prepadovým

otvorom. Široká možnosť využítia do kúpelní,

ale ai pre pradelne či technické miestnosti.

Flacke = Jochen Flacke Design

Phoenix = Phoenix Design

Sottsass = Sottsass Associati

Frog = Frog Design

Kurz = Kurz Kurz Design

x = standard/štandard   
• = za příplatek/za príplatok
* = pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)
M = MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé vany

Design/DizajnAntislip/ 
Antislip

Plnoplošný antislip/
Plnoplošný antislip

Samočisticí
povrch/ Samoči-
stiaci povrch

Nosič/ 
Nosič

Nosič a smaltovaný panel/
Nosič a smaltovaný panel

Panel Kryt nosiče

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• • Phoenix

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •
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POTĚŠENÍ PRO SMYSLY PŘICHÁZÍ Z MNOHA ZDROJŮ.
POTEŠENIE PRE ZMYSLY PRICHÁDZA Z MNOHÝCH ZDROJOV.

VIVO TURBO A VIVO TURBO PLUS
V dnešním uspěchaném světě je relaxační masážní vana oceňována více, než dříve. V ní můžete zapomenout na své starosti, soustředit se jen na

své tělo a užít si nerušeného potěšení z vody vnímaného všemi smysly. Masážní systém VIVO TURBO zapřáhl veškerou energii vody do služeb

odpočinku a příjemného pocitu. Síla masáže se může měnit od jemné stimulace hmatových čidel až po silnou, „celoplošnou“ masáž kůže, pod-

kožních vrstev i svalů. Speciální funkcí systému VIVO TURBO, dalšího vývojového stupně masážního systému TURBO,  je doplnění vzduchu, které

může být začleněno do systému, při zachování jeho mimořádných hygienických standardů. Individuálně upravitelné masážní programy završují kom-

pletní nabídku prožitků z masáže.

U systému VIVO TURBO má každá tryska svůj vlastní motor. Odpadají tak rozvody kolem vany a vířivý systém je proto velmi tichý a v podstatě bezúdržbový.

V dnešnom uponáhľanom svete je relaxačná masážna vaňa oceňovaná viac než predtým. V nej môžete zabudnúť na svoje starosti, sústrediť sa len na

svoje telo a užiť si nerušené potešenie z vody vnímané všetkými zmyslami. Masážny systém VIVO TURBO zapriahol všetku energiu vody do služieb

odpočinku a príjemného pocitu. Sila masáže sa môže meniť od jemnej stimulácie hmatových snímačov až po silnú, „celoplošnú“ masáž kože, pod-

kožných vrstiev i svalov. Špeciálnou funkciou systému VIVO TURBO, ďalšieho vývojového stupňa masážneho systému TURBO,  je doplnenie vzduchu,

ktoré môže byť začlenené do systému, pri zachovaní jeho mimoriadnych hygienických štandardov. Individuálne upraviteľné masážne programy završu-

jú kompletnú ponuku zážitkov z masáže.

Pri systémoch VIVO TURBO má každá tryska svoj vlastný motor. Odpadajú tak rozvody okolo vaně a vírivý systém je proto velmi tichý a v podstate bezúdržbový.

VIVO TURBO a VIVO TURBO PLUS. Každá tryska má vlastní motor!

VIVO TURBO a VIVO TURBO PLUS. Každá tryska má vlastný motor!

Spodní vzduchová tryska VIVO VITA.

Spodná vzduchová tryska VIVO VITA.

Spodní vzduchová tryska s přimícháním vody. Perlivý efekt Cham-

pagne VIVO VARIO a VIVO VARIO PLUS.

Spodná vzduchová tryska s primiešavaním vody. Perlivý efekt

Champagne VIVO VARIO a VIVO VARIO PLUS.

Rotační boční tryska s přimíchání vzduchu VIVO VARIO PLUS.

Rotačná bočná tryska s primiešavaním vzduchu VIVO VARIO PLUS.

Mikrotryska s přimícháním vzduchu VIVO VARIO, VIVO VARIO PLUS.

Mikrotryska s primiešavaním vzduchu VIVO VARIO, 

VIVO VARIO PLUS.

Boční tryska s přimícháním vzduchu VIVO AQUA ECO, 

VIVO AQUA, VIVO VARIO.

Bočná tryska s primiešavaním vzduchu VIVO AQUA ECO, 

VIVO AQUA, VIVO VARIO.

MASÁŽNÍ SYSTÉMY/
MASÁŽNE SYSTÉMY 36/37

katalog cz 02 [7]  8.6.2006  11:04  Stránka 36



VIVO VITA
Jedním z nejlepších protikladů každodenního stresu je beztížný stav, v němž se vznášíte při masážní koupeli. Masážní systém VIVO VITA tvoří bublinky

vzduchu tryskajícího do vody. Malé bublinky předehřátého vzduchu stoupají ode dna k hladině. Na své cestě pak vzduch uzavřený v bublinkách sti-

muluje nervová zakončení v kůži, které se tak dostává jemné, citlivé masáže po celé těle. Lehká masáž má psychologický uklidňující efekt. Ten je navíc

doplněn čisticím účinkem jemných vzduchových bublinek, který je mnohem vyšší než účinek běžné koupele. Pomocí ovládacího panelu si můžete ply-

nule nastavit intenzitu masáže na požadovanou úroveň, od jemné po silnou, vibrační masáž.

Jedným z najlepších protikladov každodenného stresu je beztiažový stav, v ktorom sa vznášate pri masážnom kúpeli. Masážny systém VIVO VITA tvorí

bublinky vzduchu tryskajúceho do vody. Malé bublinky predhriateho vzduchu stúpajú odo dna k hladine. Na svojej ceste potom vzduch uzatvorený

v bublinkách stimuluje nervové zakončenia v koži, ktorá je tak jemne, citlivo masírovaná po celom tele. Ľahká masáž má psychologický upokojujúci

efekt. Ten je navyše doplnený čistiacim účinkom jemných vzduchových bubliniek, ktorý je omnoho vyšší ako účinok bežného kúpeľa. Pomocou ovlá-

dacieho panelu si môžete plynulo nastaviť intenzitu masáže na požadovanú úroveň, od jemnej po silnú, vibračnú masáž.

VIVO AQUA ECO/VIVO AQUA 
Systém VIVO AQUA ECO představuje ideální vstup do světa masážních systémů Kaldewei. U tohoto nového masážního systému jsou tři páry masážních

trysek směrovány přímo na vaše tělo. Pokud si přejete, můžete si do vodního proudu přimíchat i vzduch (principem Venturiho trubice), čímž dosáhne-

te příjemného masážního tlaku na kůži i podkožní vrstvy. Intenzitu přimíchaného vzduchu je možno plynule regulovat. Systém VIVA AQUA je plnou verzí.

Tento masážní systém má nejen dva další páry trysek, ale masážní účinek je možno plynule řídit pomocí klávesnice. Možnosti nastavení obsahují jak

jemnou uvolňující masáž, tak i hluboký, relaxační účinek.

Systém VIVO AQUA ECO predstavuje ideálny vstup do sveta masážnych systémov Kaldewei. U tohto nového masážneho systému sú tri páry masážnych

trysiek smerované priamo na vaše telo. Pokiaľ si prajete, môžete si do vodného prúdu primiešať aj vzduch (princípom Venturiho trubice), čím dosiah-

nete príjemný masážny tlak na koži i podkožnej vrstve. Intenzitu primiešaného vzduchu je možné plynulo regulovať. Systém VIVA AQUA je plnou ver-

ziou. Tento masážny systém má nielen dva ďalšie páry trysiek, ale masážny účinok je možné plynulo riadiť pomocou klávesnice. Možnosti nastavenia

obsahujú ako jemnú uvoľňujúcu masáž, tak aj hlboký, relaxačný účinok.

VIVO VARIO/VIVO VARIO PLUS
Systém VIVO VARIO ideálním způsobem využívá výhod vody a vzduchu. Všechny funkce je možno pohodlně řídit dálkovým ovladačem. Požadovaného

účinku je podle typu vany dosahováno 22 nebo 24 tryskami. Bublinky stoupající ze spodních trysek, které označujeme jako efekt Kaldewei Champa-

gne, podněcují zrůžovění kůže. Postranní trysky přinášejí vašemu tělu i kůži příjemnou masáž. Další trysky v oblasti nohou a beder zajišťují uvolňující

masáž celého těla. U systému VIVO VARIO PLUS jsou boční trysky rotační, čímž zvyšují účinek masáže a zajišťují, že masážní proud zasáhne všechny

body vašeho těla.

Systém VIVO VARIO ideálnym spôsobom využíva výhody vody a vzduchu. Všetky funkcie je možné pohodlne riadiť diaľkovým ovládačom. Požadovaný

účinok je podľa typu vane dosahovaný 22 alebo 24 tryskami. Bublinky stúpajúce zo spodných trysiek, ktoré označujeme ako efekt Kaldewei Champa-

gne, podnecujú zružovenie kože. Postranné trysky prinášajú vášmu telu i koži príjemnú masáž. Ďalšie trysky v oblasti nôh a bedier zaisťujú uvoľňujú-

cu masáž celého tela. Pri systéme VIVO VARIO PLUS sú bočné trysky rotačné, čím zvyšujú účinok masáže a zaisťujú, že masážny prúd zasiahne všet-

ky body vášho tela.
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Pro ideální soulad estetiky a bezpečí si můžete zvolit vanu s odpovídajícími madly nebo svoji vanu či sprchovou vaničku vybavit protis-
kluzovým povrchem. Na výběr máte i ze široké nabídky barev pro řadu van i sprchových vaniček lze dodat i se samočisticím povrchem.

Pre ideálny súlad estetiky a bezpečia si môžete zvoliť vaňu so zodpovedajúcimi madlami alebo svoju vaňu či sprchovaciu vaničku vyba-
viť protišmykovým povrchom. Na výber máte aj zo širokej ponuky farieb pre radu vaní i sprchovacích vaničiek možno dodať aj so
samočistiacim povrchom.

JAK ZVÝŠIT PROŽITEK Z KOUPELE.
AKO ZVÝŠIŤ ZÁŽITOK Z KÚPEĽA.

BARVY A DOPLŇKY/FARBY A DOPLNKY 38/39

pergamon

bianco I.S. calypso candel capri V+B

champagner edelweIss greenwich
ind.-

elfenbein 
jasmin key west Duravit

melba Duravit natura V+B soft cream star white whisper blau whisper rosa

aegaeis bílá bahamabeige

Zobrazené odstíny odpovídají barvám, ve kterých je koupelnové vybavení v součas-

né době dodávány na trh. Vzhledem k omezením tiskového procesu se skutečné

barvy od zobrazených mohou lišit.

Zobrazené odtiene zodpovedajú farbám, v ktorých je kúpeľňové vybavenie v súčas-

nosti dodávané na trh. Vzhľadom na obmedzenia tlačového procesu sa skutočné

farby od zobrazených môžu líšiť.

Měkký a pružný, koupelnový polštářek Kaldewei se dokonale
přizpůsobí vašemu krku i tvaru vany. Podobně jako u nafukovací
matrace je možno jeho objem upravovat pomocí vzduchového
ventilku. Díky rozměrům 50 × 30 cm slouží tento polštářek jako
opěra pro vaše ramena, ale zároveň umožňuje i různé polohy
hlavy.

Mäkký a pružný kúpeľový vankúšik Kaldewei sa dokonale
prispôsobí vášmu krku i tvaru vane. Podobne ako u nafukova-
cieho matraca je možné jeho objem upravovať pomocou
vzduchového ventilčeka. Vďaka rozmerom 50 × 30 cm slúži
tento vankúšik ako opierka pre vaše ramená, ale zároveň
umožňuje aj rôzne polohy hlavy.

manhattan
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Koupelnové madlo je výrazným designovým prvkem každé koupelny. 
Kupelnové madlo je pevně fixováno do okraje vany pomocí otvorů, proto je nutné objednat jej
spolu s vanou.
Pevný bezpečný bod v koupelně, pohodlný pohyb ve vaně i jejím okolí. Možnost odložení ruční-
ku a podobně. 
Cena zahrnuje úpravu vany.

Kúpeľnové madlo  je výrazným designovým prvkom každej kúpeľne. Kúpeľňové madlo je
pevne fixované do okraja vane pomocou otvorov, preto je nutné objednať ho spolu s vaňou.
Pevný, bezpečný bod v kúpelni, pohodlný pohyb vo vani i jej okolí. Možnosť odloženia
uteráku a podobne.
Cena vrátane úpravy vane.

Protišmykové (antislip) smaltovanie je trvalo vypálené na povrch
smaltovanej ocele Kaldewei. Povrchová úprava zaisťuje mimo-
riadnu bezpečnosť pri kúpeli alebo sprchovaní. Protišmykový
povrch je trvanlivý veľa rokov. Voliteľne je možná protišmyková
úprava celej plochy dna takmer u všetkých modelov vaní
a sprchovacích vaničiek.

Protiskluzové (antislip) smaltování je trvale vypáleno na povrch smaltované oceli Kaldewei.
Povrchová úprava zajišťuje mimořádnou bezpečnost při koupeli nebo sprchování. Protisklu-
zový povrch je trvanlivý po mnoho let. Volitelně je možná protiskluzová úprava celé plochy dna
téměř u všech modelů van a sprchových vaniček.

V současné době je čištění vany snadné jako dětská hra – je-li vaše vana nebo sprchová vanič-
ka vyrobena ze smaltované oceli Kaldewei se samočisticím povrchem. Voda na něm vytváří
kapky, které se kutálejí po stranách a sbírají s sebou všechny částečky nečistoty a vodního
kamene. I zaschlé kapky nebo částečky vodního kameny je možno snadno opláchnout.

V súčasnosti je čistenie vane jednoduché ako detská hra – ak je vaša vaňa alebo sprchova-
cia vanička vyrobená zo smaltovanej ocele Kaldewei so samočistiacim povrchom. Voda na
ňom vytvára kvapky, ktoré sa kutálejí po bokoch a zbierajú tým so sebou všetky čiastočky neči-
stoty a vodného kameňa. Aj zaschnuté kvapky alebo čiastočky vodného kameňa je možné
ľahko opláchnuť.

FONTANA v provedení antislip

FONTANA vo vyhotovení antislip

AQUAMARIN STAR

SENTO STAR

DYNA STAR 
(nabízíme i pro řady SANIFORM STAR,
SANIFORM PLUS STAR, SANIFORM
MEDIUM STAR, SANIFORM V1–V4 STAR,
MINI STAR)

NOVOLA STAR 
(pro modely řady NOVOLA) 

CORPO DUO STAR DYNA SET STAR

RETRO STAR 
(nabízíme i pro DYNA STAR, SANIFORM
STAR, RONDO STAR a SANILUX STAR)

SANILUX STAR
(nabízíme i pro RONDO STAR, STUDIO
STAR, VAIO STAR, VAIO SET STAR, VAIO 6
STAR, DYNA STAR, SANIFORM STAR, MINI
STAR, RETRO STAR)

MINILUX STAR 

CENTRO DUO OVAL v celoplošném prove-
dení antislip

CENTRO DUO OVAL v celoplošnom vyhoto-

vení antislip

MADLA PRO KALDEWEI/MADLÁ PRE KALDEWEI
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Kaldewei CS, s. r. o.
Ohradní 61a
140 00 Praha 4
Česká republika
tel. +420 241 092 150
fax +420 241 092 160
internet: www.kaldewei.cz

Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33-35
59229 Ahlen
Germany
tel. +49 2382 785 0
fax +49 2382 785 200
internet: www.kaldewei.com
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