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OBKLADY A DLAŽBY VILLEROY & BOCH

Ceramic Plus
Perfektné spojenie všetkých dobrých vlastností    
CeramicPlus je povrch, ktorý sa veľmi ľahko udržuje 
a ktorý odpudzuje nečistoty  Špeciálna technológia 
zušľachťovania glazúry zaisťuje, že sa kvapky na po-
vrchu okamžite zhluknú do guľôčok a stečú do odpadu 
skôr, než stačia zaschnúť nečistoty a zložky vody 
spôsobujúce vodný kameň  Glazúra zostáva čistejšia, 
povrch sa dá jednoduchšie opláchnuť čistou vodou  

Vilbostone Plus
Vilbostone Plus je ošetrenie povrchu dlaždice  
s cieľom uzatvorenia pórov vzniknutých pri výrobnom 
procese  Týmto spôsobom sa zvýši odolnosť dlaždice proti 
nežiadúcim nečistotám a sfarbeniu čo má za následok,  
že nie je nutné používať ďaľšie impregnačné prostriedky 

•  veľmi ľahko sa čistia
•  odpudzujú špinu, takže je menej práce s čistením
•  sú ekologické – prináša úsporu čistiacich prostriedkov  

 a tak aj Vašich prostriedkov
•  k čisteniu stačí len voda, mäkká handrička,  

 a na silné znečistenie postačia aj slabšie čistiace prostriedky

•  preukázateľne trvanlivé: 10-ročnou simuláciou bola potvrdená dlhodobá    
  trvanlivosť pri správnom čistení
•  sú hygienické, zdravotne a ekologicky nezávadné,  

 čo bolo potvrdené aj nezávislými inštitúciami

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

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

s vilbostoneplus bez vilbostoneplus

Produkty s týmito technológiami 
nájdete na stranách: 4-21

Výhody obkladov s CeramicPlus a VilbostonePlus od Villeroy & Boch



46 900
€/m2

69,280  €/m2

52 900
€/m2

85,440  €/m2

39 900
€/m2

56,330  €/m2

47 900
€/m2

70,960  €/m2

leštená leštená

matná R9 matná R9

LUV

NOVINKA

Marmochic by Villeroy & Boch

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

R92

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

dark illusion (9,90)

44 900
€/m2

58 900
€/m2

64,510 €/m2

51,620 €/m2

obklad lesklý, rektifikovaný

dlažba (obklad) matná/leštená,  
mrazuvzdorná, rektifikovaná

37 900
€/m2

45,940 €/m2

dlažba (obklad) matná/leštená,  
mrazuvzdorná, rektifikovaná

00

00

0

0

60

60

6

00

6

90

60

90

9

9

29,5 x 89 x 1 cm
balenie 0,79 m2 / 3 ks

90

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

60,5 x 120,5 x 1 cm
balenie 1,46 m2 / 2 ks59,5 x 59,5 x 1 cm

balenie 1,42 m2 / 4 ks

29,5 x 59,5 x 0,9 cm
balenie 1,05 m2 / 6 ks

Iné formáty:

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

i

5 x 30 cm

2 x 120 cm

rôzne druhy bordúr  
a mozaiky

mozaiky

9 x 30 cm

26 x 30 cm

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

deep pearl (6,60)

essential white (0,00)

Vzorkovník farieb

4



42 900
€/m2

53,210  €/m2

37 900
€/m2

45,940  €/m2

37 900
€/m2

41,140  €/m2

lapatto R9

lapatto R9

matná

matná

matná R10

matná

Hudsonby Villeroy & Boch

NOVINKA

Séria je inšpirovaná prírodnými odtieňmi pieskov   
Vytvára homogénny vzhľad povrchu, ktorý vyžaruje 
teplo a pohodu v rodinných domoch a verejných 
priestoroch 

volcano (9)

elay (7)

R10 R11

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

2

48 900
€/m2

57,280 €/m2

50 900
€/m2

57,280 €/m2

42 900
€/m2

47,530 €/m2

45 53
€/ks

dlažba (obklad) matná, mrazuvzdorná, gres, R10A, rektifikovaný

dlažba (obklad) matná, mrazuvzdorná, gres, R10A, rektifikovaný

schodovka

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

1

1

1

2

2

2

7

7

7

9
9

9

1 2 7 9

1 2 7 9

60 x 120 x 1 cm
balenie 0,72 m2 / 1 ks

30 x 120 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

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

Iné formáty:

30 x 60 cm,

30 x 30 cm,

30 x 30 cm R11C,

15 x 15 cm,

15 x 15 cm R11C

15 x 6 cm,

7,5 x 60 cm,

mozaiky:

7,5 x 7,5 cm,

2,5 x 15 cm

i

sokel, 7,5 x 60 cm

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

9 38
€/ks

30 x 120 x 1,1 cm

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

sand (2)

white sand (1)

Vzorkovník farieb

5



34

42

39 44

4439

900

900

900 900

900900

€/m2

€/m2

€/m2 €/m2

€/m2€/m2

41,920 €/m2

51,620 €/m2

46,810 €/m2 54,000 €/m2

58,860 €/m252,300 €/m2

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

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

Iné formáty:

40 x 80 cm, 80 x 80 cm 
10 x 20 cm,  
30 x 60 cm R10B

sokel 7,5 x 60 cm

i

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

2 2

22

1 1

11

7 7

77

9 9

99

0 0

00

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

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

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

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

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

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

LUV

NOVINKA

Cádiz by Villeroy & Boch

Séria je vyrábaná v jemných prachovo-kriedových 
odtieňoch, ktoré pôsobia sviežo nie však rušivo  
a dávajú tak miestnostiam svetlý a útulný ráz 

R9 R10A 2

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

ash grey (9)

grey multicolor (7)

chalk (1)

chalk (0)

sand (2)

Vzorkovník farieb dlažby

3

V tejto sérií sa vyrábajú exteriérové 
dlažby v hrúbke 2 cm

2 cm

mozaika, 5 x 10 cm
balenie 1,00 m2 / 11 ks, 188,676 €/m2

obklad rektifikovaný, matný, reliéf, vzhľad prírodného vápenca

obklad rektifikovaný, matný, reliéf, vzhľad prírodného vápenca

chalk

chalk

6



Tucson, My Earth

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

Tucson
Klasická séria s rustikálnym šarmom, ktorá dokáže 
vyčariť príjemnú teplú atmosféru v priestore 

R9 3

R10 R11 3

V tejto sérií sa vyrábajú exteriérové 
dlažby v hrúbke 2 cm

2 cm

V tejto sérií sa vyrábajú exteriérové 
dlažby v hrúbke 2 cm

2 cm

44900
€/m2

56,330 €/m2

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

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

Iné formáty:

40 x 80 cm, 60 x 60 R11B,

30 x 60 R11B, 30 x 30 cm,

30 x 30 cm R11B,

mozaiky,  
3 x 6 cm, 5 x 5 cm

i

33

39

39

900

900

900

€/m2

€/m2

€/m2

56,330 €/m2

51,620 €/m2

45,940 €/m2

36 900
€/m2

56,330 €/m2

sokel, 7,5 x 60 cm

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

10

10

10

60

60

60
90

90

90

20

20

20

10

90

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

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

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

20

60

389 €/ks

NOVINKA

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

80 x 80 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

3935 900900
€/m2€/m2

47,440 €/m247,440 €/m2

dlažba (obklad), matná, mrazuvzdorná, 
gres, rektifikovaná, protišmyk R9 sokel, 7,5 x 60 cm

ALL
Všetky 
farebné 
varianty20 10

60 90

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

389 €/ks

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

i

by Villeroy & Boch

Vzorkovník farieb

Vzorkovník farieb

black rock (90)

anthracite multicolor (90)

warm rock (60)

grey multicolor (60)

sunny rock (20)

beige multicolor (20)

light rock (10)

light beige (10)

7



LUV

obklad rektifikovaný

dlažba (obklad), mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

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

dekor, matný, reliéf s jemným leskom 

dlažba (obklad), mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná                                

53 900
€/m2

69,280 €/m2

46 900
€/m2

58,060 €/m2

55 900
€/m2

74,230 €/m2

49 900
€/m2

63,650  €/m2

44 900
€/m2

51,620 €/m2

59 900
€/m2

74,230 €/m2

48 192
€/ks94 896

€/ks

lapatto

lapatto

 R9 matná

 R9 lapatto

 R9 matná

lesklý (21) 
matný (00/20)lesklý

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

11

12

13

61 7 9 61 7 9

61 7 9

0001 2021

11

12

13

58 900
€/m2

91,940 €/m2

60 x 120 x 1,1 cm
balenie 0,72 m2 / 1 ks

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

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

i

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

20 x 40 cm 20 x 20 cm

41 900
€/m2

58,060 €/m2

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

R92

Stateroom by Villeroy & Boch

3

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

Vzorkovník farieb

Obklad

 
old white (1)

tarmac (9)

grey (6)

multicolor (7)

 
old white (00,01)

ivory (20,21)

gold (11)

bronze (12)

multicolor (13)

Dlažba

Dekor

8



41 900
€/m2

54,790 €/m2

37 900
€/m2

54,790 €/m2

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

anthracite (9)

greige (7)

49 900
€/m2

59,640 €/m2

49 900
€/m2

63,650 €/m2

42

38

57

129

47

900

900

900

156

900

€/m2

€/m2

€/m2

€/ks

€/m2

51,620 €/m2

47,440 €/m2

64,510 €/m2

56,330 €/m2

lapatto

(6,9) lapatto  (0,7) lapatto

lapatto

matná R9

m
atná R

9
m

atná R
9

6

6

6

9

9

9

0

0

0

7

7

7

60

00

6000

6101

6202

6303

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

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

20 x 120 x 1 cm

14 676
€/ks

3336 900900
€/m2€/m2

41,920 €/m241,920 €/m2

light grey (60, 61, 62, 63)

30 x 60 x 0,9 cm
balenie 1,08 m2 / 6 ks

30 x 60 x 0,9 cm
40 x 80 x 1 cm
balenie 0,96 m2 / 3 ks

80 x 80 x 1 cm
balenie 0,64 m2 / 1 ks

Iné formáty:

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

i

obklad rektifikovaný, matný

obklad dekor s metalickým odleskom

obklad rektifikovaný, matný

obklad (dekor) rektifikovaný, matný

dlažba (obklad),  mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

R9
MAT

Spotlightby Villeroy & Boch

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

2

grey (6)

white (0)

Vzorkovník farieb dlažby

Vzorkovník farieb obkladu

white (00, 01, 02, 03)

9



39 900
€/m2

56,330 €/m2

45 900
€/m2

70,960 €/m2

40 900
€/m2

66,110 €/m2

46

60 78

57

52

900

900 900

900

900

€/m2

€/m2 €/m2

€/m2

€/m2

70,960 €/m2

66,108 €/m2 87,072 €/m2

60,108 €/m2

60,603 €/m2

24

26

900

900

€/m2

€/m2

45,940 €/m2

45,940 €/m2

35 900
€/m2

59,640 €/m2

30 x 60 x 0,9 cm
balenie 1,08 m2/6 ks

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

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

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

obklad, lesklý,  
rektifikovaný

obklad, lesklý/matný, 
rektifikovaný

obklad, lesklý/matný,  
rektifikovaný, reliéf

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

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

00

90

45 900
€/m2

58,056 €/m2

39 900
€/m2

56,330 €/m2

49 900
€/m2

58,056 €/m2

lesklýlesklýlesklý

matnýmatnýmatný

30 x 60 x 0,9 cm
balenie 1,08 m2 / 6 ks

LUVMonochrome Magic by Villeroy & Boch

black

white

black

white

Vzorkovník farieb

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

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

biely lesklý

biely matný

čierny lesklý

biela čierna

čierny matný

Obklad (matný/lesklý)

10



29 900
€/m2

37,030 €/m2

Farby vyvolávajú silné emócie  Majú upokojiť  
alebo nabudiť  Pri správnom výbere majú mnoho 
pozitívnych asociácii  Široká škála farebných 
odtieňov umožnuje návrhárom, vytvoriť harmonický 
mix teplých a studených odtieňov  

obklad, lesklý, reliéf, 20 x 60 x 0,9 cm, balenie 1,08 m2 / 9 ks s povrchovou úpravovu Ceramic Plus, pre jednoduchšiu údržbu

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

K dispozícii dalších: 
- 7 odtieňov v základnom prevedení  
- 5 odtieňov dekorov

i

Creative System 4 0

night blue earth of egypt

indigo indian summer

polar blue alabaster

frozen lake wool white

white polar frothy milk

green tea coffe latte

ice white ashes

chalk grey

smoke

meadow snow brown donkey

11



60

80

90

10

20

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

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

Dekor A

Dekor I

Dekor D

Dekor J

Dekor H

Dekor K

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

sokel, 7,5 x 60 cmmozaika, 7,5 x 7,5 cm
balenie 1,00 m2 / 11 ks

__1A, 6A, 9A, 2A, 7A, 8A

__1I, 6I, 9I, 2I, 7I, 8I

__1D, 6D, 9D, 2D, 7D, 8D

__1J, 6J, 9J, 2J, 7J, 8J

__1H, 6H, 9H, 2H, 7H, 8H

__1K, 6K, 9K, 2K, 7K, 8K

34 900
€/m2

47,400 €/m2

37 900
€/m2

47,400 €/m2

brown (80)

Dlažby Newtown sú k dispozícii v šiestich farebných 
odtieňoch a šiestich druhoch secesných dekorov, 
ktoré pripomínajú historické dlažby        

7060 x 60 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

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

ALL

ALL

ALL

Všetky 
farebné 
varianty

Všetky 
farebné 
varianty

Všetky 
farebné 
varianty

45 900
€/m2

63,650 €/m2

40 248
€/m2 140 328

€/m2 9 38
€/ks

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

Dlažba Newtown.  
Dekor sa vyrába v 6 vzoroch a tie sú dostupné vo všetkých ponúkaných farebných odtieňoch 

i

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

Všetky 
farebné 
varianty

R9 2

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

greige (70)

beige (20)

anthracite (90)

medium grey (60)

light grey (10)

Newtown

Vzorkovník farieb dlažby

12



39

10 60 90

900
€/m2

70,960 €/m2

10 60 90

10

60

90

10

60

90

11

61

91

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

69

39 900
€/m2

44,300 €/m2

58 860
€/m2

900
€/m2

90,160 €/m2

15 x 60 x 1 cm
balenie 0,90 m2 / 10 ks

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

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

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

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

60 x 120 x 1 cm
balenie 0,72 m2 / 1 ks

60 x 120 x 1 cm
balenie 0,72 m2 / 1 ks

Iné formáty:

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

i

11

61

91

34 900
€/m2

49,200 €/m2

65 900
€/m2

88,720 €/m2

R9

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

Warehouse

2

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

Vzorkovník farieb

anthracite multicolor (91)

grey multicolor (61)

white multicolor (11)

anthracite (90)

grey (60)

white grey (10)

13



25 900
€/m2

30,970 €/m2

28 220
€/m2

38 900
€/m2

74,230 €/m2

Nature Side
Dlažba Nature Side je imitáciou prírodného dreva  
Jednotlivé kusy dlažby môžu byť v odlišných  
farebných odtieňoch 

Boisée
Použitý povrch pripomína autentický vzhľad vidieckej 
palubovky  Jednotlivé kusy dlažby môžu byť v odliš-
ných farebných odtieňoch 

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

dlažba (obklad) matná, mrazuvzdorná, gres, reliéf, protišmyk R9,  
15 x 90 x 1 cm, balenie 0,81 m2 / 6 ks

41 900
€/m2

74,230 €/m2

Iné formáty:

11,25 x 90 cm  
mozaika: 3 x 30 cm 

Iné formáty:

20 x 120 cm 
sokel: 7,5 x 90 cm

i

i

beige limed beige white grey brown grey
red

brown

creme
beige nature grey

barrique
brown

walnut
brown

R92

R92

sokel, 7,5 x 60 cm

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

6410 €/ks

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

LUVNature Side, Boisée

2,5 x 7,5 cm 
sokel: 7,5 x 90 cm

14



35 900
€/m2

56,330 €/m2

38 900
€/m2

56,330 €/m2

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

Lodge Wall

39 900
€/m2

56,330 €/m2

42 900
€/m2

56,330 €/m2

beigegreige

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

obklad, matný, reliéf, rektifikovaný

V tejto sérií sa vyrábajú exteriérové 
dlažby v hrúbke 2 cm

2 cm

Iné formáty Lodge:

30 x 120 cm 
10 x 120 cm  
11,25 x 90 cm 
20 x 120 cm 

i
30 x 120 cm 
7,5 x 7,5 cm  mozaika 
7,5 x 90 cm  sokel 
22 x 90 cm dekor

grey
dark

brownbrown

white creme grey

3 R9

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

Lodge, Lodge Wallby Villeroy & Boch

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

15



60 919000 2010 70

44 900
€/m2

75,770 €/m2

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

34

33

900

900

€/m2

€/m2

39,500 €/m2

47,440 €/m2

83 844
€/m2

42 53
€/ks

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

black (91)

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

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

60 x 120 x 1 cm
balenie 0,72 m2 / 1 ks

30 x 120 x 1 cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

29 900
€/m2

47,440 €/m2

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

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

Iné formáty:

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

i

schodovka

30 x 120 x 1 cm

V tejto sérií sa vyrábajú exteriérové 
dlažby v hrúbke 2 cm

2 cm

R102

anthracite (90)

grey (60)

white (00)

greige (70)

beige (20)

creme (10)

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

Vzorkovník farieb dlažby

X - Plane

16



ALL
Všetky 
farebné 
varianty

75 768
€/m2

69 276
€/m2

matná

pololesklá

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

46 900
€/m2

63,650 €/m2

41 70
€/ks

43 900
€/m2

67,630 €/m2

43 900
€/m2

56,330 €/m2

41 900
€/m2

63,650 €/m2

anthracite (2)

grey (5)

Séria Bernina je imitácia prírodného kameňa  
kremenca (quarzit)  Jednotlivé kusy dlažby môžu 
byť v odlišných farebných odtieňoch s náhodným 
výskytom žiliek 

dlažba (obklad), mrazuvzdorná, gres, rektifikovaná

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

matná

matná pololesklá

matná

pololesklá

pololesklá

schodovka

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

60 x 120 x 1 cm
balenie 0,72 m2 / 1 ks

Iné formáty:

10 x 30 cm, 30 x 30 cm, 
15 x 60 cm, 30 x 120 cm, 
120 x 60 cm 
Dekor : 30 x 30 cm, 
15 x 60 cm 
Mozaika: 7,5 x 7,5 cm,  
3 x 30 cm, 3,2 x 7,5 cm,  
29 x 59 cm, 30 x 50 cm 
7,5 x 60 cm sokel

i

30 x 120 x 1 cm

41 900
€/m2

45,940 €/m2

43 900
€/m2

54,000 €/m2

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

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

45 x 90 x 1 cm
balenie 0,81 m2 / 2 ks

V tejto sérií sa vyrábajú exteriérové 
dlažby v hrúbke 2 cm

2 cm

R92

greige (7)

beige (1)

creme (4)

Vzorkovník farieb dlažby

Bernina
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163 76
€/bal

34 900
€/m2

47,440 €/m2

40 800
€/ks

36 900
€/m2

49,900 €/m2

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

39 900
€/m2

49,900 €/m2

obklad, matný, rektifikovaný

 Séria Century Unlimited  
ponúka množstvo  
dekorov, v rôznych  
dizajnových 
prevedeniach 

i

Povrch je inšpirovaný históriou - univerzálny dizaj-
nový koncept, s nezameniteľným rukopisom Villeroy 
& Boch  Harmonicky vyvážené farby a rôzne dekory, 
ponúkajú mnoho alternatív pre kúpeľňový  
a interiérový dizajn 

30 x 60 x 0,9 cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

30 x 60 x 0,9 cm

67 632
€/m2

20 x 60 x 1 cm
balenie 0,72 m2 / 6 ks

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

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

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

obklad (dlažba), matný, mrazuvzdorný, rektifikovaný, 

15 65

dekor, matný, reliéf

10

20 

60

61

62

30

80 

90

91

R92

obklad (dlažba), matný, reliéf,  
rektifikovaný, protišmyk R9

LUVCentury Unlimited by Villeroy & Boch

20 x 20 x 1 cm
balenie 25 ks

predaj len  
na balíky

black (91)

obklad dlažba

indigo (90)

cotto (30)

dark grey (62)

brown (80) 

medium grey (61)

beige (20)

light grey (60)

creme (10,15,16 )

Vzorkovník farieb

3
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1

1 1

6

6 6

3

3 3

9

9 9

4954 900900
€/m2€/m2

67,630 €/m274,230 €/m2

R9 matnálapatto

Séria je inšpirovaná odtieňmi kovu, na ktorom 
sa prejavil zub času. Pestrosť vzorov vzniknutých 
oxidáciou, vytvára nezameniteľný vzhľad dlažby  
a dodáva nezameniteľný vzhľad priestoru.
Matný a pololesklý (lappato) povrch dlažby  
umožňuje prepojenie rôznych priestorov.

anthracite (9)

rust (3)

43

59

48900

900

900
€/m2

€/m2

€/m2

49 900
€/m2

67,630 €/m2

49,900 €/m2

74,230 €/m2

56,330 €/m2

R9 matná

R9 matná

lapatto

lapatto

60 x 120 x 1cm
balenie 0,70 m2 / 1 ks

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

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

Iné formáty:

3,3 x 10 cm mozaika 
7,5 x 60 cm sokel

i 3

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

Metallic Illusionby Villeroy & Boch

R9

medium grey (6)

light grey (1)

1 6 3 9

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

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

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

30 x 120 x 1cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

Vzorkovník farieb dlažby
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29 900
€/m2

31,430 €/m2

39 900
€/m2

67,630 €/m2

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

Iné formáty:

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

i

Iné formáty:

15 x 60 cm 
30 x 60 cm dekor 
30 x 30 cm dekor 
7,5 x 60 cm sokel

i

34 900
€/m2

63,650 €/m2

36 900
€/m2

56,330 €/m2

60 x 60 x 0,9 cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

creme white

cement grey

sand beige

anthracite

Tribute 
Dlažby Tribute sú imitáciou prírodného kameňa - 
travertínu. Povrch dlažby je brúsený a matný.

3

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

mozaika 
30 x 30 x 1 cm,  
(7,5 x 7,5 cm) 
balenie 1,00 m2 / 11 ks
193,500 € /m2

45 x 90 x 1 cm
balenie 0,81 m2 / 2 ks

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

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

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

R9 2

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

Spôsob inštalácie na terčíky:

46 900
€/m2

54,792 €/m2

46 900
€/m2

54,792 €/m2

46 900
€/m2

54,792 €/m2

46 900
€/m2

54,792 €/m2

46 900
€/m2

54,792 €/m2

46 900
€/m2

54,792 €/m2

60 x 60 x 2 cm
balenie 0,36 m2 / 1 ks

60 x 60 x 2 cm
balenie 0,36 m2 / 1 ks

60 x 60 x 2 cm
balenie 0,36 m2 / 1 ks

60 x 60 x 2 cm
balenie 0,36 m2 / 1 ks

60 x 60 x 2 cm
balenie 0,36 m2 / 1 ks

60 x 60 x 2 cm
balenie 0,36 m2 / 1 ks

R11B

MyEarth

Hudson

Bernina

Tucson

Cádiz

X-Plane

Iné formáty:

40 x 80 cm, 
80 x 80 cm

i
Iné formáty:

80 x 80 cm

i

Iné formáty:

40 x 80 cm

i

10 10

20

1M

20

2M

60

2M

60

1M

90

9M

1M

5M

7M

20

60

90

90

7M

2 cm

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

Outdoor

T

NM

Podkládka NM 25-270 mm

40-70 mm
60-100 mm

90-160 mm

150-270 mm StarT
podkládka  
od 10 do 15 mm 

Pevná podložka 
5 mm

EH

LH

Podložky EH  
(12, 15, 20 mm)

Podložky LH  
(3, 5 mm)

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

TW

N
OV

IN
KA

N
OV

IN
KA

N
OV

IN
KA
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V

X

U

W

Y

T

A B C 9 

40 00
€/ks

45,00 €/ks

43 300
€/m2

61,000 €/m2

43 300
€/m2

55,000 €/m2

39 500
€/m2

55,000 €/m2

44 900
€/m2

57,200 €/m2

ghiaccio V

marsala W

perla X

salvia Y

beige U

avio T

beige A

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

predaj len na balíky

mozaika, matná, rektifikovaná  
30,5 x 30,5 cm (12,5 x 12,5 mm), balenie 0,558m2 / 6ks

obklad, matná,  jemná textúra

obklad, matný, reliéf (plastický vzhľad)

bordúra Pink Gold, 75 x 1,5 cm, 5 ks v balení

60 x 60 x 0,95 cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

25 x 75 x 0,85 cm
balenie 1,125 m2 / 6 ks

25 x 75 x 0,85 cm
balenie 0,937 m2 / 5 ks

perla C

fango B

avio 9

beige 1

avio 0

perla 2

salvia

ghiaccio

aviobeige

perla marsala

beige,  
perla, fango

avio 43,300 €/m2, (55,000 €/m2)
marsala 46,400 €/m2, (59,400 €/m2)

beige, ghiaccio, perla, salvia 39,500 €/m2, (50,600 €/m2) 
ghiaccio 39,500 €/m2, (50,600 €/m2)

37,40 €/ks, (42,00 €/ks)

avio  
46,100 €/m2, (65,500 €/m2)

Color Line

Vzorkovník farieb

Obklad

Dlažba
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E

F

H

I

G

J

K

M

N

L

N

L

J

K 

M

22 90
€/ks

27,00 €/ks

39 700
€/m2

59,000 €/m2

44 000
€/m2

60,500 €/m2

44 000
€/m2

60,500 €/m2

74 90
€/ks

85,00 €/ks

74 900
€/ks

85,00 €/ks

Frame

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

obklad, lesklý, rektifikovaný, reliéf

obklad, lesklý, rektifikovaný, reliéf

obklad, lesklý, rektifikovaný,  
30,5 x 56 x 0,85 cm, balenie 0,68 m2 / 4 ks

obklad, lesklý, rektifikovaný, reliéf 
30,5 x 56 x 0,85 cm, balenie 0,68 m2 / 4 ks

predaj len na balíky

mozaika, matná, rektifikovaná  
12,5 x 12,5 mm, 30,5 x 30,5, balenie 0,558m2 / 6ks

mozaika color, rektifikovaná  
30,5 x 30,5, balenie 6ks

talc

earth

skywhite

sand

white E

earth I

talc F

sand G

sky H

earth M

grey K

dove J

gold L

white N

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

30,5 x 56 x 0,85 cm
balenie 1,366 m2 / 8 ks

30,5 x 56 x 0,85 cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

30,5 x 56 x 0,85 cm
balenie 1,08 m2 / 3 ks

predaj len na balíky

predaj len na balíky

dove, gold 65,000 €/m2, (88,500 €/m2)
earth, grey, white 67,000 €/m2, (91,000 €/m2)

Vzorkovník farieb

Obklad

Dlažba

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143
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25 900
€/m2

55,800 €/m2

55 800
€/m2

Obklady v elegantných povrchoch, vyvolávajúcich
emócie  Čisté farby v nadčasovom vzhľade
s rafinovanými a sofistikovanými dekormi, nechá-
vajú vyniknúť krásu interiéru vo svojej modernosti
a jednoduchosti 

beige

metal

bordeaux

white

nut brown

lilac

obklad, lesklý, 26 x 61 x 1 cm, balenie 1,27 m2 / 8 ks

Vzorkovník farieb obkladov

Class
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ALL
Všetky 
farebné 
varianty

25 90
€/ks

33,00 €/ks

25 90
€/ks

33,00 €/ks

19 90
€/ks

31,20 €/ks

19 90
€/ks

28,56 €/ks

beige / bordeaux

white / nut brown

beige

3D beige

bordeaux

nut brown

metal

3D metal

white

lilac

night

white / lilac

dekor, lesklý, 26 x 61 x 1 cm, 4 ks/bal

dekor, lesklý, 26 x 61 x 1 cm, 4 ks/bal

mozaika 3D, lesklá, 30 x 30 x 1 cm, 4 ks/bal

mozaika, lesklá, rektifikovaná, 30 x 30 cm (2,5 x 2,5 x 1cm), 10 ks/bal

Vzorkovník farieb dekorov

Class

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143
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Dizajn série Metropolitan, vychádza zo vzhľadu  
najslávnejšieho prírodného mramoru na svete  
-Calacatta s jedinečnou kresbou 
Rovnaký dizajn, rôznorodé materiály, široká  
rozmanitosť formátov pre všetky druhy použitia,  
v interiéri a exteriéri  Dlažba v úprave ECO POLISH  
s charakteristickým zrkadlovo lesklým povrchom,  
je vhodná pre stredne zaťažené prevádzky  

obklad, reliéf, lesklý, rektifikovaný, 15 vzorov 

obklad, lesklý, rektifikovaný, 15 vzorov 

dlažba, zrkadlovo lesklá, glazovaný gres, 
rektifikovaná, 35 vzorov 

90039 €/m2

58,200 €/m2

32 x 90 x 1,05 cm
balenie 1,15 m2 / 4 ks

32 x 90 x 1,05 cm
balenie 1,15 m2 / 4 ks

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

LUVMetropolitan 360+

glazovaný gres, lesklý,  rektifikovaný,  
mrazuvzdorný

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

hviezdna biela

sokel, reliéf, 15 x 32 cm
19,99 €/ks (22,15 €/ks)

mozaika, lesklá, rektifikovaná,  
30 x 30cm (2,5 x 2,5 cm)
14,99 €/ks (16,61 €/ks)

bordúra, reliéf, 10 x 32 cm
12,99 €/ks (14,34 €/ks)

bordúra, reliéf, 3 x 32 cm
5,99 €/ks (6,74 €/ks)

42,900 €/m2 (66,000€/m2)

79,900 €/m2

57,900 €/m2
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Kurt

Hetangian Museum

Madison

Bardiglio
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dlažba (obklad), matná, predrezaná, protišmyk R9, rôzne variácie

29 900
€/m2

34,122 €/m2

29 900
€/m2

34,122 €/m2

90029 €/m2

34,122 €/m2

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

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

13 vzorov

6 vzorov

9 vzorov 9 vzorov 9 vzorov

4 vzory 4 vzory

10 vzorov 9 vzorov

Francisco Segarra
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90022 €/m2

33,020 €/m2

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

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

dlažba (obklad), leská, mrazuvzdorná, gres

90029 €/m2

42,300 €/m2

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

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

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

MARENGO

GRIS

PERLA

dlažby

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143

Vzorkovník farieb
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dlažba (obklad), mrazuvzdorná, rektifikovaná, leštený gres

90029 €/m2

42,320 €/m2

90029 €/m2

42,320 €/m2

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

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

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

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

leštené dlažby
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leštená dlažba

leštená dlažba

Roma Bolonia

90029 €/m2

42,320 €/m2

90029 €/m2

42,320 €/m2

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

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

dlažba (obklad), mrazuvzdorná, rektifikovaná

svetlo-krémový mramor

šedý mramor

leštené dlažby

Doporučené lepidlá, škárovacie 
hmoty a tmely na strane: 143
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Materiál na výrobu tejto porcelánovej dlažby je plne 
prefarbený  Povrch dlaždice je brúsený a leštený  
čo zabezpečuje ideálne hladký povrch s minimálnou 
pórovitosťou  To jej prepožičiava vynikajúce mecha-
nické a chemické vlastnosti  Dlažba je  mrazuvzdorná 
a vhodná do interiéru a exteriéru 

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

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

90029 €/m2

42,320 €/m2

dlažba (obklad), mrazuvzdorná, rektifikovaná, leštený gres

hnedý mramor
krémový mramor

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

biely mramor

leštené dlažby
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90049 €/m2

69,240 €/m2

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

Steeltech
dlažba (obklad), mrazuvzdorná, rektifikovaná, leštený gres

dlažba (obklad), mrazuvzdorná, rektifikovaná, leštený gres

dlažba (obklad), mrazuvzdorná, rektifikovaná, leštený gres

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

oxido

90029 €/m2

42,320 €/m2

90029 €/m2

42,320 €/m2

90025 €/m2

42,320 €/m2

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

oxidoperla

30 x 60 x 1 cm
balenie 1,44 m2 / 8 ks

oxido

MARENGO

OXIDO

PERLA

BLANCO

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

90029 €/m2

42,320 €/m2

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

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

leštené dlažby

Vzorkovník farieb
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39 900
€/m2

50,400 €/m2

43 900
€/m2

50,400 €/m2

dlažba (obklad), matná mrazuvzdorná, rektifikovaná, gres

MOKA

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

MOKA

CREMA

Pri sérii Rodano, bola inšpiráciou príroda   
Pri vulkanickej činnosti sa horniny z vnútra zeme 
dostávajú na povrch v tekutej forme lávy s vysokou 
teplotou  Do valiacej sa lávy sa dostávajú prímesy 
povrchových hornín a pri vysokej teplote vzniká 
nezameniteľný a jedinečný povrch  
Takýto povrch má i dlažba Rodano v ktorej sú  
skĺbené tie najlepšie technické vlastnosti a jedi-
nečný dizajn  Povrch je hladký ako lávové kamene 
a miestami sú nepatrné reliéfy ako pri prebublá-
vajúcej láve 

GRIS

CREMA

HetangianRodano

Vzorkovník farieb
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mozaika sklo,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
strieborné,   
číre lesklé sklo,
textilná štruktúra
16,67 €/ks

mozaika sklo-kameň,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
biely kameň /  
číre lesklé a matné sklo
13,95 €/ks

mozaika sklo-kameň,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
bielo-šedý kameň /  
šedé, číre lesklé sklo
14,91 €/ks

mozaika sklo,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
hnedé / biele,  
číre lesklé sklo
20,85 €/ks

mozaika sklo,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
zlaté / strieborné,  
číre lesklé sklo
16,67 €/ks

mozaika kameň,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
krémový mramor
14,40 €/ks

mozaika sklo,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
hnedo gaštanové /  
číre lesklé sklo
18,37 €/ks

mozaika sklo,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
strieborné lesklé sklo
19,15 €/ks

mozaika sklo,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
zlatá / medenná  
číre lesklé sklo,
textilná štruktúra
16,67 €/ks

mozaika kameň,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
čierno-hnedý mramor
14,40 €/ks

mozaika sklo,  
30 x 30 x 0,4 cm,  
zlaté lesklé sklo
17,33 €/ks

mozaika kameň,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
hnedý mramor
16,00 €/ks

mozaika sklo,  
30 x 30 x 0,6 cm,  
biele matné sklo
13,28 €/ks

mozaika sklo-kameň,  
30 x 30 x 0,8 cm,  
biely kameň /  
šedé, číre lesklé sklo
14,91 €/ks

mozaiky
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Vzhľad prírodného mramoru s výraznou kresbou  
v prírodou inšpirovaných farbách  Sériu dopĺňa 
čisto biely odtieň, ktorý umožnuje vačšiu variabilitu 
pri tvorbe dizajnu 

GRIS

19 900
€/m2

19 900
€/m2

29,380 €/m2

22 900
€/m2

30,300 €/m2

29,380 €/m2

obklad, lesklý
dlažba (obklad), lesklá 
mrazuvzdorná, gres

25 x 75 x 0,94 cm
balenie 1,31 m2 / 7 ks

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

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

IVORY

BLANCO

Rich

Vzorkovník farieb
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obklad, lesklý
dlažba (obklad), lesklá 
mrazuvzdorná, gres

90019 €/m2

29,380 €/m2

90022 €/m2

30,300 €/m2

25 x 75 x 0,94 cm
balenie 1,31 m2 / 7 ks ALL

Všetky 
farebné 
varianty

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

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

Vzhľad prírodného mramoru s nenápadnou
jemnou kresbou v prírodou inšpirovaných farbách  
Sériu dopĺňa čisto biely odtieň, ktorý umožnuje 
vačšiu variabilitu pri tvorbe dizajnu 

GRIS

CREMA

Versailles

Vzorkovník farieb
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dávkovač mydla 
so skleneným krytom
154,80 €

držiak pohára
63,60 € 

držiak uterákov, 41 cm
150,60 €

držiak WC papiera
63,60 € 

rovná polička, 22 x 10 cm
s vyberateľným košíkom 
122,40 €

držiak WC kefy
129,60 €

háčik dvojitý
27,60 €

umývadlová batéria
A: 205 mm, B: 240 mm 
883,10 € (981,12 €)

umývadlová batéria
A: 135 mm, B: 92 mm
496,40 € (551,52 €)

prípojka hadice
121,50 € (135,00 €)  

vaňová batéria
A: 215 mm,  
B: 795 - 865 mm  

umývadlová batéria
k podomietkovému telesu, A: 210 mm
batéria: 711,70 € (790,80 €)
teleso L: 251,50 € (279,48 €)
teleso P: 251,50 € (279,48 €)Doporučené príslušenstvo:

výpusť Push: 59,40 € (66,00 €)  umývadlový sifón: 350,40 € (389,40 €)

vaňová batéria, na 2 odberné  
miesta, k podomietkovému telesu, 
batéria: 
389,80 € (433,20 €),
teleso: 
310,90 € (345,48 €)

sprcha hlavová, 
A: 450 mm, C: 220 mm
1 029,70 € (1 144,20 €) 

vaňový set,  
s hadicou 1,25m
442,50 € (491,64 €)

B

A

i

Ďaľšie čierne modely:

Villeroy & Boch 
- séria Cult

Emco 
- séria Loft 

Hüppe  
- série Classics 2  
- Design Pure  
- Xtensa  
- Studio Berlin  
- Paris

i

Hüppe Xtensa Pure

    Kazane, ZehnderSprchový kút Hüppe Design Pure 

batéria:  
4 388,50 € (4 876,40 €) 
teleso:  
643,90 € (715,44 €)

1 2

Black Edition-Mat
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Quarylová vaňa Squaro Edge, s nožičkami a sifónom

Quarylová voľne stojaca vaňa Squaro Edge, s nožičkami a sifónom

Quarylová vaňa Oberon s nožičkami

160 x 75, 699,90 € (1 153,20 €)
170 x 70, 719,90 € (1 153,20 €)
170 x 75, 721,90 € (1 162,80 €)
180 x 80, 869,90 € (1 516,80 €)
190 x 90, 999,90 € (1 633,20 €)

160 x 75, 969,90 € (1 550,40 €)
170 x 75, 969,90 € (1 550,40 €)
180 x 80, 1 099,90 € (1 750,80 €)
190 x 90, 1 199,90 € (1 885,20 €)

vaňa 180 x 80 cm
• s panelom vo farbe biela,  
 2 799,90 € (4 034,40 €)
• s panelom bez viditeľného spoja,  
 3 199,90 € (4 746,00 €)
• s Quarylovým panelom (Graphite Noir),  
 3 199,90 € (4 603,20 €)

predĺžený odpad a prepad je štandardne súčasťou dodávky  
(biele aj chrómové krytky)

Doporučené príslušenstvo k vaniam Oberon
sifón Villeroy & Boch, komplet, 159,90 € (230,40 €) 
sifón Villeroy & Boch, komplet, s napúštaním, 359,90 € (528,00 €)

Doporučené príslušenstvo k vaniam Squaro Edge
napúštanie vane - prívod vody integrovaný v sifóne Edge,  
229,90 € (349,20 €)

Doporučené príslušenstvo k vaniam Squaro Edge
napúštanie vane - prívod vody integrovaný v sifóne Edge,  
229,90 € (349,20 €)

odporúčaný prepad

voliteľný prepad

DirectFlush

Quarylové vaneVaňa Antheus, novinka 2018
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150 x 75 cm, 159,90 € (258,75 €)
160 x 70 cm, 179,90 € (273,75 €)
170 x 70 cm, 189,90 € (290,00 €)
170 x 75 cm, 189,90 € (290,00 €)

180 x 80 cm, 319,90 € (485,00 €)

Doporučené príslušenstvo k všetkým vaniam D - Code:      
nohy k vani, 28,75 €  |  kotvenie k vani, 20,00 € | zvuková izolácia k vani 20,00 €

sifón vaňový Flexa plus chróm, 63,27 € (84,36 €)
sifón vaňový, 65 cm, 29,10 €

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

sifón vaňový, predĺžený 1 m, kompletná sada, cena: 39,90 €

LUVvane
vaňa Vero Airvaňa Vero Airvaňa DuraStyle

180 x 80 cm, 591,00 € (738,75 €)
190 x 90 cm, 721,00 € (901,20 €)

170 x 70 cm, 797,00 € (996,00 €)
170 x 75 cm, 820,00 € (1 024,80 €)

180 x 80 cm, 1 147,00 € (1 434,00 €)
190 x 90 cm, 1 326,00 € (1 657,20 €)

Doporučené príslušenstvo k vaniam: 
nohy k vani, 108,76 €
kotvenie k vani, 45,00 €

zvuková izolácia k vani, 76,25 €

Hĺbka 46 cm Hĺbka 46 cm Hĺbka 46 cm

Hĺbka 40 cm

lava

prava

Hĺbka 40 cm

lava

prava
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vaňa WhiteStone 170, biela lesklá,  
170 x 77 x 47 cm, (celková výška 62 cm), liaty mramor
Vaňa je dodávaná bez prepadu, s nainštalovaným odtokovým sifónom Push-Push 
1 390,00 € (1 987,00 €)

vaňa Freedom R, biela lesklá,  
175 x 75 x 48 cm, (celková výška 58 cm), akrylát 
Vaňa je dodávaná s odtokovým ventilom 
1 499,90 € (1 819,00 €)

voľne stojace vane

WhiteStone
DOLOMITES TREASURE

vaňa WhiteStone 157, biela lesklá, 
157 x 71 x 46 cm, (celková výška 56 cm), liaty mramor
Vaňa je dodávaná bez prepadu, s nainštalovaným odtokovým sifónom Push-Push   
1 199,00 € (1 612,00 €)

vaňa WhiteStone 156, biela lesklá, 
156 x 70 x 47,5 cm, (celková výška 58 cm), liaty mramor
Vaňa je dodávaná bez prepadu, s nainštalovaným odtokovým sifónom Push-Push 
1 190,00 € (1 656,00 €)

Nutné príslušenstvo ku všetkým voľne stojacim vaniam: odtokový flexibilný prípoj k vani, 23,20 €

vaňa Freedom W, biela lesklá, s odtokovým ventilom, akrylát  
166 x 80 x 44,5 cm, (celková výška 56,5 cm), 1 499,90 € (1 819,00 €)

vaňa Freedom O, biela lesklá, s odtokovým ventilom, akrylát 
169 x 80 x 44,5 cm, (celková výška 56,5 cm), 1 499,90 € (1 819,00 €)
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vaňa Form

150 x 70 cm, 457,80 € (703,20 €)
160 x 70 cm, 243,90 € (318,00 €)
170 x 70 cm, 278,90 € (355,20 €)
170 x 75 cm, 243,90 € (318,20 €)
180 x 80 cm, 457,80 € (703,20 €)
190 x 80 cm, 578,90 € (889,20 €)

Vane Form s úpravou Glazur Plus
160 x 70 cm, 355,80 € (469,20 €)
170 x 75 cm, 355,80 € (469,20 €)

160 x 70 cm
511,90 € (685,20 €)
170 x 70 cm
518,19 € (694,80 €)
170 x 75 cm
523,90 € (702,00 €) 
180 x 80 cm
603,80 € (824,40 €)

170 x 75 cm
657,90 € (954,00 €)
170 x 80 cm
657,90 € (954,00 €)

170 x 70 cm
657,90 € (954,00 €)
170 x 75 cm
657,90 € (954,00 €)
175 x 80 cm
657,90 € (954,00 €)
180 x 80 cm
777,00 € (1 131,60 €) 

vaňa Select vaňa Comodo

-  príslušenstvo k vaniam Bette Form:  
 sifón vaňový Flexa plus chróm, 63,27 € (84,36 €)
 sifón vaňový, 65 cm, 29,10 €

-  príslušenstvo k vaniam Bette Select, Comodo, Starlet, One, Lux: 
 sifón vaňový, predĺžený 1 m, 39,90 €
 systém tesnenia Bette vaní   97,20 €
-  nutné príslušenstvo k všetkým vaniam Bette:
 nohy, 58,90 € (75,60 €)

GLAZOVANÁ TITÁNOVÁ OCEĽ

Hĺbka 45 cm Hĺbka 42 cmHĺbka 42 cm

vaňa Starlet

Hĺbka 42 cm

Vane SELECT

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

i
praváľavá

i
Príplatkové úpravy

-  protišmyk,  
104,40 € (139,20 €) 

-  GlazePlus,  
pre vane Select, 
Comodo, Starlet, 
One a Lux,   
105,84 € (151,20 €) 

LUVvane

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

NOVINKA
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160 x 70 cm  
809,90 € (1 164,00 €)
170 x 70 cm  
809,90 € (1 164,00 €)
170 x 75 cm 
809,90 € (1 164,00 €)
180 x 80 cm 
876,50 € (1 252,80 €)
190 x 90 cm 
1 101,90 € (1 603,20 €)

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

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

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

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

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

  TICHÁ 
premyslené vstavané systémy zamedzujú 
prenosu hluku

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

okraj s výškou len 8 mm, s rádiusom R8

170 x 75 cm 
1 315,90 € (1 947,60 €)

180 x 80 cm  
1 409,90 € (2 050,80 €)

vaňa One

vaňa Lux

Hĺbka 42 cm

Hĺbka 45 cm

Výhody vaní BETTE
vane
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Farby vaničiek Bette Floor a Floor Side

vanička Floor Side vanička Floor

90 x 90 cm, 615,90 € (894,00 €)

80 x 80
90 x 70
90 x 75
90 x 80
90 x 90
100 x 70
100 x 75
100 x 80
100 x 90
100 x 100
 

110 x 75
110 x 80
110 x 90
110 x 100
120 x 70
120 x 75
120 x 80
120 x 90
120 x 100
120 x 120
 

130 x 75
130 x 80
130 x 90
130 x 100
140 x 75
140 x 80
140 x 90
140 x 100
150 x 80
150 x 90
150 x 100

160 x 75
160 x 80
160 x 90
160 x 100
170 x 75
170 x 80
170 x 90
170 x 100
180 x 80
180 x 90
180 x 100

Rozmery vaničiek BETTEFLOOR v cm (DxŠ)

90 x 90 
100 x 80 
100 x 90 
100 x 100 
110 x 90 
 

120 x 80 
120 x 90 
120 x 100 
120 x 120 
 
 

130 x 90 
130 x 100 
140 x 80 
140 x 90 
140 x 100 
140 x 120 

150 x 90 
150 x 100 
150 x 120
160 x 90
160 x 100
160 x 120 

Rozmery vaničiek BETTEFLOOR SIDE v cm (DxŠ)

120 x 80 cm, 733,90 € (1 147,20 €)

i
Príplatkové úpravy

-  protišmyk,  
104,40 € (139,20 €) 

-  špeciálny celoplošný  
neviditeľný protišmyk 
PRO, 198,80 € (267,60 €)

-  GlazePlus,  
105,84 € (151,20 €)

Floor, Floor Side

Benefity:
• ostré hrany (rádius R5)  

pre ideálne napojenie  
na dlažbu

• neporézne,  
s jednoduchou údržbou

• hygienické a bezpečné
• s možnosťou špeciálneho 

neviditeľného celoplošné-
ho protišmyku
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vaňa oválna voľne stojaca Starlet

vaňa oválna voľne stojaca Lux Oval vaňa voľne stojaca, BetteLoft Ornament 

vaňa voľne stojaca Art 

165 x 75 cm, 3 838,00 € (5 500,80 €)
175 x 80 cm, 3 838,00 € (5 500,80 €)
185 x 85 cm, 3 939,00 € (5 666,40 €)
195 x 95 cm, 4 139,00 € (6 000,00 €)

170 x 75 cm, 3 685,80 € (5 978,40 €)
180 x 80 cm, 3 794,90 € (6 182,40 €)
190 x 90 cm, 3 984,40 € (6 408,00 €)

180 x 75 cm, biela, 4 505,50 € (7 179,60 €)

180 x 80 cm, biela, 5 899,90 € (9 072,00 €)

iné varianty iné varianty

iné varianty

BETTE vane,  

z jedného kusu bez  

VIDITEĽNÝCH SPOJOV.

NOVINKA

NOVINKA

voľne stojace vane
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vaňa Cayonovaňa Saniform Plusvaňa Eurowa

150 x 70 cm, 99,00 €
160 x 70 cm, 99,00 €
170 x 70 cm, 99,00 €

150 x 70 cm, 219,00 €
160 x 70 cm, 219,00 €
160 x 75 cm, 219,00 €
170 x 70 cm, 219,00 €
170 x 75 cm, 219,00 €
180 x 80 cm, (hĺbka 43 cm) 319,00 €

150 x 70 cm, 399,00 €
160 x 70 cm, 399,00 €
170 x 70 cm, 399,00 €
170 x 75 cm, 399,00 €
180 x 80 cm, 449,00 €
 

Vaňa Cayono s úpravou Perl-Effekt
150 x 70 cm, 499,00 €
160 x 70 cm, 499,00 €
170 x 70 cm, 499,00 €
170 x 75 cm, 499,00 €
180 x 80 cm, 549,00 €

Povinné príslušenstvo 
k vani Cayono 180x80 cm: 
nohy, 63,00 €

Vaňa Saniform Plus s úpravou Perl-Effekt
150 x 70 cm, 319,00 €
160 x 70 cm, 319,00 €
160 x 75 cm, 319,00 €
170 x 70 cm, 319,00 €
170 x 75 cm, 319,00 €
180 x 80 cm, (hĺbka 43 cm) 419,00 €

Príslušenstvo k vani Eurowa: 
nohy k vani, 19,20 € 
sifón vaňový Flexa plus  
chróm, 63,27 € (84,36 €)
sifón vaňový  
65 cm, 29,10 €

Príslušenstvo k vani Saniform Plus: 
sifón vaňový Flexa plus  
chróm, 63,27 € (84,36 €)
sifón vaňový  
65 cm, 29,10 €

Príslušenstvo k vani Cayono: 
sifón vaňový Flexa plus  
chróm, 63,27 € (84,36 €)
sifón vaňový  
65 cm, 29,10 €

LUVvane

Tvrdosť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tvrdosť Mastenec
Sviečka

Sadra Akrylát
Lak

Mramor Železo Oceľ Smalt 
Porcelán 

Sklo

Topas Korund
Zafír

Diamant

Odolnosť Veľmi nízka Nízka Dostatočná Dobrá Veľmi dobrá Výnimočne dobrá

Mohsova stupnica tvrdosti

CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 41 cm

CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 41 cm
CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 39 cm

Vaňa Eurowa obsahuje v cene aj nohy k vani 

Povinné príslušenstvo  
k vani Saniform Plus: nohy, 47,00 €

30
ROKOV

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

160 x 70 cm, 816,00 €
170 x 70 cm, 816,00 €
170 x 75 cm, 816,00 €
180 x 75 cm, 962,40 €
180 x 80 cm, 962,40 €

170 x 75 cm, 1 010,40 €
180 x 80 cm, 1 053,60 €
180 x 80 cm, 1 099,00 €
190 x 90 cm, 1 483,20 €

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

S Perl-Effektom je možné dodať všetky sprchovacie 
vaničky, vyrobené zo smaltovanej ocele, okrem vani-
čiek s povrchovou úpravou SECURE PLUS 

UPOZORNENIE
Na čistenie sprchovacích vaničiek s Perl-Effektom sa 
nesmú používať agresívne čistiace prostriedky ani čistiace 
prostriedky obsahujúce brúsne častice  

vane

170 x 75 cm, 630,00 €
180 x 80 cm, 666,00 €

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

ODOLNOSŤ VOČI POŠKRIABANIU
Vane a sprchovacie vaničky KALDEWEI nie je 
možné poškriabať materiálmi obvykle používaný-
mi v kúpeľni  Pri trení kovu o smalt sa otiera kov, 
smalt zostane nedotknutý 

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

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

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

vanička Cayonoplan vanička Conoflat

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

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

BENEFITY SMALTOVANEJ OCELE KALDEWEI

hĺbka 
≤ 120 cm 1,8 cm 
≥ 140 cm 2,5 cm

hĺbka 2,3 cm90 x 90 cm, 289,20 €
100 x 80 cm, 352,80 €
100 x 90 cm, 352,80 €
100 x 100 cm, 352,80 €

90 x 90 cm, 691,20 €
100 x 90 cm, 837,60 €

120 x 80 cm, 417,60 €
120 x 90 cm, 417,60 €
140 x 80 cm, 482,40 €
140 x 90 cm, 482,40 €

CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO
CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 43 cm Hĺbka 42 cm

120 x 80 cm, 962,40 €
120 x 90 cm, 962,40 €

CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 41 cm

Príplatkové benefity
• povrchová úprava 

Perl-Effekt 
• povrchová úprava Antislip 
• celoplošný Antislip 
• napúšťanie Vodopád 
• napúšťanie Vodopád  

s integrovaným prepadom
• podhladinové osvetlenie
• SOUND WAVE 
• dizajnové madlá
• COMFORT SELECT – 

elektronická armatúra

Príplatkové benefity
• povrchová úprava 

Perl-Effekt 
• povrchová úprava Antislip 
• celoplošný Antislip 
• protišmyková úprava 

SECURE PLUS

Farebné prevedenie
• 4 základné farby
• 12 matných farieb

Povinné príslušenstvo 
k vani Cayono Duo: 
nohy, 63,00 € Povinné príslušenstvo 

k vani Puro Duo: 
nohy, 63,00 € 
sifón Comfort Level, predĺžený 220,00 €

Povinné príslušenstvo 
k vani Classic Duo: 
nohy, 47,00 €
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umývadlá

umývadlo bez prepadu
Ø 38 cm, výška 12,2 cm 
biele s Perl-Effekt, 464,00 €
Ø 45 cm, , výška 12,2 cm
biele s Perl-Effekt, 619,00 €
odtokový neuzatvárateľný 5/4“ ventil biely
85,20 €

umývadlo bez prepadu
58 x 38 x 11,9 cm,  
biele s Perl-Effekt, 775,00 €
odtokový neuzatvárateľný 5/4“ ventil biely
85,20 € €

umývadlo s prepadom
120 x 46 x 12 cm, 
biele s Perl-Effekt, 910,00 €
odtokový ventil Push 5/4“, chróm
90,00 €

umývadlo s prepadom
biele s Perl-Effekt,
46 x 46 x 12 cm, 368,00 € 
60 x 46 x 12 cm, 484,00 € 
90 x 46 x 12 cm, 696,00 €
odtokový ventil Push 5/4“, chróm
90,00 € 

umývadlo bez prepadu
55 x 30 x 10 cm,  
biele s Perl-Effekt, 310,00 €
odtokový neuzatvárateľný 5/4“ ventil chróm
56,00 €

umývadlo bez prepadu
40 x 40 x 11,9 cm,  
biele s Perl-Effekt, 619,90 €
odtokový neuzatvárateľný 5/4“ ventil biely
85,20 €

Miena

Puro

Vzorkovník farieb umývadiel

alpská biela bahamabeige čierna manhattan pergamon

lastúrová

krémová 

matná

city-antracit

matná

catania šedá

matná

alpská 

biela 

matná

lávová čierna

matná

perlovo šedá

matná

prériová 

béžová

matná

ustricová 

šedá

matná

Lesklé farby

Matné farby

30
ROKOV

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

vaňa oválna voľne stojaca Classic Duo Oval
170 x 75 cm, 4 800,00 €
180 x 80 cm, 4 961,00 €

pohľad spredu

pohľad zhora

vaňa Centro Duo vaňa Asymmetric Duo vaňa Cono Duo

170 x 75 cm, 1 615,20 €
180 x 80 cm, 2 018,40 €

170 x 80 cm, 1 221,60 €
180 x 90 cm, 1 538,40 €
190 x 100 cm, 2 133,60 €

170 x 75 cm, 1 204,80 €
180 x 80 cm, 1 514,40 €
180 x 80 cm, 1 499,00 €
190 x 90 cm, 2 090,40 €
200 x 100 cm, 2 452,80 €

alpská biela bahamabeige

pergamon

manhattan

čierna

alpská biela

matná

city-antracit

matná

ancona 

hnedá

matná

lávová čierna

matná

catania šedá

matná

pasadena 

šedá

matná

perlovo šedá

matná

javorová 

hnedá

matná

lastúrová

krémová 

matná

woodberry 

hnedá

matná

prériová 

béžová

matná

ustricová 

šedá

matná

Vzorkovník  
farieb

Nutné príslušenstvo k vani Cono Duo:
nohy, 63,00 €
sifón vaňový, so smaltovaným krytom 250,00 € 

Nutné príslušenstvo k vani Asymmetric Duo:
nohy, 63,00 €

Nutné príslušenstvo k vani Centro Duo:
nohy, 47,00 €

CAYONO DUO

Classic Duo Oval

CENTRO DUO

CONO DUO

ASYMETRIC DUO

Hĺbka 43 cm

CAYONO DUO

Classic Duo Oval

CENTRO DUO

CONO DUO

ASYMETRIC DUO

Hĺbka 47 cm

CAYONO DUO

Classic Duo Oval

CENTRO DUO

CONO DUO

ASYMETRIC DUO

Hĺbka 42,5 cm

CAYONO DUO

Classic Duo Oval

CENTRO DUO

CONO DUO

ASYMETRIC DUO

Hĺbka 43 cm
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Hlavné výhody

SANITÁRNA KERAMIKA VILLEROY & BOCH

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

Svieži dizajn a hygienický antibakteriálny povrch 
umožňujúci ľahšie čistenie a údržbu  Subway 2 0 
DirectFlush bez uzatvoreného vnútorného okruhu 
s inovatívnou technológiou ViFresh, povrchom 
CeramicPlus a AntiBac je perfektným hygienickým 
riešením toalety od Villeroy & Boch  

A navyše: úspora vody a čistiacich prostriedkov 
- to je environmentálny bonus pre našu prírodu  
Štvornásobné potvrdenie čistoty a hygieny ViFresh, 
CeramicPlus, AntiBac ponúkame pre toalety s 
úsporným splachovaním DirectFlush samostatne 
alebo v ľubovoľnej kombinácii podľa Vašej potreby  
Produkt nájdete na strane 53.

ViFresh
Integrovaná sviežosť

Inovatívna nádobka pre WC blok osadená do kera-
mického korpusu wc misy je takmer neviditeľná  
Zabezpečuje sviežu vôňu a pri jej plnení nedochádza 
ku kontaktu s nehygienickými časťami  Kedže prúd 
vody pri splachovaní už nie je brzdený bežnými ko-
šíčkami s vôňou umiestnenými v priestore misy, hodi 
sa ViFresh skvelo pre wc misy bez vnútorného okraja 
(DirectFlush) 

•  Užívateľský príjemné riešenie  
pre wc misy DirectFlush

•  Nádobka na čistiace prostriedky integrovaná  
v prívode vody keramického korpusu wc misy

•  Hygienické plnenie bežne  
predávanými  wc blokmi, alebo čistiacimi gélmi  
s vôňou bez potreby kontaktu s wc misou,  
alebo jej okrajom

•  Pri spláchnutí sú účinné látky  
v rovnomernej dávke rozvetvené po celeom 
vnútornom priestore wc misy

•  Vynikajúci splachovací účinok zostáva zachovaný
•  Jednoduchá inštalácia bez ďalšej práce navyše
•  Žiadne lepenie, žiadne nebezpečenstvo hrdze

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

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

vedeniu vody
•  Ľahké a rýchle čistenie vďaka  

modelu bez okraja
•  Viditeľná hygiena aj pre užívateľa

AntiBac
Antibakteriálna glazúra
•  Preukazateľne znižuje rast baktérií  

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

predpismi

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

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

prostriedkov** a doba strávená čistením**,  
než doteraz

•  V ponuke pre všetky výrobky sanitárnej keramiky  
a všetky farby

*pri znečistení špinavou vodou
**pri odstraňovaní škvŕn vápenatých usadenín oproti štandardnej keramike ( štúdia výskumného ústavu technológií čistenie wfk-Forschungsinstituts fur Reinigunstechnologie)
***potvrdené nezávislými inštitúciami BOKEN Quality Evaluation Institute, Bundesanstalt fur Materialprufung (BAM) Berlín a IZORE Centrum Intectieziekten Friesland, NL

Produkty s týmito technológiami 
nájdete na stranách: 52 - 56
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Villeroy & Boch , Finion - novinka

Villeroy & Boch , Finion - novinka

Villeroy & Boch , Antheus - novinka 2018

Villeroy & Boch , Antheus - novinka 2018

NOVINKA

Antheus, Finion

51
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Artis

Loop & Friends

Venticello My Nature

Memento 2 0

Titan
Ceram

umývadlo bez prepadu
58 x 38 x 12,5 cm,  
biela, 429,90 € (682,80 €)
s C+, 489,90 € (776,40 €)

umývadlo bez prepadu
58,5 x 38 x 11 cm, s keram  odtokom 
biela, 439,90 € (668,40 €)
s C+, 499,90 € (762,00 €)

umývadlo s prepadom
55 x 36 x 10 cm
biela, 289,90 € (436,80 €)
s C+, 349,90 € (530,40 €)

umývadlo bez prepadu
41 x 41 x 12,5 cm,
biela, 369,90 € (574,80 €)
s C+, 419,90 € (668,40 €)

umývadlo bez prepadu
ø 38 cm, výška 11 cm, s keram  odtokom
biela, 359,90 € (541,20 €)
s C+, 399,90 € (634,80 €)

umývadlo bez prepadu,  
s keram  odtokom, 
81 x 41 x 16 cm,  
s C+, 579,90 € (865,20 €)
61 x 36 x 15 cm,
s C+, 499,90 € (741,60 €)

umývadlo bez prepadu,  
s keram  odtokom,  
ø 45 cm, výška 14,5 cm
s C+, 439,90 € (662,40 €)

umývadlo bez prepadu
ø 43 cm, výška 12,5 cm, 
biela, 369,90 € (582,00 €)
s C+, 429,90 € (675,60 €)

umývadlo bez prepadu
58,5 x 38 x 11 cm, s keram  odtokom
biela, 439,90 € (668,40 €)
s C+, 499,90 € (762,00 €)
 

umývadlo bez prepadu
61 x 41 x 12,5 cm, 
biela, 439,90 € (694,80 €)
s C+, 499,90 € (788,40 €)

umývadlo bez prepadu
50 x 42 x 14 cm 
biela, 319,90 € (472,80 €)
s C+, 379,90 € (566,40 €)
60 x 42 x 14 cm 
biela, 369,90 € (550,80 €)
s C+,  429,90 € (644,40 €)

{{{

{ { { {

{{{{

Memento 2 0 Artisumývadlá na dosku

NOVINKA
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O.Novo
SET 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko  
s funkciou SoftClose, QuickRelease, 56 x 36 cm, 
biela, 199,90 € (385,20 €) 

Aqua
Reduct

Soft
Closing

Quick
Release

Architectura O
set 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko  
s funkciou SoftClose, QuickRelease, 53 x 37 cm 
biela, 279,90 € (522,00 €)

Avento Slim
set 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko Slim 
s funkciou SoftClose, QuickRelease, 53 x 37 cm 
biela, 319,90 € (723,60 €)
s CeramicPlus, 349,90 € (817,20 €)  

Subway 2.0 Slim
set 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko Slim 
s funkciou SoftClose, QuickRelease, 53 x 34 cm
biela, 439,90 € (810,00 €)
s CeramicPlus, 479,90 € (903,60 €) 

Architectura H 
set 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko  
s funkciou SoftClose, QuickRelease, 53 x 37 cm 
biela, 279,90 € (522,00 €)

Aqua
Reduct

Soft
Closing

Quick
Release

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

Supra
Fix 3.0

Aqua
Reduct

Aqua
Reduct

Soft
Closing

Quick
Release

{

Venticello Slim
set 2v1 s DirectFlush
misa WC závesná + sedátko Slim 
s funkciou SoftClose, QuickRelease, 56 x 37,5 cm 
biela, 439,90 € (810,00 €)
s CeramicPlus, 479,90 € (903,60 €)

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

Supra
Fix 3.0

{

{

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

Supra
Fix 3.0

Aqua
Reduct

Vi
Fresh

Subway 2 0 Vifresh

{

misa WC závesná
biela, 399,90 € (645,60 €)
s CeramicPlus, 469,90 € (739,20 €)
s CeramicPlus, AntiBac, DirectFlush, 
499,90 € (806,40 €)

WC sedátka s funkciou SoftClose
biela 129,90 € (231,60 €)  
biela Slim 155,90 € (258,60 €) Detail na nádobku ViFresh na tablety alebo gel

ViFRESH BENEFITY

•  jednoduchosť, neviditeľnosť, sviežosť
•  inovatívna technológia:   

WC blok, alebo WC gel, je umiestnený  
v držiaku v prúde vody

•  kombinuje sviežu vôňu so starostlivosťou  
o hygienu v integrovanom systéme

•   vhodné pre štandardné WC bloky a gély

WC misy s DirectFlush, ViFresh

NOVINKA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

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

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1 ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1
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umývadlo rohové s prepadom
32 x 32 cm  
156,90 € (253,20 €)

bidet závesný
37,5 x 56,5 cm
biela, 319,90 € (524,40 €)
s CeramicPlus, 375,90 € (618,00 €)

misa WC závesná Compact 
35,5 x 48 cm, Direct Flush
biela, 369,90 € (583,20 €)
s CeramicPlus, 429,90 € (676,80 €)

Subway 2 0

umývadlo bez prepadu,  
63 x 35,8 cm
umývadlo vpravo   229,90 € (366,00 €) 
umývadlo vľavo  229,90 € (366,00 €)

umývadlo s prepadom,  
80 x 47 cm,bez krytu sifónu
399,90 € (652,80 €)

sedátko WC Subway 2.0 Compact 
s funkciou SoftClose, Quick Release
169,90 € (258,00 €)

umývadlo s prepadom
60 x 47 cm   159,90 € (253,20 €)

Avento

umývadlo s prepadom  
a 2 otvormi na batériu
100 x 47 cm, 499,90 € (763,20 €)

umývadlo s prepadom
80 x 47 cm, 379,90 € (572,40 €)
100 x 47 cm, 499,90 € (763,20 €)

Subway 2 0, Avento

{

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

Supra
Fix 3.0

Aqua
Reduct

Vi
Fresh

Soft
Closing

Quick
Release

Supra
Fix 3.0

Aqua
Reduct

Subway 2 0 Vifresh

misa WC závesná
biela, 399,90 € (645,60 €)
s CeramicPlus, 469,90 € (739,20 €)
s CeramicPlus, AntiBac, DirectFlush, 
499,90 € (806,40 €)

WC sedátka s funkciou SoftClose
biela 129,90 € (231,60 €)  
biela Slim 155,90 € (258,60 €)

NOVINKA
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Venticello

Avento

umývadlo s prepadom
60 x 50 cm, 
biele, 199,90 €  (307,20 €)
s CeramicPlus, 259,90 €  (400,80 €)

WC sedátko s funkciou SoftClose, QuickRelease
biele 239,90 € (346,80 €)

misa WC závesná   
37,5 x 56 cm, s upevnením Supra Fix,  
biela, 419,90 € (649,20 €)
s CeramicPlus, 479,90 € (742,80 €)

umývadlo s prepadom
50 x 42 cm, 299,90 € (439,20 €)  
60 x 42 cm, 329,90 € (501,60 €)

bidet závesný, s prepadom 
56 x 37,5 cm, 
biely, 369,90 € (532,80 €)
s CeramicPlus, 419,90 €  (626,40 €)

umývadielko bez prepadu
40 x 26 cm, 229,90 € (350,40 €)

set 2v1  
misa WC závesná + sedátko Slim  
s funkciou SoftClose, QuickRelease  
53 x 37 cm, DirectFlush
biela, 319,90 € (723,60 €)
s CeramicPlus, 349,90 € (817,20 €)

bidet závesný, s prepadom 
53 x 37 cm,
biela, 339,90 € (462,00 €)
s CeramicPlus, 399,90 € (555,60 €)

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

umývadlo s prepadom
45 x 37 cm, 119,90 € (172,80 €) 
55 x 37 cm, 149,90 € (217,20 €)
60 x 47 cm, 169,90 € (246,00 €) 
65 x 47 cm, 169,90 € (249,60 €)

Memento

misa WC závesná + sedátko Slim  
s funkciou SoftClose, QuickRelease 
56 x 37,5 cm, DirectFlush 
biela, 439,90 € (810,00 €)
s CeramicPlus, 479,90 € (903,60 €)

Slim
Seat

Soft
Closing

Quick
Release

Supra
Fix 3.0

{

{

{

Avento, Memento, Venticello
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Aqua
Reduct

Soft
Closing

Quick
Release

O Novo

sedátko WC Compact,  
s funkciou SoftClose
60,00 € (140,40 €) 
misa WC závesná Compact,  
s DirectFlush, 49 x 36 cm, 179,90 € (267,60 €) 

sedátko WC,  
s funkciou SoftClose,
60,00 € (140,40 €) 
misa WC závesná,  
s DirectFlush, 56 x 36 cm, 139,90 € (244,80 €) 

Architectura

umývadlo s prepadom
60 x 49 cm, 79,90 € (121,20 €) 

umývadielko Compact 
s prepadom, 50 x 25 cm 
batéria vľavo, 79,90 € (102,00 €)  
batéria vpravo, 79,90 € (102,00 €)

umývadielko Compact
s prepadom, 50 x 40 cm
64,90 € (102,00 €) 

umývadielko rohové
s prepadom, 41,5 x 41,5 x 19,5 cm
149,90 € (223,20 €) 

umývadlo zápustné
56 x 40,5 cm
99,90 € (150,00 €) 

bidet závesný 
56 x 36 cm
199,90 € (310,80 €)

umývadielko, s prepadom
45 x 38 cm
99,90 € (152,40 €)

umývadlo, s prepadom
60 x 47 cm
114,90 € (175,20 €)

umývadielko Compact, s prepadom
36 x 26 cm
103,90 € (156,00 €)

O  Novo, Architectura

Set 2v1
misa WC závesná + sedátko  
s funkciou SoftClose, QuickRelease  
53 x 37 cm, DirectFlush 
biela, 279,90 € (522,00 €)

Aqua
Reduct

Soft
Closing

Quick
Release
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Povrchová úprava WonderGliss, ktorá je 
nanesená na sanitárnu keramiku, nedá 
nečistotám šancu  Vďaka tejto ochrannej 
vrstve je povrch keramiky neporézny  
a jemný, takže sa špina či nečistoty neusa-
dia na povrchu výrobku a ľahko sa oplách-
nu  Tým pádom je údržba jednoduchá a na 
ošetrenie stačí jemná handrička a mierny 
čistiaci prostriedok 

Duravit Rimmless  umožňuje efektívny 
oplach, pri ktorom voda vteká po obvodo-
vom kruhu a pred spláchnutím dokonale 
opláchne vnútorný povrch toalety bez 
toho, aby vystrekla  To zaručuje hygienické 
spláchnutie i s menším objemom vody  
Vďaka otvorenému a ľahko dostupnému 
obvodovému kruhu sa toaleta ľahko čistí a 
tým znižuje čas potrebný na jej údržbu 

HygieneGlaze. Efektívna novinka spoloč-
nosti Duravit pre perfektnú hygienu toaliet 
a pisoárov  Inovatívna keramická antibak-
teriálna glazúra, ktorá efektívne usmrcuje 
baktérie a mikróby  Je integrovaná do kera-
mickej glazúry v procese výroby a následne 
vpálená do keramiky  Poskytuje kontinuálnu 
ochranu s dlhotrvajúcou účinnosťou  

Novinky a benefity

Produkty s týmito technológiami nájdete 
na stranách: 58-62

XSquare 

Brioso

Brioso

BriosoBriosoXSquare

Benefity

Novinky 2018

NOVINKA



58

umývadlo bez prepadu
60 x 38 cm,  
233,00 € (291,25 €)

umývadlo bez prepadu
60 x 38 cm, brúsené  
292,00 € (365,00 €)

umývadlo bez prepadu 
60 x 34,5 cm, s keram  odtokom  
389,00 € (485,25 €)

umývadlo bez prepadu
60 x 47 cm,  
429,00 € (536,25 €)

umývadlo bez prepadu
Ø 40 cm, 283,00 € (353,75 €)
Ø 48 cm, 319,00 € (398,75 €)

umývadlo bez prepadu
Ø 48 cm, 
312,00 € (390,00 €)

umývadlo bez prepadu
50 x 40,5 cm 
312,00 € (390,00 €)

umývadlo s prepadom
42 x 42 cm, 277,00 € (346,25 €)

umývadlo s prepadom
60 x 40 cm, brúsené 
252,00 € (315,00 €)

umývadlo bez prepadu
46 x 46 cm, 
335,00 € (418,75 €)

umývadlo s prepadom
55 x 42 cm, 354,00 € (442,50 €)

umývadlo bez prepadu
60 x 40 cm, s keram  odtokom
brúsené, 496,00 € (620,00 €)

umývadlo bez prepadu
60 x 40 cm, s keram  odtokom
brúsené, 511,00 € (638,75 €)

umývadlo bez prepadu
42 x 27 cm, s keram  odtokom
brúsené, 459,00 € (573,75 €)

umývadlá na dosku

umývadlo bez prepadu, brúsené
Ø 43,5 cm, 
266,00 (322,50 €)

umývadlo s prepadom
49,5 x 35 cm, 323,00 € (403,75 €)

Luv

Cape Code

Dura Square

Bagnella ME by Starck Foster

DurastyleVero Air

Starck 2

Happy D 2NOVINKA

NOVINKA NOVINKA
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misa WC závesná s Rimless
37 x 54 cm, so sedátkom SoftClose,
misa 325,00 € (406,25 €)
sedátko 137,00 € (171,25 €)

misa WC závesná  
s Rimless, 37 x 54 cm,  
244,00 € (305,00 €)
sedátka 
bez SoftClose  
75,00 € (93,75 €) 
so SoftClose  
118,00 € (147,50 €)

misa WC závesná Compact  
s Rimless, 37 x 48 cm,  
270,00 € (337,50 €)
sedátka 
bez SoftClose 
75,00 € (93,75 €) 
so SoftClose 
118,00 € (147,50 €)

pisoár, 
s Rimless, 30 x 35 cm
262,00 € (327,50 €)

misa WC závesná s Rimless
36,5 x 54 cm, so sedátkom SoftClose,
misa 343,00 € (428,75 €)
sedátko 155,00 € (193,75 €)

misa WC závesná s Rimless
36,5 x 62 cm, so sedátkom SoftClose,
misa 397,00 € (397,00 €)
sedátko 223,00 € (223,00 €)

misa WC závesná Compact s Rimless
37 x 48 cm, so sedátkom SoftClose,
misa 257,00 € (316,25 €)
sedátko 125,00 € (156,25 €)

ME by Starck

Durastyle Durastyle Basic

ME by Starck D Code

Happy D2

set 2 v 1 s Rimless 
misa WC závesná + sedátko Slim,   
s funkciou SoftClose,   
37 x 54 cm, skryté uchytenie - Durafix
396,00 € (495,00 €)

set 2 v 1 s Rimless 
misa WC závesná + sedátko,   
s funkciou SoftClose,   
36,5 x 54 cm, 
249,90 € (325,00 €)

WC misy s Rimless

Rimless Technológia
Efektívne splachovanie - optimálna hygiena

set 2 v 1 s Rimless 
misa WC závesná + sedátko,   
s funkciou SoftClose,   
35,5 x 54,5 cm,
209,90 € (330,00 €)
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bidet
37 x 57 cm,  
221,00 € (276,25 €)

umývadlo, s prepadom
45 x 32 cm, 125,00 € (156,25 €)
55 x 44 cm, 129,00 € (161,25 €)
60 x 46 cm, 137,00 € (171,25 €)

umývadlo nábytkové, s prepadom
103 x 49 cm, 522,00 € (625,50 €)
123 x 49 cm, 623,00 € (778,75 €)
83 x 49 cm, 366,00 € (457,50 €)

umývadlo nábytkové, s prepadom
130 x 49 cm, 795,00 € (993,75 €)

závesná WC misa Compact Rimless
37 x 48 cm, skryté uchytenie - Durafix
biela s Rimless, 253,00 € (316,25 €)
s HygieneGlaze, 303,00 € (378,75 €)
sedátko WC Compact
s funkciou SoftClose
125,00 € (156,25 €)

závesná WC misa
37 x 57 cm, skryté uchytenie - Durafix
biela, 281,00 € (321,25 €)
biela s Rimless, 325,00 € (406,25 €)
s HygieneGlaze, 375,00 € (468,75 €) 
sedátka 
bez SoftClose 89,00 € (111,25 €)
so SoftClose, 137,00 € (171,25 €)

pisoár, s Rimless,  
30 x 35 cm
262,00 € (327,50 €)

umývadlo, bez prepadu  
s keramickým odtokom
60 x 47 cm, 414,00 € (517,50 €)
100 x 47 cm, 659,00 € (823,75 €)

dvojumývadlo, bez prepadu  
s keramickým odtokom, 100 x 47 cm
biele, nábytkové, 659,00 € (823,75 €)
biele, brúsené, 696,00 € (870,00 €)

Me by Starck, DuraSquare

NOVINKADuraSquare

ME by Starck
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Doporučené príslušenstvo
WC SEDÁTKA SLIM 
ultratenké s nerezovými pántami, 76,50 € (93,75) ultratenké s funkciou SoftClose, 119,90 € (147,50 €)

umývadlo na dosku miska
60 x 38 cm,  
233,00 € (291,25 €)

umývadlo 
55 x 47,5 cm, 105,00 € (131,25 €) 
60 x 52,5 cm, 106,00 € (132,50 €)
65 x 57,5 cm, 123,00 € (153,75 €)

bidet závesný 
54 x 37 cm
274,00 € (342,50 €)

umývadielko
50 x 22 cm, s otvorom na batériu
vľavo 
94,00 € (117,50 €)
vpravo  
94,00 € (117,50 €)

pisoár s Rimless
30 x 34 cm, 
266,00 € (332,50 €)

misa WC závesná  
54 x 37 cm
biela  187,00 € (233,75 €)
s Rimless  244,00 € (305,00 €)
s HygieneGlaze  394,00 € (492,50 €)

misa WC závesná Compact
48 x 37 cm
biela  220,00 € (275,00 €)
s HygieneGlaze  
270,00 € (337,50 €)

misa WC závesná 
54 x 37 cm, skryté uchytenie - Durafix
biela  229,00 € (286,25 €)
s HygieneGlaze   
279,00 € (348,75 €)

umývadlo nábytkové
65 x 48 cm, 
249,00 € (311,25 €)
80 x 48 cm, 
319,00 € (398,75 €)

umývadlo Compact
63,5 x 40 cm, 215,00 € (268,75 €)
78,5 x 40 cm, 283,00 € (353,75 €)

DuraStyle

set 2 v 1  
misa WC závesná + sedátko Slim,   
s funkciou SoftClose, skryté uchytenie - Durafix  
54 x 37 cm
347,00 € (433,75 €)

set 2 v 1 s Rimless 
misa WC závesná + sedátko Slim,   
s funkciou SoftClose, skryté uchytenie - Durafix  
54 x 37 cm
396,00 € (495,00 €)

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1
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umývadlová batéria Primo
s bidetovou sprškou
96,90 € (148,82 €)

umývadielko D-Code, 50 x 22 cm
s otvorom na batériu vľavo
56,90 € (86,25 €)

umývadielko D-Code, 50 x 22 cm
s otvorom na batériu vpravo
56,90 € (86,25 €)

umývadlová batéria Focus 
s bidetovou sprškou 
104,08 € (150,84 €)

SET 2 v 1  
WC misa závesná 
D-code 54 + sedátko
s masívnym, 135,90 € (200,00 €)
so SoftClose, 179,90 € (260,00 €)

SET 2 v 1  
WC misa závesná  
D-code 48 + sedátko
s masívnym, 159,90 € (237,50 €)
so SoftClose, 199,90 € (291,25 €)

SET 3 v 1 
WC kombi D-code
spodný odpad, (misa + nádrž + sedátko)
s masívnym, 179,90 € (291,25 €)
SoftClose, 221,90 € (345,00 €)

SET 3 v 1 
WC kombi D-code
zadný odpad, (misa + nádrž + sedátko) 
s masívnym, 179,90 € (291,25 €)
SoftClose, 221,90 € (345,00 €)

set 2 v 1 s Rimless  
misa WC závesná + sedátko,   
s funkciou SoftClose,  35,5 x 54,5 cm,
209,90 € (330,00 €)

D-Code

SET WC 5 v 1 D - Code 54 706CH
(pod sadrokartón)
s chrómovým tlačítkom, 249,90 € (516,20 €)

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 6 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 5 v 1 ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

SET WC 6 v 1 D - Code 54 707
(pod sadrokartón)
s bielym tlačítkom, 299,90 € (498,24 €)
s chrómovým tlačítkom, 319,90 € (533,28 €)

2-umývadlo D-Code 120 x 49 cm 940,00 €

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1
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Inovatívne elektronické bidetové sedátka

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA

sedátko WC bidetové ViClean s vyhrievaním sedacej dosky
misa WC závesná Subway 2.0, biela s CeramicPlus,  
37 x 56 cm, DirectFlush k sedátku Viclean  1 699,90 € (2 716,80 €)

sedátko WC bidetové ViClean, Duroplast + Quaryl
misa WC závesná Subway 2.0, biela s CeramicPlus,  
37 x 56 cm, DirectFlush k sedátku Viclean  1 899,90 € (2 943,60 €)

Soft
Closing

Soft
Closing

Supra
Fix 3.0

Aqua
Reduct

Quick
Release

Soft
Closing

Supra
Fix 3.0

Aqua
Reduct

VICLEAN-L VICLEAN-I100

Diaľkové ovládanie

Porovnanie funkcií
modely ViCLEAN

L I100

Umývanie zadných partií • •

Dámska sprška • •

Inovatívna komfortná sprcha • •

Regulovateľná teplota vody • •

Regulovateľná intenzita 
vodného prúdu

• •

Nastaviteľná poloha trysky • •

Neobmedzené množstvo  
teplej vody vďaka  
prietokovému ohrievaču

• •

Vyhrievanie sedátka • –

Podsvietenie sedátka • –

SoftClose • •

Individuálne nastaviteľné 
profily užívateľov

3 profily Aplikácia

Diaľkový ovládač • •

Aplikácia "ViClean" – •

Ceramic Plus • •

Direct flush • •

Automatické čistenie trysky • •

Quick Release – •

Skryté napojenie vody a el • •

bidetové sedátka ViCLEAN
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umývadlo, s prepadom
80,5 x 49 cm,  359,00 € (370,80 €)
101 x 49 cm, 399,00 € (430,80 €)

umývadlo, s prepadom
50,5 x 49 cm,  179,00 € (186,00 €)
61 x 49 cm, 199,00 € (204,00 €)

umývadlo na dosku - miska, bez prepadu
50,5 x 47 x 13 cm, 169,00 € (180,00 €)

závesná WC misa s Rimless  
+ bidetové sedátko
so SoftClose, 37,5 x 60 cm, skryté uchytenie 
biela, 1 899,00 € (2 340,00 €)
Nutné príslušenstvo:
konštrukcia pod sadrokartón  
206,00 € (345,60 €)
Voliteľné príslušenstvo:
sada pre automatické splachovanie  
so servomotorom 154,00 € (258,00 €)

Sensia Arena - sprchová toaleta

Cube Ceramic

Ovládanie 
prostredníctvom 
diaľkového 
ovládanie  
alebo aplikácie  
v telefóne 

2 samostané  
sprchové ramená  
Nastaviteľná poloha, 
teplota i tlak trysky 

Nočné  
podsvietenie

Funkcia  
sušenia 

Funkcia  
odsávania 
zápachu 

Dámska 
sprcha

Senzorové  
automatické  
ovládanie poklopu 

Detail okraju  
misy rimless 

Sensia Arena, Cube
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SensoWash ® e

Nutné príslušenstvo k bidetovým sedátkam SensoWash®, montážna sada, cena: 51,25 €

misa WC závesná, 37 x 62 cm
biela, 271,88 € (362,50 €)
s Rimless, 393,75 € (525,00 €)
s Hygiene Glaze, 440,63 € (587,50 €)
bidetové sedátko
dizajn DuraStyle, 
1 446,56 € (1 928,75 €)

misa WC závesná,  37 x 62 cm  
biela, 400,31 € (533,75 €)
s Hygiene Glaze, 447,19 € (596,25 €)
bidetové sedátko
1 446,56 € (1 928,75 €)

SensoWash ® Slim

diaľkové ovládanie
SensoWash ® Slim

diaľkové ovládanie
SensoWash ® e

misa WC závesná, 37 x 57 cm,
biela, 360,94 € (481,25 €)
s Rimless, 418,13 € (557,50 €)
s HygieneGlaze, 465,00 € (620,00 €) 
bidetové sedátko
1 063,13 € (1 417,50 €)

misa WC závesná, 36,5 x 62 cm,
s Rimless, 508,13 € (677,50 €)
s HygieneGlaze, 555,00 € (740,00 €)
bidetové sedátko
1 063,13 € (1 417,50 €) 

misa WC závesná, 37 x 62 cm  
biela, 442,50 € (590,00 €)
s Rimless, 454,69 € (606,25 €)
s HygieneGlaze, 501,56 € (668,75 €) 
bidetové sedátko
1 063,13 € (1 417,50 €)

misa WC závesná, 37 x 62 cm,
biela, 271,88 € (362,50 €)
s Rimless, 393,75 € (525,00 €)
s Hygiene Glaze, 440,63 € (587,50 €)
bidetové sedátko
1 063,13 € (1 417,50 €) 

Bidetové sedátko SensoWash ®

Starck 3

DuraStyle

Darling New

DuraStyle

ME by Starck

Happy D 2
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Ila

TOP-Line

vaničky s odtokovým žľabom s montážnym prísl., prietok 44 l, kryt sifónu z hliníkového profilu (možno objednať s odtokovým krytom vo farbe biela, čierna, aluchróm)

stierka, 
šírka 235 mm
4,80 €

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

1-krídlové dvere 

1-krídlové dvere do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou
1-krídlové dvere 80 cm, 312,90 € (366,00 €)
1-krídlové dvere 90 cm, 326,90 € (382,80 €)
1-krídlové dvere 100 cm, 344,90 € (403,20 €)

bočná stena 80 cm, 211,90 € (246,00 €)
bočná stena 90 cm, 221,90 € (258,00 €)

Bočná stena (iba pre kobináciu s dverami),
ku všetkým dverám zo série TOP-LINE

bočná stena 100 cm, 232,90 € (273,60 €)
bočná stena 120 cm, 254,90 € (288,00 €)

2-krídlové dvere do niky  
alebo pre kombináciu s bočnou stenou
80 cm, 333,90 € (390,00 €)
90 cm, 346,90 € (405,60 €)
100 cm, 357,90 € (418,80 €)

posuvné dvere do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou
120 cm, 396,90 € (464,40 €)
140 cm, 420,90 € (492,00 €)
160 cm, 442,90 € (518,40 €)

bočná stena

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

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

1/4-kruh, výška 3 cm
80 cm, 278,40 €
90 cm, 327,60 €
100 cm, 456,00 €

AJ NA MIERU

čistič CLEAN&SHINE 
vhodné na liaty mramor,
porcelán, sklo, chróm, plast
12,00 €

univerzálny čistič 
Protect Cleaner 
predlžuje životnosť 
AQUAPERLE, 500 ml
15,60 €

TOP-Line, Ila

čistenie

LIATY MRAMOR
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vaničky s odtokovým žľabom s montážnym prísl., prietok 44 l, kryt sifónu z hliníkového profilu (možno objednať s odtokovým krytom vo farbe biela, čierna, aluchróm)

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

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

Marblemate

TOP-Line

sifón sprchový Ø 90 cm, chróm, cena: 25,20 €
sifón sprchový Raindrain XXL, chróm, Ø 90 cm, prietok 51 l / min , cena: 56,90 € (80,04 €)

sprchové vaničky, výška 3 cm, protišmyková úprava, nastaviteľné nožičky, možnosť doobjednať predný panel

4-uholník, biela
vanička - sifón v rohu:
80 x 100 cm, 307,20 €
80 x 120 cm, 358,80 €

vanička - sifón v strede  
70 x 90 cm, 236,40 €
80 x 140 cm, 400,80 €
80 x 160 cm, 471,60 €
90 x 120 cm, 391,20 €

bezbariérový 4-uholník,  
posuvné dvere, rohový vstup
90 cm, 526,90 € (616,80 €)
100 cm, 564,90 € (645,60 €)

celosklenená kabína s posuvnými dverami a bočnou stenou
Súčasťou dodávky je obdĺžniková vanička + 2 zadné steny  
(z lakovaného skla 6 mm AQUAPERLE) a termostatická batéria  
s hlavovou sprchou, 120 x 80 cm, 1 687,20 €

1/4-kruh, rádius R550, posuvné dvere
80 cm, 555,90 € (650,40 €)
90 cm, 583,90 € (682,80 €)
100 cm, 627,90 € (717,60 €)

skladacie dvere do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou
80 cm, 297,90 € (348,00 €)
90 cm, 312,90 € (366,00 €)
100 cm, 322,90 € (378,00 €)

4-uholník, posuvné dvere, rohový vstup
90 cm, 526,90 € (616,80 €)
100 cm, 551,90 € (645,60 €)

bezbariérové posuvné dvere, do niky alebo  
pre kombináciu s bočnou stenou
120 cm, s pevným segmentom 
vľavo,  396,90 € (464,40 €)
vpravo,  396,90 € (464,40 €)
k dizpozícii aj dvere v rozmeroch 140 a 160 cm

možnosť aretácie na jednej strane

1/4-kruh, rádius R550, biela
80 cm, 223,20 €
90 cm, 255,60 €
100 cm, 325,20 €

4-uholník, biela
80 cm, 226,80 €
90 cm, 278,40 €
100 cm, 349,20 €

TOP-Line, Marblemate

LIATY MRAMOR
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Walk-In - pevná stena samostatná,  
6-mm bezpečnostné sklo,výška 2000 mm AQUAPERLE
80 cm,    423,60 €
90 cm,    438,00 €
100 cm,  450,00 €
120 cm,  476,40 €

krídlové dvere s bočnou stenou, integrované pánty so zdvíhacím mechanizmom  
6-mm bezpečnostné sklo,výška 2000 mm AQUAPERLE (bezprahové lišty)
1-krídlové dvere, 80 cm, ukotvenie vľavo,    640,80 €
1-krídlové dvere, 80 cm, ukotvenie vpravo,  640,80 €
1-krídlové dvere, 90 cm, ukotvenie vľavo,    654,00 €
1-krídlové dvere, 90 cm, ukotvenie vpravo,  654,00 €

+ bočná stena ako pri Walk-in

1-krídlové dvere bočná stena

ã madlo Escura á vzpera Escura á vaňová zástena Swing-Line, upevnenie vľavo, šírka 80 cm, výška 150 cm, cena 352,80 € Escura 
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sprchové dvere (univerzálna montáž) 
80 cm, 283,90 € (315,60 €) 
90 cm, 295,90 € (327,60 €) 
100 cm, 306,90 € (340,80 €)

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: 
Magnetický profil do niky 
34,90 €

bočná stena pre kombináciu s 1-krídl  dverami: 
80 cm, 252,90 € (280,80 €) 
90 cm, 260,90 €  (289,20 €) 
100 cm, 275,90 € (306,00 €)

sprchové dvere  
80 cm, 390,90 € (434,40 €) 
90 cm, 399,90 € (442,80 €) 
100 cm, 409,90 € (456 €)

Bočná stena pre kombináciu s 2-krídlovými 
dverami, súčasťou je rohová vzpera: 
80 cm, 260,90 € (289,20 €) 
90 cm, 271,90 € (302,40 €) 
100 cm, 283,90 € (315,60 €)

2-dielna vaňová skladacia zástena SOLINO,
rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, sklo bezpečnostné  
6 mm, číre s úpravou AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu  
otváranie von/dnu, š: 120 x v: 150 cm 
 
upevnenie vľavo,  428,40 €  
upevnenie vpravo, 428,40 €

80 cm, 365,00 €  
90 cm, 379,00 € 
100 cm, 394,00 €  
110 cm, 409,00 €   
120 cm, 424,00 €   

130 cm, 438,00 €   
140 cm, 452,00 €  
150 cm, 481,00 €   
160 cm, 511,00 €  

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

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

Voliteľné príslušenstvo pre 1-krídlové a 2-krídlové dvere: prahová lišta, 26,90 €

Solino, Easy

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

Všetky modely na strane 
majú úpravu Aquaperle
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Sprchové kúty Annea, výška 200 cm, rám ALUCHRÓM - strieborná lesklá, chróm, číre sklo 6 mm, bezpečnostné s úpravou AQUAPERLE pre jednoduchšiu údržbu, vrátane rohovej vzpery 

1-krídlové dvere s pevným segmentom, inštalácia do niky alebo v kombinácií  
s bočnou stenouv nike nastaviteľné -2 cm / +0 cm
90 cm, ukotvenie vľavo 441,60 €
90 cm, ukotvenie vpravo 441,60 €
100 cm, ukotvenie vľavo 454,80 €
100 cm, ukotvenie vpravo 454,80 €

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky
sada upevňovacieho profilu 200 do niky, 38,40 € 

Vhodná prahová lišta ku krídlovým dverám
Sada prahovej lišty 100, 28,80 €

1-krídlové dvere 1-krídlové dvere bočná stena

ã zápustné pánty so zdvíhacím mechanizmom a madlo á 1/4-kruh, 90 cm rádius R55, 769,90 € (801,60 €)ã detail vzperyAnnea

bočná stena,
pre kombináciu s posuvnými 1-krídlovými dverami Annea
80 cm, 289,20 € 
90 cm, 296,40 €
100 cm, 308,40 €
120 cm, 330,00 €
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sprchové kúty PUR, výška až 230 cm (PURmax), sklo 8 mm, bezpečnostné s úpravou AQUAPERLE pre jednoduchšiu údržbu 
chrómované pánty so zdvíhacím mechanizmom, na vnútoernej strane zapustené

sprchové dvere 1-krídlové do šírky 100 cm, cena 992,40 €  
bočná stena s L-kovaním do 100 cm, cena 691,20 €

Walk-In s vyrovnávacím profilom a priečnou stabilizačnou vzperou 125 cm 
v šírkach 70 cm až 140 cm, cena od 601,20 €

Jednokrídlové dvere s pevnou stenou + bočná stena s výrezom a skosením

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

Madlo Pur

NA MIERU
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Sprchový kút 4-uholník
80 cm, 509,90 € (570,95 €)
90 cm, 529,90 € (594,52 €)
 ATYP šírka 70-125 cm, 
výška do 200 cm, 709,90 € (799,05 €)

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

Sprchový kút 1/4-kruh, rádius R550
80 cm, 509,90 € (570,95 €)
90 cm, 529,90 € (594,52 €)
 ATYP šírka 80-125 cm, 
výška 200 cm, 709,90 € (799,05 €)

Posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom + bočná stena

Posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom:
inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou
v nike nastaviteľné -3 cm / +2 cm
pri objednávaní treba určíť na ktorej strane je pevný segment (ľavá/pravá)
120 cm, 399,90 € (450,55 €)
130 cm, 399,90 € (450,55 €)
140 cm, 399,90 € (450,55 €)
150 cm, 425,00 € (478,33 €)
160 cm, 425,00 € (478,33 €)
170 cm, 425,00 € (478,33 €)
180 cm, 425,00 € (478,33 €)
 ATYP šírka 100-180 cm,  
 výška do 200 cm, 489,90 € (554,52 €)

Bočná stena:
pre kombináciu s posuvnými  
1-dielnymi dverami
70 cm, 212,90 € (241,43 €)
75 cm, 212,90 € (241,43 €)
80 cm, 212,90 € (241,43 €)
90 cm, 212,90 € (241,43 €)
100 cm, 212,90 € (241,43 €)
 ATYP šírka 20-120 cm,  
 výška do 200 cm, 275,00 € (311,19 €)

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

NA MIERU

NA MIERU

NA MIERU NA MIERU

NA MIERU

NOVINKA

MyFlex

Bezbariérové riešenie
vhodné i pre hendikepované 
osoby 

Možnosť objednať  
v rozmere podľa parametrov 
stavebníka 
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sprchové kúty Aura, výška 190 cm, sklo 6 mm, číre, bezpečnostné s úpravou ANTI-PLAQUE pre jednoduchšiu údržbu, pánty a madlá - chróm, zvislé profily - strieborná lesklá

na obrázku upevnenie vpravo

krídlové dvere do niky 
s pevným segmentom

v nike: 
nastaviteľné 88,5 - 90,5 cm 
STN 90 L upevnenie vľavo
619,90 €, (780,00 €)
STN 90 P upevnenie vpravo
619,90 €, (780,00 €)

v nike: 
nastaviteľné 98,5 - 100,5 cm 
STN 100 L upevnenie vľavo
639,90 €, (813,60 €)
STN 100 P upevnenie vpravo
639,90 €, (813,60 €)

posuvné dvere do niky 
alebo pre kombináciu
s bočnou stenou
výška 200 cm

v nike:
nastaviteľné 116 - 120 cm
GT 120 L upevnenie vľavo
739,90 €, (987,60 €)
GT 120 P upevnenie vpravo
739,90 €, (987,60 €)

bočná stena pre kombináciu
s posuvnými dverami GT
výška 200 cm

SW 80 stena
519,90 €, (667,20 €) 
SW 90 stena 
519,90 €, (667,20 €) 

1/4-kruh, 
rádius R500,  
2-krídlové dvere 
s pevnými segmentami

šírka 90 cm
939,90 €, (1 341,60 €)
šírka 100 cm
969,90 €, (1 394,40 €)

krídlové dvere s pevným
segmentom STS pre
kombináciu s bočnou stenou

STS 90 L upevnenie vľavo
469,00 €, (669,60 €)
STS 90 P upevnenie vpravo
469,00 €, (669,60 €)
STS 100 L upevnenie vľavo
489,00 €, (698,40 €)
STS 100 P upevnenie vpravo
489,00 €, (698,400 €)

bočná stena pre kombináciu
s krídlovými dverami STS
SW80 stena
379,90 €, (559,20 €)
SW90 stena
379,90 €, (559,20 €)
SW100 stena
399,90 €, (579,60 €)

Aura Elegance

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

ä detail výklopného mechanizmu dverí pre ľahké čistenie
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Sprchový kút sklapovacie dvere pre širší vstup (šírka od 50 do 125 cm) v kombinácii s bočnou stenou 
(šírka od 20 do 120cm)  v základnej cene (pravé a ľavé prevedenie), od 1 845,60 €

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

Sprchové dvere s pevným segmentom (šírka od 70 do 120 cm) a bočnou stenou (šírka do 
120 cm)  v základnej cene (pravé a ľavé prevedenie), od 1 845,60 €

Walk-In, cena od 504,00 €Solva pure

NA MIERU
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Vaňová zástena jednodielna, šírka od 50 do 100 cm a výška do 200 cm v základnej cene  
(pravé a ľavé prevedenie), od 823,20 €

Sprchové dvere s pevným segmentom a protisegmentom do niky (moznosť aj ako celý kút s boč-
nou stenou ) šírka od 110 do 150 cm v základnej cene (pravé a ľavé prevedenie), od 1 608,00 €

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

Sklo Timeless® pre lahšiu údržbu:
- TRVALÉ zušlachtenie skla pred koróziou 

povrchu
- patentovaná technológia, v inovatívnom 

magnetrónovom procese je nanesená tenučká 
vrstva oxidu kovu na povrch skla

Madlo:
- príjemne tvarované vonkajšie madlo  

z ušľachtilého kovu
-  jednoduchá vnútorná časť pre ľahké čistenie

Obojstranné madlo:
- pre krídlové sklapovacie dvere
- umožňuje maximálny rozsah otvárania dveri

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

cieho kútu
-  ideálne pre malé kúpeľne
-  možnosť nechať po sprchovaní otvorené dvere 

dovnútra pre optimálne vetranie

Vstup:
možnosť inštalácie  
i bez prahovej lišty  
pre bezbariérový vstup

BENEF ITY

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

s prahovou lištou bez prahovej lišty



76

LUV

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

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

HÜPPE Xtensa 1101-1200 upevnenie vľavo 1 428,00 €

HÜPPE Xtensa 1101-1200 upevnenie vpravo 1 428,00 €

HÜPPE Xtensa 1201-1400 upevnenie vľavo 1 560,00 €
HÜPPE Xtensa 1201-1400 upevnenie vpravo 1 560,00 €

HÜPPE Xtensa 1601-1800 upevnenie vľavo 1 560,00 €

HÜPPE Xtensa 1601-1800 upevnenie vpravo 1 560,00 €

bočná stena, strieborná leskláposuvné dvere, strieborná lesklá

bočná stena HÜPPE Xtensa 700 478,80 €

bočná stena HÜPPE Xtensa 800 478,80 €

bočná stena HÜPPE Xtensa 900 478,80 €

bočná stena HÜPPE Xtensa 1000 501,60 €

doplnková sada pre niku  
HÜPPE Xtensa výška 2000 mm

96,00 €

Sprchové dvere v kombinácií s bočnou stenou Sprchové dvere do niky

posuvné sprchové dvere Walk-In so zrkadlovým sklomXtensa pure
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dvere do niky, posuvné v šírkach 140-280 cm, od 2 354,40 € 

detail stenového profilu SLIM, možné doobjednať  
pri 1-dielnych dverách s pevným segmentom

detail klasického stenového profilu

sprchový kút, posuvný v šírkach 70 - 140 cm, od 2 011,20 € 

Vaňová zástena posuvná, šírka od 110 - 140 cm, výška 150 cm, od 1 242,00 € 

madlo dverí

pojazdové kolieska z leštenej nerezi

Xtensa Pure
NOVINKA
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4-uholník 90 x 90 cm
336,60 € (396,00 €)
4-uholník 100 x 100 cm
351,90 € (414,00 €)

4-uholník 120 x 80 cm  
4-uholník 120 x 90 cm
361,08 € (424,80 €)

1/4-kruh, rádius R500  
90 cm  
336,60 € (396,00 €)

Easy Step
vanička, výška vaničky 3 cm
4-uholník 120 x 90 cm 675,90 €, (795,60 €)

sifón sprchový k vaničke Hüppe Purano, chróm, Ø 90 cm, 62,40 €

sifón sprchový EasyStep chróm Ø 90 mm  
výška 53 mm, prietok 0,5 l / sek , 62,40 €  

sifón sprchový EasyFlat
výška 53 mm, prietok 0,5 l / sek , 62,40 €
výška 70 mm, prietok 0,6 l / sek , 62,40 €
výška 90 mm, prietok 0,8 l / sek , 62,40 €

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

detail odtokufarebné varianty

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

detail protišmykovej úpravy

detail prepojenia vaničky a dlažby

biela lesklá 

béžová matná

biela matná

šedá matná antracitová matná

Purano
vaničky, s protišmykom, výška vaničky 4 cm

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

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

Obloženie stien sprchového kútu (vzhľad mozaiky), Hüppe EasyStyle, od 541,20 € 
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LIATY MRAMOR

LIATY MRAMOR

vaničky

NOVINKA

NOVINKA
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detail odtoku vaničky NOVA

Doporučené príslušenstvo k vaničkám RADIA, TRACY, NOVA
Sprchový sifón Ø 90 mm, nízky, výška 60 mm, prietok 0,45 l/s, 39,00 €
Sprchový sifón Ø 90 mm, so sítkom, výška 86 mm, prietok 0,70 l/s, 24,90 € (33,78 €)

  voliteľné príslušenstvo
¼-kruh, R550   nožičky

80 cm 139,90 € (192,00 €)  12,90 € (16,80 €)
90 cm 149,90 € (219,60 €)  12,90 € (16,80 €)
100 cm 189,90 € (274,80 €)  12,90 € (16,80 €)
štvorec
80 x 80 cm 144,90 € (206,40 €)  12,90 € (16,80 €)
90 x 90 cm 159,90 € (225,60 €)  12,90 € (16,80 €)
100 x 100 cm 199,90 € (283,20 €)  15,90 € (21,60 €)
obdĺžnik
100 x 80 cm 159,90 € (238,80 €)  12,90 € (16,80 €)
120 x 80 cm 189,90 € (274,80 €)  15,90 € (21,60 €)
120 x 90 cm 205,90 € (308,40 €)  15,90 € (21,60 €)

Vaničky kvalitného z liateho mramoru, povrch biely lesklý, hladký. 

¼-kruh, R500

80 cm 158,00 €
90 cm 182,00 €
100 cm 211,00 €

120 x 80 cm 397,00 €
120 x 90 cm 437,00 €
120 x 100 cm 477,00 €

130 x 80 cm 410,00 €
130 x 90 cm 460,00 €
130 x 100 cm 516,00 €

 
140 x 80 cm 437,00 €
140 x 90 cm 503,00 €
140 x 100 cm 569,00 €

150 x 80 cm 477,00 €
150 x 90 cm 556,00 €
150 x 100 cm 622,00 €

160 x 90 cm 609,00 €
160 x 100 cm 675,00 €

Výška vaničky 4 cm 
Možnosť inštalácie na podlahu  
alebo na nožičky, nožičky sú v balení 

Výška vaničky 3,5 cm  Inštalácia na podlahu, bez nožičiek

Výška vaničky 3,5 cm
Možnosť inštalácie na podlahu alebo na nožičky

RADIA

NOVA

TRACY

obdĺžnik s krytom sifónu

MADE
IN
SLOVAKIA

MADE
IN
SLOVAKIA

vaničky

1 2

LIATY MRAMOR

LIATY MRAMOR LIATY MRAMOR
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sprchový kút Harrs 1/4-kruh 90 cm, R550 299,90 €  (438,00 €)sprchový kút Harrs 4-uholník 90 cm, 299,90 € (438,00 €)

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

posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom,
inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou
v nike nastaviteľné -3 cm / +1 cm, s výklopným sklom dverí pre ľahšiu údržbu
100 cm, 288,90 € (337,00 €)
110 cm, 299,90 € (357,00 €)
120 cm, 319,90 € (376,00 €)

bočná stena,
pre kombináciu s posuvnými 1-dielnymi dverami
80 cm, 158,90 € (186,00 €)
90 cm, 169,90 € (199,00 €)
100 cm, 187,90 € (218,00 €)

Sprchové kúty HARRS, výška 190 cm, rám strieborný lesklý / chróm, sklo číre, bezpečnostné s úpravou AntiCalc, pre jednoduchšiu údržbu  Madlá vo farbe chróm  Sklo v hrúbke 6 mm 
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SET 4v1  HARRS 4-uholník 90 cm 
(kút + vanička z minerálneho mramoru + podpery + sifón chróm)  
449,90 € (679,99 €)

SET 4v1 HARRS 1/4-kruh 90 cm, R550 
(kút + vanička z minerálneho mramoru + podpery + sifón chróm)  
449,90 € (687,00 €)
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sprchová tyč 110 cm  
s mydelničkou (madlo)  
biela / chróm
240,24 € (343,20 €)

košík závesný
chróm
124,00 €

sedátko sklopné,
36 x 36 cm, číre/nerez
129,00 €

sedátko sklopné,
41 x 35 cm, číre/nerez
129,00 €

sedátko sklopné,
36 x 36 cm, matné/nerez
129,00 €

sedátko sklopné, 
41 x 35 cm, matné/nerez
129,00 €

sedátko sklopné, 45 x 27,5 cm, biele
84,90 € (150,66 €)

sedátko sklopné LifeStyle, 37 x 33 cm,  
biele s antibakteriálnym povrchom
169,90 € (333,18 €)

sedátko sklopné Comfort, 32,5 x 32,5 cm 
biela/ aluchróm, 
148,80 €

sedátko sklopné Comfort, 32,5 x 32,5 cm 
biela/ aluchróm
148,80 €

stolička do sprchy Duravit 
š x v x h: 38 x 42 x 25 cm
biela matná
355,00 € (443,76 €)

stolička do sprchy Villeroy & Boch 
š x v x h: 37 x 48 x 37 cm
chróm  / biela
348,60 € (498,00 €)

opierka na nohy Comfort  
čierna / chróm
118,19 € (168,84 €)

madlo Comfort  
s poličkou, chróm
109,03 € (155,76 €)

stierka s háčikom, chróm
27,30 €

NOSNOSŤ

250 kg

príklad použitia sprchovej tyče a madla

1 2

doplnky do sprchy

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA
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žľab LH75 172,31 € 
žľab LH85 180,92 €
žľab LH95 189,54 €
žľab LH105 198,15 €

žľab LV75 184,62 € 
žľab LV85 193,23 €
žľab LV95 201,85 €
žľab LV105 210,46 €

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

678 mm , rošt 75 73,85 € 
778 mm , rošt 85 77,54 €
878 mm , rošt 95 81,23 €
978 mm , rošt 105 84,92 €

68,40 € 
72,00 €
76,80 €
80,40 €

Celonerezový sprchový žľab MyBath

Sprchový žľab ACO ShowerDrain S Spádová lišta ACO ShowerDrain S

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

S horizontálnou prírubou

S vertikánou prírubou

Rošt Plate

Žlab

Žlab  
nad 100 cm

Rošt Wave - leštená nerez

WaveRozmery Tile

Rošt Tile - výplňový do hrúbky dlažby 10 mm

Voliteľná  
sklenená zástena

L1 ( mm) 700 800 900 1000 1200 1500
L2 ( mm ) 760 860 960 1060 1260 1560
typ 70 80 90 100 120 150
rošt PLATE 124,80 € 133,20 € 158,40 € 174,00 € 198,00 € 259,20 €
žľab S 285,60 € 288,00 € 304,80 € 379,20 € 396,00 € 427,20 €

Inštalačné rozmery

L2

vý
šk

a
94 34

L1

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

H2 H1

Sp
rc

ho
vý

 žľ
ab

ACO ShowerStep ľavý

ACO ShowerStep pravý

12L

spádová lišta ľavá  
58,80 € 
spádová lišta pravá  
58,80 €

Materiál lišty: nerezová oceľ brúsená

sprchové žľaby

1 2
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vaňová batéria
A: 171 mm
84,80 € (107,40 €)

vaňová batéria
A: 237 mm
191,90 € (238,00 €)

umývadlová batéria
A: 234 mm
215,90 € (265,00 €)

umývadlová batéria
bez výpuste,  
A: 108 mm, B: 104 mm   
56,00 € (76,44 €)

umývadlová batéria bez výpuste

A: 173 mm, B: 213 mm
89,60 € (117,60 €)

bidetová batéria  
s výpusťou 
68,80 € (95,40 €)

1 2

sprchový set
termostat, 3-polohový, 
biela/chróm
A: 450 mm, C: 250 mm
369,90 € (464,00 €)

sprchový set
termostat, 3-polohový, 
otočné sprchové rameno, chróm
A: 450 mm, C: 200 mm
339,90 € (424,00 €)

sprchová batéria 
67,20 € (83,88 €)

umývadlová batéria
bez výpuste,  
A: 101 mm, B: 85 mm   
99,90 € (129,00 €)

Classic

Chrome

Harrs

vaňová batéria
A: 173 mm
87,90 € (109,00 €)

umývadlová batéria 
bez výpuste, 
A: 125 mm, B: 104 mm
63,90 € (79,00 €)

vaňová batéria 
voľne stojaca 
A: 269 mm, B: 952 mm
629,90 € (793,00 €)

batérie

i
A

C B

A

ROTABLEROTABLE
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umývadlová batéria FIT
senzorová, A:85 mm, B:75 mm, chróm
bez výpuste
na bat  6V,  
153,90 € (283,61 €)
na trafo 230V/12V,   
183,90 € (292,12 €)

umývadlová batéria LIGNA
senzorová, A:110 mm, B:106 mm, chróm 
s výpusťou PUSH
na bat  6V,   
275,90 € (571,88 €)
na trafo 230V/12V,   
319,90 € (592,34 €)

umývadlová batéria STELA
senzorová, A:126 mm, B:109 mm, chróm 
s výpusťou PUSH
na bat  6V,  
275,90 € (560,69 €)
na trafo 230V/12V,  
319,90 € (580,73 €)

elektronické batérie

Polo

umývadlová batéria,  
A:110 mm, B:90 mm, chróm
bez výpuste
73,90 € (130,15 €)

umývadlová batéria,  
A:103 mm, B:70 mm, chróm
bez výpuste
67,90 € (113,00 €)

vaňová batéria
A:157 mm, chróm
94,90 € (157,51 €)

sprchová batéria
61,00 € (116,46 €)

vaňová batéria
na BlueBox
132,90 € (220,91 €)
BlueBox
59,90 € (107,81 €)

SET 5 v 1 s bidetovou sprškou
199,90 € (362,60 €)

bidetová batéria  
chróm, s výpusťou
92,90 € (154,12 €)

umývadlová batéria
A:103 mm, B:70 mm, chróm,
s bidetovou sprškou, bez výpuste
119,90 € (198,61 €)

umývadlová batéria
A:152 mm, B:190 mm, chróm
bez výpuste,  
147,90 € (231,17 €)

6 l

6 l 6 l 6 l

6 l 6 l 6 l

Polo, senzor

umývadlová batéria Alessi Sense
umývadlová batéria, A:118 mm, B:140 mm, 
chróm, s výpusťou PUSH
323,90 € (586,87 €)

B

A

i

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 5 v 1

Tlakový vypínač bidetovej sprchy nie je prispôsobený na stály tlak vody, 
preto je nutné po použití batériu uzavrieť!
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umývadlová batéria,
A: 123 mm, B: 98 mm  
bez výpuste
99,90 € (169,75 €)

umývadlová batéria
A: 121 mm, B: 76 mm
bez výpuste, 89,90 € (163,13 €)

umývadlová batéria
A: 107 mm, B: 74 mm, bez výpuste,  
77,90 € (130,15 €)

umývadlová batéria s bidetovou sprškou
A: 107 mm, B: 74 mm, bez výpuste,  
115,90 € (193,66 €)

umývadlová batéria
A: 115 mm, B: 94 mm, bez výpuste,  
87,50 € (146,03 €)

umývadlová batéria
A: 133 mm, B: 92 mm, bez výpuste,  
s otočným výtokom o 120 ° 
115,90 € (193,66 €)

umývadlová batéria
A: 148 mm, B: 199 mm, bez výpuste,  
189,90 € (246,05 €)

vaňová batéria
A: 162 mm
129,90 € (217,88 €)

vaňová batéria
A: 159 mm
115,90 € (193,66 €)

sprchová batéria
113,90 € (177,22 €)

sprchová batéria
85,90 € (139,37 €)

Twist 

Pinto

vaňová batéria
na BlueBox
142,90 € (245,05 €)

vaňová batéria
na BlueBox
131,90 € (218,98 €)

sprchová batéria
na BlueBox
103,90 € (178,02 €)

bidetová batéria s výpusťou
125,90 €  (194,83 €)

umývadlová batéria
A: 121 mm, B: 76 mm
s bidetovou sprškou
129,90 € (209,10 €)

umývadlová batéria
A: 130 mm, B: 227 mm 
bez výpuste
177,90 € (315,26 €)

6 l 6 l 6 l 6 l

umývadlová batéria 
bez výpuste
A: 108 mm, B: 102 mm  
228,80 € (291,59 €)

umývadlová batéria, 
bez výpuste, otočný výtok
A: 116 mm, B: 200 mm  
309,90 € (395,63 €)

vaňová batéria
A: 152 mm  
336,90 € (430,12 €)

Ligna

umývadlová batéria, 
bez výpuste, A: 150 mm, B: 270 mm  
379,90 € (485,58 €)

vaňová batéria 
na BlueBox
309,90 € (399,83 €)

6 l 6 l 6 l

batérie

ROTABLE

B

A

i
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Ronda

8 l 8 l 8 l

umývadlová batéria 
k podomietkovému telesu, A: 186 mm,
chróm, 

237,90 € (422,17 €)
teleso
149,90 € (233,00 €)

vaňová batéria
A: 163 mm
216,90 € (384,52 €)

vaňová batéria
na BlueBox
204,90 € (363,17 €)

vaňová batéria
na BlueBox
204,90 € (363,17 €)

umývadlová batéria 
bez výpuste
A: 100 mm, B: 94 mm  
149,90 € (266,12 €)

umývadlová batéria 
bez výpuste, otočný výtok
A: 115 mm, B: 168 mm  
184,90 € (335,10 €)

umývadlová batéria 
bez výpuste
A: 148 mm, B: 262 mm  
249,90 € (443,63 €) 

Ronda

SET 5 v 1 do sprchového kúta
s pákovou batériou
599,90 € (1 062,77 €)

SET 5 v 1 do sprchového kúta
s pákovou batériou
449,90 € (863,62 €)

sprchová batéria
164,90 € (292,34 €)

vaňová batéria
k podlahovému telesu

A: 200 mm, B: 796 mm
chróm

1 310,00 € (2 368,91 €)
teleso: 

335,00 € (596,93 €)

príklad montáže

i
A

C B

A

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 5 v 1 ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 5 v 1
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sprchový set
1-polohový, tyč 60 cm
128,90 €  (165,26 €)
3-polohový, 90 cm
147,90 € (189,40 €)

vaňový set Viva, 1-polohový
s hadicou 1,25 m
50,50 € (64,68 €)
s hadicou 1,75 m
60,90 € (78,10 €)

ručná sprcha, Viva, Ø 10 cm
1-polohová
32,50 € (41,44 €)
3-polohová
38,50 € (49,42 €) 

ručná sprcha, BasicJet, Ø 9 cm
1-polohová
25,50 € (32,56 €)
3-polohová
36,50 € (46,25 €)

sprcha hlavová VIVA, 4-uholník 
A: 357 mm, C: 200 mm, 
369,90 € (476,12 €)
A: 357 mm, C: 250 mm,  
407,50 € (522,52 €)

sprcha hlavová VIVA, 4-uholník
A: 400 mm, C: 250 mm, 
399,90 € (624,95 €)

sprcha hlavová VIVA, 
A: 357 mm, C: 202 mm, 
268,50 € (454,30 €)
A: 357 mm, C: 300 mm,  
394,50 € (505,37 €)

set Bidette 
1-polohová
54,90 € (115,37 €)

SET 2 v 1  
sprchová batéria + teleso
Polo s podomietkovým telesom
krytka ø 10 cm, chróm 
98,90 € (173,59 €)

SET 2 v 1  
sprchová batéria + teleso
Twist s podomietkovým telesom,  
krytka ø 10 cm, chróm
103,80 € (176,08 €)

sprcha hlavová VIVA, stropná
A: 70-190 mm, C: 250 mm, 
433,90 (556,15 €)

sprchový set
3-polohový, tyč 92 cm  
76,50 € (97,61 €)

sprchový set
tyč 72 cm
1-polohový, s mydelničkou
49,90 € (83,90 €)
3-polohový, bez mydelničky
51,10 € (85,27 €)

sprchový set 
1-polohový, tyč 65 cm 
42,50 € (70,20 €)

vaňový set BasicJet, 
s hadicou 1,5m, Ø 9 cm
1-polohový 26,90 € (44,51 €)
3-polohový 32,90 € (54,80 €)

sprchy

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 2 v 1
NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKANOVINKA
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sprchová termostatická batéria
Unita Style
139,90 € (214,12 €)

vaňová temostatická batéria  
Prisma Style so setom BasicJet ,
tyč 72 cm s automatickou aretáciou 3-polohová
285,00 € (440,40 €)

sprchová temostatická batéria  
Micra so setom BasicJet  
s mydelničkou, tyč 92 cm 3-polohová
147,90 € (256,73 €)
sprchová termostatická batéria
Micra (samostatne), 121,50 € (200,36 €)

sprchová batéria, Emotion,  
termostat s poličkou - sklo,  
biela/chróm,  285,00 € (407,00 €)
šedá/chróm, 285,00 € (407,00 €)

vaňová batéria, Emotion,
termostat s poličkou - sklo, A:137 mm 
biela/chróm, 349,00 € (503,05 €) 
šedá/chróm, 391,90 € (503,05 €)

sprchová temostatická batéria  
Unita Style so setom Viva s mydelničkou
tyč 60 cm, 1-polohová
159,90 € (275,44 €)
tyč 90 cm,  3-polohová
210,90 € (270,34 €)

vaňová termostatická batéria
Prisma Style, A: 182 mm
233,90 € (355,13 €)

vaňová termostatická batéria
Micra, A: 160 mm
155,90 € (256,87 €)

THERMO
COOL

THERMO
COOL

THERMO
COOL

THERMO
COOL

THERMO
COOL

THERMO
COOL

THERMO
COOL

THERMO
COOL

termostatické batérie

sprchový set
tyč 97 cm, biela/chróm
1-polohový
182,90 € (234,41 €)
3-polohový
144,90 € (247,46 €)

sprchový set
tyč 97 cm, svetlosivá/chróm
1-polohový
167,90 € (214,90 €)
3-polohový
133,50 € (227,90 €)

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



THERMO
COOL

mydelnička  
a držiak na stenu

ručná sprcha,  
svetlosivá/chróm
1-polohová
60,90 € (78,16 €)
3-polohová
56,90 € (91,16 €) 

ručná sprcha,  
biela/chróm
1-polohová
71,50 € (91,16 €)
3-polohová
64,90 € (104,17 €) 

vaňový set,  
svetlosivá/chróm
1-polohový 
93,90 € (120,50 €)
3-polohový 
82,90 € (133,51 €)

vaňový set,  
biela/chróm
1-polohový 
104,50 € (133,51 €)
3-polohový 
85,90 € (146,52 €)

89

sprchový set 
termostat, s ručnou sprchou 
1-polohovou
A: 481 mm C: 250 mm
699,90 € (1 041,92 €) 

sprchový set Emotion
termostat s poličkou - sklo,  
s ručnou sprchou 3-polohovou, 
šedá/chróm, A: 401 mm C: 360 mm
949,90 € (1 221,00 €) 

sprchový set Emotion
termostat s poličkou - sklo,  
s ručnou sprchou 3-polohovou, 
biela/chróm, A: 401 mm C: 360 mm
849,00 € (1 221,00 €) 

sprchový set 
termostat, s ručnou sprchou 
3-polohovou
A: 481 mm C: 202 mm
399,00 € (679,13 €)

Wellfit

vaňová batéria Emotion WellFit
termostat s poličkou - sklo
biela/chróm, 535,50 € (685,97 €)
šedá/chróm, 535,50 € (685,97 €)

sprchová batéria Emotion WellFit
termostat s poličkou - sklo
biela/chróm, 395,00 € (564,02 €)
šedá/chróm,  439,90 € (564,02 €)

ActiveJet

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

RELAXAČNÉ PROGRAMY

N
OV

IN
KA

RECOVER
Vhodný ako regeneračný po náročnej 
fyzickej práci 

RELAX
Uvoľňujúci program znižuje psychické 
napätie či stres  Dlhodobo môže posil-
ňovať imunitu či znížiť krvný tlak 

RELOAD
Vhodný ako osviežujúca sprcha  
po rannom zobudení  Pre všetkých,  
ktorí chcú byť zdraví, svieži a fit 

Program s dlhšími intervalmi studenej vody  Program s dlhšími intervalmi teplej vody  Pravidelné striedanie teplej a studenej vody  

sprchový set Emotion 
WellFit
termostat, s ručnou sprchou 
3-polohovou,  
A: 401 mm C: 360 mm
biela/chróm 
1 119,00 € (1 611,71 €) 
šedá/chróm
1 255,00 € (1 611,71 €) 

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

sprchový set 
termostat, s ručnou sprchou 
3-polohovou
A: 400 mm C: 260 mm
399,00 € (857,95 €) 

TEPLÁ STUDENÁ
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SET 5 v 1 podomietkový sprchový
A: 357 mm, C: 250 mm,  
do sprchového kúta s termostatickou batériou,  
3-polohová ručná sprcha, kompletná zostava, chróm
980,30 € (1 675,02 €)

termostatická  
batéria

páková  
batéria

umývadlová batéria
A: 190
teleso,  
151,50 € (233,00 €)
batéria
361,90 € (463,88 €)

A, sprchový set 110 cm, 337,90 € (432,14 €) 
s prípojkou hadice
B, vaňový set, 212,90 € (316,78 €) 
s prípojkou hadice

vaňová batéria LIGNA
na 2 odberné miesta
teleso,  
222,90 € (330,47 €)
batéria
267,90 € (421,04 €)

vaňová batéria termostatická
na 2 odberné miesta
teleso,  
379,90 € (571,61 €)
batéria
289,90 € (432,14 €)

A, držiak sprchy,  
97,90 € (125,39 €)
B, držiak sprchy O,  
97,90 € (125,53 €)
C, prípojka hadice,  
52,90 € (87,26 €)
D, prípojka hadice s ventilom,  
147,50 € (188,69 €)
E, prípojka hadice O
52,90 € (87,26 €)

montážna lišta 61 cm, pre Matrix 
a BlueBox  
73,90 € (113,15 €)

varianty montáže

A B

Matrix

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 9 v 1 ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 9 v 1

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 5 v 1

SET 9 v 1 podomietkový
A: 400 mm, C: 250 mm,   
do sprchového kúta s termostatickou batériou,  
kompletná zostava, chróm
1 637,70 € (2 468,08 €)

SET 9 v 1 podomietkový
A: 400 mm, C: 250 mm, 
do sprchového kúta s pákovou batériou LIGNA,  
kompletná zostava, chróm
1 480,70 € (2 226,94 €)

termostatické batérie

B

C

A

D E
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sprchová batéria
chróm
83,90 € (148,80 €)

sprchová batéria, 
na iBox, chróm
92,90 € (167,64 €)

vaňová batéria
chróm, A: 194 mm
99,90 € (185,04 €)

vaňová batéria
na iBox, chróm
106,90 € (192,74 €)

bidetová batéria
chróm
97,90 € (173,64 €)

umývadlová batéria  
A: 166 mm, B: 195 mm
chróm, bez výpuste
107,90 € (195,24 €)

umývadlová batéria
A: 108 mm, B: 93 mm, chróm
bez výpuste
85,90 € (151,32 €)

umývadlová batéria
A: 107 mm, B: 67 mm, chróm
bez výpuste
63,90 € (114,48 €)

umývadlová batéria  
A: 154 mm, B: 221 mm
chróm, bez výpuste
139,90 € (248,64 €) 

umývadlová batéria 
s bidetovou sprškou, A: 107 mm, B: 67 mm
chróm, bez výpuste
119,90 € (211,92 €) 

bidetová batéria 70
chróm s výpusťou Push-Open
75,90 € (133,44 €)

umývadlová batéria
k podomietkovému telesu, A: 195 mm,

chróm, 129,90 € (239,76 €)
teleso, 186,20 € (253,20 €)

vaňový výtok
chróm, A: 195 mm 
75,90 € (136,68 €)

prípojka hadice  
FixFit
22,95 € (30,60 €)

Logis

prípojka hadice s držiakom sprchy 
chróm
70,02 € (93,60 €)

i
A

C B

A



SET 6 v 1 podomietkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
A: 389 mm, C: 187 mm,
biela chróm, 739,90 € (1 136,52 €)
chróm, 660,58 € (943,68 €)

SET 5 v 1 podomietkový
s pákovou batériou
A: 390 mm, C: 300 mm,
biela chróm, 699,99 € (1 105,20 €)

SET 7 v 1 podomietkový tlačítkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
A: 390 mm, C: 300 mm, 
biela chróm, 1 128,90 € (1 723,68 €)

SET 3 v 1 vaňový
A: 112 mm, B: 104 mm
219,90 € (389,40 €)

SET 3 v 1 sprchový
A: 112 mm, B: 104 mm
219,90 € (384,60 €)

SET 5 v 1 podomietkový
do sprchového kúta s pákovou batériou
A: 390 mm, C: 243 mm, biela chróm
599,90 € (923,52 €)
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umývadlová batéria 
A: 159 mm, B: 191 mm 
chróm, bez výpuste
129,02 € (183,00 €)

umývadlová batéria 
A: 160 mm, B: 236 mm, 
chróm, bez výpuste
157,10 € (222,84 €)

sprchová batéria
na iBox 
109,39 € (155,16 €)

vaňová batéria 
na iBox
115,59 € (167,52 €) 

vaňová batéria
A: 180 mm
108,20 € (159,12 €)

sprchová batéria
93,99 € (133,32 €)

bidetová batéria 
s výpusťou Push-Open
89,26 € (129,36 €)

umývadlová batéria 100
s bidetovou sprškou
127,92 € (181,44 €)

umývadlová batéria 
A: 101 mm, B: 53 mm chróm, 
bez výpuste
79,44 € (120,36 €)

umývadlová batéria 
A: 119 mm, B: 94 mm chróm,  
bez výpuste
99,70 € (151,08 €)

umývadlová batéria 
A: 185 mm, B: 231 mm, 
chróm, bez výpuste
152,27 € (220,68 €)

Focus

SU
PE

R 
CE

N
A

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 3 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 5 v 1

SU
PE

R 
CE

N
A

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 3 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 6 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 5 v 1

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 7 v 1
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umývadlová batéria
A: 112 mm, B: 104 mm   
chróm, bez výpuste
142,23 € (209,16 €)

umývadlová batéria
chróm, bez výpuste,
A: 141 mm, B: 133 mm
167,85 € (238,08 €)

umývadlová batéria 
chróm, bez výpuste,  
A: 182 mm, B: 234 mm
183,33 € (260,04 €)

umývadlová batéria
A: 112 mm, B: 104 mm, chróm, 
bez výpuste,
102,98 € (151,44 €)

umývadlová batéria 
chróm, bez výpuste, 
 A: 96 mm, B: 71 mm
86,46 € (122,64 €)

umývadlová batéria
A: 183 mm, B: 237 mm   
chróm, bez výpuste 
219,11 € (310,80 €)

umývadlová batéria s bidetovou sprškou
A: 96 mm, B: 71 mm   
chróm, s odtokom Push
167,85 € (238,08 €)

vaňová batéria 
k podomietkovému telesu
A: 229 mm, chróm, 
427,65 € (606,60 €) 
teleso: 579,76 €

vaňová batéria
A: 194 mm, chróm
142,23 € (209,16 €)

vaňová batéria chróm, 
na iBox  
117,83 € (173,28 €) 

sprchová batéria 
chróm  
127,07 € (180,24 €) 

sprchová batéria 
chróm, na iBox  
108,36 € (144,48 €) 

bidetová batéria 
s výpusťou Push chróm,  
112,52 € (159,60 €)

B

A

i

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

178,51 € (253,20 €)
teleso
186,20 € (253,20 €)

Talis E
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umývadlová batéria 
A: 97 mm, B: 68 mm chróm, 
bez výpuste 
102,98 € (151,44 €) 

umývadlová batéria
A: 152 mm, B: 144 mm   
chróm, bez výpuste
345,42 €  (489,96 €)

umývadlová batéria
A: 167 mm, B: 227 mm   
chróm, s výpusťou
224,02 € (317,76 €)

umývadlová batéria
A: 201 mm, B: 253 mm   
chróm, bez výpuste
425,62 € (603,72 €)

umývadlová batéria  
A: 97 mm, B: 68 mm chróm, 
bez výpuste 
147,46 € (209,16 €)

umývadlová batéria 
A: 93 mm, B: 98 mm, chróm, 
bez výpuste
178,51 € (253,20 €)

umývadlová batéria  
A: 131 mm, B: 179 mm 
chróm, bez výpuste 
262,26 € (349,68 €)

umývadlová batéria 
A: 93 mm, B: 98 mm, chróm, 
bez výpuste
122,56 € (180,24 €)

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

173,68 € (246,36 €)

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

198,81 € (282,00 €)

umývadlová batéria 
k podomietkovému telesu, A: 225 mm

chróm,  193,99 € (275,16 €)
teleso: 186,20 € (264,12 €)

bidetová batéria
chróm, s výpusťou
141,48 € (188,64 €)

vaňová batéria
k podlahovému telesu
A: 245 mm, B: 938-1018 mm,   
chróm
1 214,90 € (1 786,56 €)
teleso: 
377,40 € (535,32 €)
manžeta: 
105,12 € (140,16 €)

vaňová batéria
A: 166 mm   
chróm, 167,85 € (238,08 €)

vaňová batéria 
chróm, na iBox
137,73 € (195,36 €)

sprchová batéria
chróm
132,99 € (188,64 €)

sprchová batéria
chróm, na iBox
129,96 € (173,28 €)

B

A

i

ROTABLEROTABLE

Talis S



95

sprchová batéria
chróm
226,62 € (302,16 €)

vaňová batéria
A: 181 mm, chróm
251,77 € (357,12 €)

vaňová batéria
na iBox, chróm
187,74 € (250,32 €)

umývadlová batéria 
A: 155 mm, B: 230 mm 
chróm, bez výpuste
250,59 € (355,44 €)

umývadlová batéria 
A: 197 mm, B: 254 mm 
chróm, bez výpuste
256,08 € (363,24 €)

umývadlová batéria
A: 141 mm, B: 193 mm 
chróm, bez výpuste
248,40 € (331,20 €)

umývadlová batéria
A: 116 mm, B: 100 mm, chróm
bez výpuste
181,23 €, (266,52 €)

umývadlová batéria
A: 116 mm, B: 100 mm
chróm, s výpusťou Push
257,04 € (342,72 €) 

umývadlová batéria
A: 89 mm, B: 93 mm, chróm
bez výpuste
170,22 €, (250,32 €)

termostatická batéria 
na iBox, na 2 odberné 
miesta chróm
375,03 € (500,04 €)

prípojka hadice  
s držiakom sprchy 
chróm
70,02 € (93,60 €)

bidetová batéria
chróm, s výpusťou
240,03 € (320,04 €)

vaňová batéria
k podlahovému telesu
A: 209 mm,  
B: 820-900 mm   
chróm
1 285,00 € (1 889,76 €)
teleso:  
377,40 € (535,32 €)
manžeta:  
105,12 € (140,16 €)

B

A

i
A -  Vysadenie batérie od tela po výtok

B -  Výška batérie od podstavy po výtok

umývadlová batéria
k podomietkovému telesu, A: 165 mm, chróm 
244,92 € (374,40 €)
teleso: 
186,20 € (264,12 €)

Metris
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vaňový výtok
k podlahovému telesu
A: 235 mm, B: 815-895 mm 
chróm
770,40 € (1 027,20 €)
teleso: 
377,40 € (535,32 €)
manžeta:  
105,12 € (140,16 €)

vaňová batéria
k podlahovému telesu
A: 235 mm, B: 815-895 mm
chróm
1 353,70 € (1 990,80 €)
teleso: 
377,40 € (535,32 €)
manžeta:  
105,12 € (140,16 €)

umývadlová batéria
A: 127 mm, B: 89 mm, chróm,
s výpusťou Push
204,82 € (301,20 €)

varianty montáže 

umývadlová batéria
A: 135 mm, B: 117 mm, chróm,
s výpusťou Push
203,96 €  (327,60 €)

umývadlová batéria
A: 204 mm, B: 259 mm, chróm,  
s výpusťou Push
346,50 €  (462,00 €)

umývadlová batéria
A: 157 mm, B: 89 mm, chróm
s výpusťou Push
231,30 € (308,40 €)

umývadlová batéria
k podomietkovému telesu
A: 225 mm, chróm,
289,33 € (410,40 €)
teleso: 
186,20 € (264,12 €)

vaňová batéria
A: 180 mm, chróm
280,87 € (398,40 €)

vaňová batéria
chróm, na iBox
190,35 € (270,00 €) 
iBox,  79,90 € (234,12 €)

sprchová batéria
chróm
202,50 € (270,00 €)

sprchová batéria
chróm, na iBox
188,10 €  (250,80 €) 
iBox,  
79,90 € (234,12 €)

vaňový výtok 3/4“
A: 185 mm, chróm
271,57 € (385,20 €)

umývadlová batéria
A: 132 mm, B: 109 mm, chróm
322,20 € (429,60 €)

Metropol

NOVINKA

B

A

i
A -  Vysadenie batérie od tela po výtok

B -  Výška batérie od podstavy po výtok
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hlavová sprcha 2-polohová EcoSmart,
A: 390 mm, C: 243 mm
• biela/chróm
• chróm
345,59 €  (490,20 €)

hlavová sprcha 2-polohová EcoSmart,
A: 390 mm, C: 300 mm
• biela / chróm
• chróm
449,60 €  (651,60 €)

SET 2 v 1
hlavová sprcha Air 1-polohová  
EcoSmart, s prisávaním vzduchu, chróm
A: 389 mm, C: 220 mm
244,39 €  (359,40 €)

SET 2 v 1
hlavová sprcha 2-polohová EcoSmart,
A: 389 mm, C: 187 mm
• chrom
• biela/chrom
255,41 €  (375,60 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, 484,65 € (723,36 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, 484,65 €  (723,36 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, 350,03 €  (500,04 €)

termostatická batéria 
na iBox, na 2 odberné miesta, 
s prípojom hadice a držiakom, 
chróm, 575,72 € (885,72 €)

Termostatické batérie Select

prípojka hadice  
s poličkou -sklo 30 cm a držiakom sprchy,  
bez hadice a ručnej sprchy, biela/chróm
118,02 € (167,40 €)

prípojka hadice 
s držiakom sprchy, 
chróm
70,20 € (93,60 €)

prípojka hadice 
s držiakom sprchy, 
chróm
70,20 € (93,60 €)

sprchy

hlavová sprcha 3-polohová EcoSmart,
na podomietkové teleso
A: 586 mm, C: 258 mm
2 089,00 € (3 117,90 €)
teleso: 79,90 €  (156,96 €)

hlavová sprcha 3-polohová EcoSmart,
na podomietkové teleso
A: 461 mm, C: 466 mm
1 899,20 €  (2 834,64 €)
teleso: 79,90 €  (156,96 €)

hlavová sprcha 1-polohová EcoSmart,
A: 462 mm, C: 466 mm
1 335,40 €  (1 984,20 €)

hlavová sprcha 1-polohová EcoSmart,
A: 390 mm, C: 300 mm
438,90 €  (622,56 €)

hlavová sprcha 1-polohová  
EcoSmart, A: 390 mm, C: 360 mm
504,61 €   (742,08 €)

SET 2 v 1 
hlavová sprcha 1-polohová  
EcoSmart, A: 389 mm, C: 240 mm
236,86 €  (339,48 €)

hlavová sprcha 1-polohová,
A: 240 mm, C: 250 mm
423,67 €  (623,04 €)

MONTÁŽ
ZADARMO

MONTÁŽ
ZADARMO

MONTÁŽ
ZADARMO

MONTÁŽ
ZADARMO

MONTÁŽ
ZADARMO

MONTÁŽ
ZADARMO

i
A

C

A -  Vysadenie od steny
C -  Priemer sprchy
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ručná sprcha Select,  
110 mm, EcoSmart,  
9 lit  / min 
29,89 € (41,52 €)

ručná sprcha Select,  
EcoSmart, 9 lit  / min , 3-polohová
priemer 125 mm
• chróm
72,25 € (101,76 €) 
• biela-chróm
72,25 € (101,76 €)

ručná sprcha PuraVida
biela/chróm, EcoSmart,  
9 lit  / min 
90,35 € (128,16 €) 

ručná sprcha Select,
3-polohová EcoSmart, 9 lit  / min 
• chróm 
71,74 € (101,76 €)
• biela-chróm
71,74 € (101,76 €)

ručná sprcha Select,  
110 mm, EcoSmart,  
9 lit  / min 
29,89 € (41,52 €)

ručná sprcha
100 mm, EcoSmart, 9 lit  / min 
22,55 € (31,32 €)

ručná sprcha Select
3-polohová, EcoSmart,9 lit  / min 
52,27 € (72,60 €)

prípojka hadice  
Fixfit
22,64 € (30,60 €)

prípojka hadice  
Fixfit, s guľovým kĺbom
30,01 € (40,56 €)

prípojka hadice  
so spätným vent , s guľovým 
kĺbom
36,05 € (48,72 €)

nástenný držiak
ručnej sprchy, chróm
S: 20,97 € (27,96 €)
C: 15,84 € (21,12 €)

sprchová hadica
1,25 m 21,87 € (29,16 €)
1,6 m 22,17 € (31,44 €)
2,0 m 25,11 € (33,48 €)

prípojka hadice  
so spätným vent 
22,64 € (30,60 €)

sprchová batéria 
A: 182 mm
169,89 € (249,84 €)

sprchová batéria 
chróm / biela, s poličkou -sklo
287,18 € (435,12 €)

vaňová batéria 
A: 194 mm
212,01 € (316,44 €)

Termostatické batérie

sprchová batéria 
168,42 € (247,68 €)

sprchová batéria 
138,91 € (197,04 €)

 

*  trnd je najväčšie testovacie marketingové 
spoločenstvo v Európe.

Peter Sagan,
majster sveta v cestnej 
cyklistike 2015/2016/2017

Sprchujte sa 
ako víťaz.

MONTÁŽ
ZADARMO

Bližšie informácie  
obdržíte v predajni.

Raindance Select E 120sprchy

ručná sprcha Select
Vario, EcoSmart,9 lit  / min 
39,92 € (55,44 €)

ručná sprcha
Green, 6 lit  / min 
17,82 € (23,76 €)

ručná sprcha
Green, 6 lit  / min , 2-polohová
19,80 € (26,40 €)

S C

MONTÁŽ
ZADARMO
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sprchový set 
4-polohový
sada 65 cm
45,86 € (67,44 €)

sprchový set 
1-polohový
sada 65 cm
59,14 € (84,48 €)

sprchový set 
4-polohový
sada 65 cm
81,98 € (117,12 €)

sprchový set 
Select, 3-polohový
• biela/chróm
sada 65 cm
86,80 €  (123,12 €)
sada 90 cm
91,79 € (130,20 €)

sprchový set 
1-polohový,
sada 65 cm  
• biela/chróm 
43,47 € (57,96 €)  

sprchový set 
2-polohový,
sada 65 cm 
• biela/chróm  
45,45 € (60,60 €)  

sprchový set 
Select, 3-polohový
sada 65 cm 
• chróm  
• biela/chróm  
149,49 € (212,04 €)
sada 90 cm
• chróm  
• biela/chróm 
154,56 € (219,24 €)

vaňový set
2-polohový, 1,6 m
30,71 € (43,56 €)

vaňový set
1-polohový, 1,6 m
37,39 €  (53,04 €) 

vaňový set
Vario, EcoSmart
1,6 m
35,28 €  (47,04 €) 

vaňový set Select
1-polohový, 1,6 m 
54,99 € (73,32 €)

vaňový set Select  
1-polohový, 1,6 m 
52,06 € (73,32 €)

vaňový set Select  
3-polohový, 1,6 m 
66,39 € (87,36 €)

vaňový set
4-polohový, 1,6 m
54,31 € (77,04 €) 

set Bidette 1Jet
so sprchovou hadicou  
1,6 m a držiakom
68,61 € (97,32 €)

prípojka hadice  
so spätným vent 
22,64 € (30,60 €)

sprchové sety

NOVINKA

NOVINKA
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sprchový set 
termostat, 3-polohový  
sada 65 cm
biela/chróm
198,32 € (283,32 €)

sprchový set  
termostat, 4-polohový EcoSmart  
9l/min , sada 65 cm
chróm
252,87 € (366,48 €)

sprchový set  
termostat, 3-polohový  
sada 90 cm
biela/chróm
229,27 € (325,20 €)

sprchový set  
termostat, 2-polohový  
sada 65 cm
biela/chróm
172,41 € (244,56 €)

sprchový set  
termostat k vani,  
1-polohový,
A: 355 mm C: 240 mm
chróm
556,42 € (806,40 €)

sprchový set  
termostat k vani,  
1-polohový EcoSmart,
A: 352 mm C: 240 mm
chróm
564,48 € (806,40 €)

sprchový set 
termostat s poličkou - sklo
A: 386 mm C: 300 mm
• chróm / sklo
• biela / sklo / chróm
1 567,70 €  (2 375,28 €)

sprchový set 
termostat s poličkou - sklo, 70 cm,
2-polohový EcoSmart, 
A: 580 mm C: 466 mm 
biela/chróm
2 428,50 € (3 736,20 €)

sprchový set 
termostat s poličkou - sklo,
1-polohový EcoSmart, 
A: 405 mm C: 300 mm 
chróm
1 122,40 € (1 650,60 €)

sprchový set s ručnou sprchou 3-poloh 
termostat s poličkou - sklo
A: 393 mm C: 360 mm
• chróm / sklo
• biela / sklo / chróm 
1 130,90 €  (1 687,92 €)

MONTÁŽ
ZADARMO

MONTÁŽ
ZADARMO

MONTÁŽ
ZADARMO

MONTÁŽ
ZADARMO

sprchové sety

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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sprchový set 
termostat, 1-polohový 
EcoSmart, 9 lit  / min 
A: 353 mm C: 180 mm
353,08 € (519,24 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový 
EcoSmart, 9 lit  / min 
A: 285 mm C: 160 mm
387,07 € (552,96 €) 

sprchový set 
termostat, Select 2-polohový, 
EcoSmart, 9 lit  / min 
otočné sprchové rameno
A: 394 mm C: 187 mm
589,04 € (853,68 €) 

sprchový set 
termostat, Select 1-polohový, 
EcoSmart, 9 lit  / min  
otočné sprchové rameno
A: 402 mm C: 280 mm
597,22 €  (898,08 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový, 
EcoSmart, 9 lit  / min 
A: 355 mm C: 240 mm
437,04 €  (619,92 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový, 
EcoSmart, 9 lit  / min  
A: 352 mm C: 240 mm
427,74 € (619,92 €)

sprchový set  
s pákovou batériou, 
1-polohový 
A: 355 mm C: 180 mm
345,17 € (489,60 €) 

sprchový set 
termostat, Select S 2-polohový, 
otočné sprchové rameno
A: 394 mm C: 187 mm
• biela / chróm
543,91 €  (824,11 €)

sprchový set 
termostat,  
1-polohový EcoSmart
A: 398 mm C: 220 mm
531,71 €  (781,92 €)

sprchový set  
s pákovou batériou, 
1-polohový
A: 352 mm C: 240 mm
399,92 €  (579,60 €)

sprchový set  
s pákovou batériou, 
1-polohový
A: 355 mm C: 240 mm
405,72 € (579,60 €)

sprchové sety

ROTABLE

ROTABLE ROTABLE

ROTABLE

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

i
A

C

A -  Vysadenie od steny
C -  Priemer sprchy
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Bauloop, Eurosmart

umývadlová batéria 
A: 90 mm, B: 87 mm, chróm,
bez výpuste 
51,30 € (86,40 €)

umývadlová batéria 
A: 106 mm, B: 56 mm, chróm, 
bez výpuste 
60,90 € (102,00 €)

umývadlová batéria 
A: 110 mm, B: 83 mm, chróm, 
bez výpuste 
69,60 € (116,40 €)

umývadlová batéria 
A: 140 mm, B: 208 mm, 
s výpusťou, chróm
103,20 € (170,40 €)

umývadlová batéria s bidetovou sprškou 
A: 104 mm, B: 61 mm, s retiazkou, chróm, 
108,50 € (151,20 €)

bidetová batéria
chróm, s výpusťou
64,20 € (108,00 €)

vaňová batéria
A: 156 mm, chróm
69,30 € (116,40 €)

sprchová batéria
chróm
54,90 € (92,40 €)

sprchová batéria
chróm
67,60 € (114,00 €)

vaňová batéria
A: 161 mm   
chróm
81,00 € (133,20 €)

vaňová batéria 
chróm, s integrovaným 
podomietkovým telesom
96,10 € (168,00 €)

vaňová batéria 
chróm, s integrovaným 
podomietkovým telesom
98,80 € (164,40 €)

sprchová batéria
chróm, s integrovaným 
podomietkovým telesom 
87,30 € (150,00 €)

sprchová batéria
chróm, s integrovaným 
podomietkovým telesom 
87,30 € (142,80 €)

Eurosmart

Bauloop

umývadlová batéria 
A: 107 mm, B: 106 mm, senzorová bez 
výpuste, s trafom 230V/12V, chróm,
278,00 € (466,80 €)
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umývadlová batéria
A: 133 mm, B: 109 mm, chróm,
bez výpuste 
162,10 € (265,20 €)

umývadlová batéria
A: 99 mm, B: 93 mm, chróm,
bez výpuste 
168,00 € (252,00 €)

umývadlová batéria
A: 150 mm, B: 222 mm, chróm,
s výpusťou
196,70 € (296,40 €)

umývadlová batéria
A: 180 mm, B: 247 mm, chróm,
bez výpuste
211,90 € (360,00 €)

vaňová batéria 
k podomietkovému telesu, 
chróm
132,10 € (241,20 €)
teleso 
60,50 € (120,00 €)

sprchová batéria
k podomietkovému telesu,  
chróm
139,00 € (224,40 €)
teleso 
60,50 € (120,00 €)

umývadlová batéria 
k podomietkovému telesu, chróm, 
A: 171 mm 
187,70 € (320,40 €) 
teleso 
179,00 € (289,20 €)

umývadlová batéria
A: 90 mm, B: 76 mm, chróm,
bez výpuste
71,00 € (116,40 €)

umývadlová batéria
A: 122 mm, B: 98 mm, chróm,
bez výpuste
81,00 € (135,60 €)

umývadlová batéria
A: 170 mm, 
k podomietkovému telesu
140,00 € (230,40 €)
teleso
192,80 € (289,20 €)

Eurosmart Cosmopolitan

Eurocube

vaňová batéria
A: 163 mm, chróm
76,50 € (148,80 €)

vaňová batéria 
chróm, s integrovaným 
podomietkovým telesom
102,70 € (165,60 €)

set 7 v 1 podomietkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
A: 286 mm, C: 230 mm, chróm
846,20 € (1 416,00 €)

set 7 v 1 podomietkový
do sprchového kúta s pákovou batériou
A: 275 mm, C: 152 mm, chróm
445,10 € (722,40 €)

Eurocube

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 7 v 1 ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 7 v 1
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umývadlová batéria
A: 116 mm, B: 102 mm,  
chróm
bez výpuste 
112,20 € (189,60 €)

umývadlová batéria
A: 94 mm, B: 111 mm,  
chróm,
bez výpuste 
112,20 € (189,60 €)

umývadlová batéria
A: 114 mm, B: 160 mm,  
chróm,
bez výpuste 
132,00 € (223,20 €)

umývadlová batéria
A: 127 mm, B: 211 mm,  
chróm,
bez výpuste 
145,20 € (246,00 €)

umývadlová batéria
A: 179 mm, B: 322 mm,  
chróm,
bez výpuste 
202,40 € (340,80 €)

umývadlová batéria 
k podomietkovému telesu,  
chróm, A: 183 mm 
148,80 € (252,00 €)
teleso
192,80 € (289,20 €)

bidetová batéria
chróm, s výpusťou
115,80 € (195,60 €)

vaňová batéria
A: 193 mm, chróm
157,70 € (266,40 €)

sprchová batéria
chróm
128,30 € (217,20 €)

vaňová batéria 
chróm, k podomietkovému 
telesu 
121,00 € (204,00 €)
teleso 
60,50 € (120,00 €)

sprchová batéria
chróm, k podomietkovému 
telesu  
111,50 € (188,40 €)
teleso 
60,50 € (120,00 €)

vaňová batéria
A: 277 mm, B: 740 - 844 mm
chróm
851,40 €  (1 440,00 €)
teleso: 
380,80 € (571,20 €)

Essence

B

A

i
A -  Vysadenie batérie od tela po výtok

B -  Výška batérie od podstavy po výtok
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umývadlová batéria
A: 107 mm, B: 95 mm, chróm,
s výpusťou Push
149,90 € (253,20 €)

umývadlová batéria
A: 128 mm, B: 120 mm, chróm,
s výpusťou Push
159,90 € (270,00 €)

umývadlová batéria
A: 181 mm, B: 254 mm, chróm,
bez výpuste
224,40 € (378,00 €)

umývadlová batéria
A: 127 mm, B: 97 mm, bez výpuste
chróm,
235,40 € (396,00 €)

umývadlová batéria
A: 113 mm, B: 231 mm, chróm,
s výpusťou
210,40 € (354,00 €)

bidetová batéria
chróm, s výpusťou
175,20 € (295,20 €)

vaňová batéria
A: 184 mm, chróm
231,00 € (387,60 €)

sprchová batéria
chróm
180,40 € (303,60 €)

vaňová batéria 
chróm, k podomietkovému 
telesu 
153,30 € (256,80 €)
teleso 
60,50 € (120,00 €)

sprchová batéria
chróm, k podomietkovému 
telesu  
145,20 € (244,80 €)
teleso 
60,50 € (120,00 €)

umývadlová batéria 
k podomietkovému telesu,
chróm, A: 207 mm
198,00 € (333,60 €)
teleso
192,80 € (289,20 €)

vaňová batéria
A: 271 mm, B: 779 - 883 mm
chróm
1 163,80 €  (1 956,00 €)
teleso: 
380,80 € (571,20 €)

Lineare
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sprchový set 
termostat, 1-polohový
A: 472 mm C: 400 mm
899,00 € (1 572,00 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový
A: 400 mm C: 230 mm
899,00 € (1 536,00 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový
A: 472 mm C: 260 mm
399,00 € (678,00 €)

sprchové rameno 
A: 275 mm, 56,50 € (94,80 €)

sprchové rameno 
A: 286 mm 58,60 € (94,80 €)

sprchový set 
2-polohový
sada 60 cm
42,90 € (68,40 €)

sprchový set 
3-polohový
sada 60 cm
52,90 € (86,40 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový
A: 412 mm C: 210 mm
379,00 € (610,80 €)

3-polohová
C: 260 mm,  96,80 €  (157,20 €)

Eco Joy 9,5 l/min2

C: 210 mm,  66,00 €  (108,00 €)

C: 152 mm,  109,00 €  (177,60 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový
A: 472 mm C: 152 mm
429,00 € (708,00 €)

sprchový set 
termostat, 1-polohový
A: 472 mm C: 310 mm
599,00 € (1 044,00 €)

vaňový set
2-polohová, 1,25m
26,90 € (43,20 €)

sprchová hadica
1,5 m
12,90 € (13,00 €)

vaňový set
2-polohová, 1,75m
30,90 € (49,20 €)

ROTABLE

pohľad na spodnú 
stranu sprchovacej 

hlavice

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 8 v 1

N
OV

IN
KA

ZVÝHODNENÁ ZOSTAVA 7 v 1

pohľad na spodnú 
stranu sprchovacej 

hlavice

set 8 v 1 podomietkový tlačítkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
chróm, 999,00 € (1 728,00 €)

ROTABLE

set 7 v 1 podomietkový tlačítkový
do sprchového kúta s termostatickou batériou
chróm, 999,00 € (1 716,00 €)

ROTABLE

hlavové sprchy 2-polohové,
k podomietkovému telesu, A: 400-430 mm, C: 310 mm
okrúhla 439,00 €   (618,00 €)
hranatá 399,00 €   (651,60 €)
Nutné príslušenstvo:  
teleso s Eco Joy 9,5 l/min2 89,90 €   (128,40 €)

hlavové sprchy k sprchovým ramenám

sprchové sety

ROTABLEROTABLE ROTABLE



107

termostatické batérie

sprchová batéria 
termostat, chróm
139,00 € (225,60 €)

sprchová batéria 
termostat, chróm 
169,00 € (277,20 €)

vaňová batéria 
termostat, A: 168 mm, chróm
169,00 € (295,20 €)

vaňová batéria  
termostat s poličkou a prívalovým 
prúdom, A: 172 mm, chróm 
299,00 € (512,40 €)

sprchový set 
termostat, 2-polohový
A: 500 mm C: 361x220 mm
chróm
999,00 € (1 824,00 €)
chróm / biela
999,00 € (1 824,00 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, 
389,00 € (644,40 €)

termostatická batéria 
na 3 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, 
419,00 € (697,20 €)

termostatická batéria 
na 3 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm,  
419,00 € (697,20 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, 
389,00 € (644,40 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta,   
s prípojom hadice a držiakom,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, 
469,00 € (774,00 €)

termostatická batéria 
na 2 odberné miesta, s prípojom 
hadice a držiakom,  
k podomietkovému telesu, 
chróm, 
469,00 € (774,00 €)

prípojka hadice  
chróm
20,90 € (36,00 €)

prípojka hadice  
chróm
20,60 € (36,00 €)

nástenný držiak
ručnej sprchy, chróm
19,00 € (31,20 €)

nástenný držiak
ručnej sprchy, chróm
9,90 € (14,40 €)

prípojka hadice 
s držiakom sprchy, 
chróm
26,90 € (36,00 €)

vaňový set
1-polohový, 1,25 m
54,90 € (99,60 €)

vaňový set
1-polohový, 1,5 m
54,30 € (92,40 €)

vaňový set
s prípojom hadice
1-polohový, 1,5 m
54,90 € (91,20 €)

vaňový set
s prípojom hadice
1-polohový, 1,25 m
69,90 € (117,60 €)

prípojka hadice 
s držiakom sprchy, 
chróm
27,90 € (48,00 €)

detail hlavovej sprchy

chróm biela
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kúpeľňový radiátor Rosendal cena od 274,00 €
priestorovo nenáročný, elegantný radiátor, vhodný nielen do kúpeľne, ale i kuchyne alebo chodby  
Vyrába sa vo výškach 900 a 1 500 mm, v šírkach 115, 266, 420 mm 

Vyobrazené modely: 
266 x 1500 mm, chróm, 350 W  523,00 €  
266 x 1500 mm, biely, 350 W  389,00 € 

radiátor Marabu cena od 150,00 €
Klasický kúpeľňový radiátor s mierne oblými profilmi   
Vyrába sa vo výškach 783, 1 233 a 1815 mm, v šírkach 450 a 600 mm 

kúpeľňové radiátory DariusKronos, metalická antracit cena od 450 €
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radiátor THEIA ROSENDAL MASSIVEradiátor PEGASUS
488 x 1700 mm, 716 W 
leštená nerez,  548,00 €

(ďaľšia ponuka rozmerov a farieb,  
viď  cenník výrobcu)  

292 x 1500 mm, 483 W

biela,  420,00 € 
chróm,  624,00 € 
metalická antracit,  455,00 € 
kartáčovaná nerez,  797,00 €

s termostatom,  
s funkciou  
2-hod  BACK 
(rôzne prevedenia  
- viď cenník výrobcu)

157,00 €

s termostatom 
(rôzne prevedenia  
- viď cenník výrobcu)

118,00 €

varianta s vešiakmi
326 x 1500 mm 364,00 € 
600 x  1200 mm 498,00 € 
600 x 1500 mm 544,00 € 
600 x 1800 mm 585,00 €

varianta bez vešiakov
600 x  1200 mm 409,00 € 
600 x 1500 mm 452,00 € 
600 x 1800 mm 491,00 €

radiátor RETRO - 600 x 1200 mm

štruktúrovaná biela 399,00 €
štruktúrovaná čierna 399,00 €
chróm 959,00 €

Príklad umiestnenia madla na uterák Príklad pripojenia s ventilom VHX-MONO 

Radiátor je možné napojiť na stredové pripojenia  
alebo po stranách  

Vykurovacie tyče  
pre elektrickú sieť

Príklad horizontálnej a vertikálnej montáže

radiátor DARIUS - vo farbách biela (W), metalická strieborná (MS), metalická antracit (A)

Voliteľné príslušenstvo: hranaté madlo na uterák 608 mm, chróm 95,00 €

rozmer výkon biela
met. 
antracit chróm

500 
x 940 mm

216 W 321,00 € 321,00 € 392,00 €

500 
x 1540 mm

352 W 395,00 € 395,00 € 499,00 €

Všetky výkony sú udávané pre farbu bielu. Vyhotovenie chróm má výkon nižší o 20%.

kúpeľňové radiátory
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Radiátor Zehnder Subway - obvodové trubky hranaté, vodorovné okrúhle Radiátor Zehnder Kazeane - ploché trubky

Rozmer Výkon Cena Pôv  cena

973 x 450 401 W 290,00 € 323,02 €
1261 x 450 509 W 335,00 € 372,30 €
1549 x 450 615 W 394,00 € 437,99 €
1837 x 450 715 W 441,00 € 490,55 €
  973 x 600 499 W 306,00 € 340,54 €
1261 x 600 639 W 352,00 € 391,26 €
1549 x 600 772 W 415,00 € 461,35 €
1837 x 600 898 W 465,00 € 516,85 €

Rozmer Výkon Cena Pôv  cena

  973 x 450 265 W 718,00 € 798,16 €
1261 x 450 336 W 792,00 € 880,37 €
1549 x 450 413 W 935,00 € 1 039,50 €
1837 x 450 486 W 1 045,00 € 1 162,13 €
  973 x 600 329 W 756,00 € 840,78 €
1261 x 600 408 W 834,00 € 927,08 €
1549 x 600 502 W 984,00 € 1 093,54 €
1837 x 600 590 W 1 101,00 € 1 223,45 €

Rozmer Výkon Cena Pôv  cena

  965 x 500 398 W 470,00 € 523,20 €
1266 x 500 509 W 523,00 € 582,00 €
1567 x 500 621 W 609,00 € 676,80 €
1823 x 500 723 W 684,00 € 760,80 €
1017 x 600 473 W 486,00 € 540,00 €
1340 x 600 608 W 541,00 € 601,20 €
1661 x 600 743 W 638,00 € 709,20 €
1930 x 600 847 W 702,00 € 780,00 €

50 
odtieňov

50 
odtieňov

50 
odtieňov

50 
odtieňov

dizajnové radiátory á Zehnder Vitalo Spa, farba pacific blue
1200 x 500 mm, od 838,80 €

Radiátor Zehnder Subway, biely Radiátor Zehnder Subway, chróm Radiátor Zehnder Kazeane, biely

Doporučené dizajnové pripojovacie termostatické ventily Zehnder vo farbách chróm a biela 

ã Zehnder Metropolitan (varianta pod okno), vo výškach
595 a 700 mm a dĺžke 900mm, Jet Black od 816,48 €
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Radiátory Zehnder Metropolitan Spa, Metropolitan Bar, Subway, Kazeane, Forma Asym, a Roda Spa 
Asym sú od 01 04  2018, dostupné v nasledovných odtieňoch, za cenu bielej farby RAL 9016  

Akcia platí do do doby platnosti cenníka „Designové kúpeľňové radiátory Zehnder 2018“

Radiátory označené týmto logom  
sú dostupné v takmer 50 farebných odtieňoch 

- metalická Anthracite č  0346  
- metalická hnedá Brown Quartz č  0529
- black matt č  0557

- white matt č  0556
- dark purple č  0848
- pacific blue č  0519

Radiátor Zehnder Roda Spa Asym,  
od 636,41 €
Asymetrický radiátor z moderných plochých trubiek  Vyrába sa 
v ľavom aj pravom prevedení  Dostupný sa vo výškach 1 161, 
1 441 a 1681 mm a šírkach 496 a 596 mm, v takmer 50-tich 
farebných odtieňoch 

50 
odtieňov

Radiátor Zehnder Forma Asym,  
biely, od 558,89 €
Asymetrický radiátor s kruhovým prierezom trubiek   
Vyrába sa v ľavom aj pravom prevedení   
Vo výškach 805, 1183 a 1676 mm a šírke 550 mm 

50 
odtieňov

50 
odtieňov

ä Radiátor pod okno Zehnder Kleo, chróm, od 376,63 €Zehnder Metropolitan Spa, vo výškach 805 až 1750 mm, biely od 582,59 €

50 
odtieňov

50 
odtieňov

Zehnder Metropolitan Bar  
brown quartz od 948,97 € 
Držiak na uterák v štandardnej dodávke 
Vyrábané vo výškach od 805 až 1780 mm

50 
odtieňov

dizajnové radiátory
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dizajnové radiátory

Radiátory Charleston sa vyrábajú vo výškach 190 – 3000 mm, v ľubovoľnej dĺžke a v hĺbkach 62 – 210mm  Sú dostupné v 50 farebných odtieňoch vrátane priehľadného laku Technoline   
Vďaka laserovému zvarovaniu majú dokonalý tvar aj povrch  Na požiadanie Vám spracujeme cenovú ponuku 

Nutné príslušenstvo: termostatická hlavica SH (1ks)  
 šróbenie pre spiatočku (2ks) 

DOKONALÝ ZVAR             PÔSOBIVÝ DIZAJN
Radiátor Charleston

dĺžka (L) 
v mm

Výkon podľa 
EN 442 (W)

Cena

414 549 417,18 €

506 670 465,88 €

598 792 514,57 €

782 1036 611,96 €

920 1218 685,01 €

1012 1340 733,70 €

1196 1584 841,28 €

1380 1827 938,68 €

1564 2071 1 036,07 €

dĺžka (L) 
 v mm

Výkon podľa 
EN 442 (W)

Cena

414 719 450,12 €

506 878 506,14 €

598 1038 562,15 €

782 1357 674,18 €

920 1596 758,21 €

1012 1756 814,22 €

1196 2075 936,44 €

1380 2394 1 048,48 €

1564 2714 1 160,51 €

Bytový radiátor Zehnder Charleston so spodným pripojením, integrovaným ventilom a montážnou sadou EASY FIX Príklady pripojenia

3-trubkový 4-trubkový

3-trubkový radiátor,  
výška 600 mm, hĺbka 100 mm, biela RAL 9016

4-trubkový radiátor,  
výška 600 mm, hĺbka 136 mm, biela RAL 9016 V001 V002V001 V002

dizajnové radiátory

50 
odtieňov
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Radiátory Charleston sa vyrábajú vo výškach 190 – 3000 mm, v ľubovoľnej dĺžke a v hĺbkach 62 – 210mm  Sú dostupné v 50 farebných odtieňoch vrátane priehľadného laku Technoline   
Vďaka laserovému zvarovaniu majú dokonalý tvar aj povrch  Na požiadanie Vám spracujeme cenovú ponuku 

CHRÓMBIELA

Radiátory Virando rovné, biele  
len pre elektrickú prevádzku

ventil XS 1-bodový  (rozteč 40mm) 172,74 €

zverné šróbenie Ø16-2 mm (plastohlinik) 6,05 €
termostatická hlavica SH 51,49 €
adaptér pre termostatické hlavice SH 7,57 €
ventil XS rohový ľavý 107,42 €

ventil XS rohový pravý 107,42 €
šrobenie XS rohové pravé 63,55 €
šrobenie XS rohové ľavé 63,55 €
ventil XS prívod vpravo (rozteč 50mm) 164,90 €
ventil XS prívod vľavo (rozteč 50mm) 164,90 €

DBM 300 W 229,58 €
DBM 600 W 242,71 €

Príklad pripojenia  
na teplovodné vykurovanie

Príklad pripojenia  
na kombinované vykurovanie

Kúpeľňové radiátory Zehnder  Dokonalý zvar - bez viditeľných zvarových spojov 

kúpeľňové radiátory

Elektrické radiátory Zehnder  
Virando spĺňajú európsku 
smernicu platnú od 1 1 2018   
Umožňujú úsporné  
a komfortné vykurovanie 

Výška Výkon Cena Pôv  cena

786 mm (379 W) 62,00 € (69,07 €)
1226 mm (552 W) 79,00 € (88,14 €)
1466 mm (678 W) 92,00 € (101,95 €)

Výška Výkon Cena Pôv  cena

775 mm (230 W) 163,00 € (180,85 €)
1217 mm (330 W) 222,00 € (264,35 €)
1469 mm (407 W) 260,00 € (288,42 €)
1856 mm (513 W) 304,00 € (337,94 €)

Výška Výkon Cena Pôv  cena

1200 mm (478 W) 254,00 € (282,41 €)
1600 mm (557 W) 321,00 € (356,80 €)

Výška Výkon Cena Pôv  cena

1200 mm (478 W) 399,00 € (443,78 €)
1600 mm (557 W) 508,00 € (564,82 €)

Výška Výkon Cena Pôv  cena

1200 mm (647 W) 273,00 € (303,85 €)
1600 mm (755 W) 351,00 € (390,83 €)

Výška Výkon Cena Pôv  cena

1200 mm (647 W) 433,00 € (481,61 €)
1600 mm (755 W) 551,00 € (612,72 €)

Výška Výkon Cena Pôv  cena

1226 mm (648 W) 87,00 € (96,14 €)
1466 mm (794 W) 102,00 € (113,02 €)
1866 mm (978 W) 120,00 € (132,80 €)

Výška Výkon Cena Pôv  cena

šírka 500 mm
918 mm (500 W) 209,00 € (232,16 €)

1276 mm (750 W) 241,00 € (267,78 €)
šírka 600 mm
1516 mm (1000 W) 272,00 € (301,76 €)

Výška Výkon Cena Pôv  cena

1217 mm (390 W) 229,00 € (253,96 €)
1469 mm (481 W) 269,00 € (299,66 €)
1856 mm (607 W) 322,00 € (357,71 €)

Zehnder Virando, rovný, biely  
šírka 500 mm, vonkajšie pripojenie 456 mm

Zehnder Aura, rovný, chróm  
šírka 500 mm, vonkajšie pripojenie 456 mm

Zehnder Zeta, chróm
šírka 500 mm, biely, vonkajšie pripojenie 468 mm

šírka 500 mm, chróm, vonkajšie pripojenie 468 mm

šírka 600 mm, biely, vonkajšie pripojenie 568 mm

šírka 600 mm, chróm, vonkajšie pripojenie 568 mm

šírka 600 mm, vonkajšie pripojenie 556 mm

šírka 600 mm, vonkajšie pripojenie 556 mm

Pripájacie ventily (chróm) Tyče vyhrievacie elektrické
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dávkovač mydla
chróm, biely kryt
94,90 € (119,28 €)

polička so stierkou 
s vyberateľnou vložkou bielou, chróm
117,90 € (148,56 €)

držiak na WC papier
chróm
66,90 € (85,00 €)

držiak na uterák dvojitý 
chróm, 400 mm
85,90 € (108,75 €)

háčik na uterák
chróm
15,90 € (19,65 €)

držiak na pohár
chróm,
83,90 € (113,89 €)

madlo na uterák 
chróm, 600 mm,
113,90 € (153,05 €)

polička na špongiu
chróm, vyberateľný, vnútorný košík
82,90 € (111,32 €)

rohová polička
chróm, vyberateľný, vnútorný košík
82,90 € (111,32 €)

háčik na uterák
chróm
9,90 € (13,10 €)

háčik na uterák 
dvojitý, chróm
33,90 € (45,71 €)

SKLOPNÝ DRŽIAK

držiak dvojitý otočný
chróm, 450 mm
108,90 € (147,02 €)

madlo  
chróm, 300 mm
85,90 € (117,36 €)

dávkovač mydla
chróm
137,90 € (187,34 €)

Moll

umývadlová batéria, 
bez výpuste, chróm,  
A: 130 mm, B: 116 mm 
319,90 € (426,03 €)

držiak WC papiera,
chróm
80,90 € (109,78 €)

držiak na mydlo
chróm
97,90 € (133,28 €)

držiak WC kefy
chróm 
99,90 € (135,08 €)

držiak WC kefy
biela 53,90 € (74,80 €) 
chróm 99,90 € (128,79 €)

biela chróm

držiak na uterák
chróm
67,90 € (84,36 €)

madlo na osušku
chróm, 400 mm, 75,90 € (100,54 €)
600 mm, 86,90 € (111,58 €) 
300 mm, 73,90 € (96,56 €)

Elegance, Moll

Elegance
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háčik na uterák, 
chróm
13,90 € (18,10 €)

držiak WC papiera,  
chróm
80,90 € (110,30 €)

háčik na uterák dvojitý,  
chróm
35,90 € (48,15 €)

umývadlová batéria, 
bez výpuste, chróm
A: 136 mm, B: 144 mm
479,90 € (654,84 €) 

polička,
chróm/hliník
133,90 € (181,43 €)  

polička s integrovanou stierkou, 
chróm/hliník
163,90 € (222,65 €)

držiak dvojitý otočný, 
chróm
147,90 € (201,97 €)

držiak  
WC kefy,  
chróm
114,90 € (156,52 €)

háčik
chróm 13,90 € (19,26 €)

batéria umývadlová, 
bez výpuste, chróm
A: 153 mm, B: 126 mm 
352,90 €  (485,35 €)

polička s integrovanou stierkou
hliník, biela 135,90 € (186,18 €) 

polička
hliník, 105,90 € (142,52 €) 

dávkovač mydla, 
chróm
134,90 € (183,61 €)

držiak pre dávkovač a pohár, 
chróm, pohár - sklo
199,90 €  (279,91 €)

držiak pohára, 
chróm, pohár - sklo
77,90 € (105,29 €)

držiak WC papiera, 
chróm
89,90 € (121,98 €)

držiak uteráku pevný
450 mm, chróm
76,90 € (104,00 €)

držiak  
na WC kefu
chróm, sklo - mat
125,90 € (173,34 €)

háčik dvojitý
chróm, 39,90 € (52,64 €)

držiak na pohára,  
chróm, sklo
74,90 € (100,54 €)

Edition 400, Edition 11 á Edition 11  á Edition 400

držiak uteráku
600 mm, chróm
129,90 € (178,48 €)

dávkovač mydla,  
chróm
133,90 € (181,30 €)

držiak uteráku 
450 mm, chróm
84,90 € (110,42 €)

Edition 400

Edition 11

polička rohová  
s integrovanou stierkou, hliník, biela
135,90 € (219,82 €)
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podomietková batéria termostatická (vaňa/sprcha), 
chróm

podomietková batéria páková (vaňa/sprcha),  
chróm

uzatvárateľný a prepínací ventil,   
s pripojením na hadicu a držiakom ručnej sprchy, chróm

podomietkové teleso pre termostatické batérie
299,90 € (411,27 €)

podomietkové teleso pre pákové batérie
179,90 € (242,93 €)

set IXMO SOLO, chróm
-  podomietková páková batéria
-  podomietkové teleso
- kruhová rozeta
279,90 € (369,79 €)

set IXMO SOLO, chróm
-  podomietková páková batéria
-  podomietkové teleso
- štvorcová rozeta
279,90 € (376,21 €)

štvorcová rozeta
199,90 €  (249,35 €)

štvorcová rozeta
199,90 € (263,22 €)

kruhová rozeta
199,90 € (241,78 €)

kruhová rozeta
199,90 € (255,62 €)

kruhová rozeta
259,90 € (344,50 €)

štvorcová rozeta
259,90 € (352,20 €)

podomietkové teleso pre ventil
187,90 € (237,80 €)

IXMO SOLO

IXMO

sprchový set IXMO SOLO, 
chróm, jednopolohový,  
tyč 80 cm, hadica 1,6 m  
199,90 € (271,57 €)

hlavová sprcha, okrúhla Ø 200mm, chróm  
179,90 € (237,28 €)

ručná sprcha, 
1-polohová, chróm
34,90 € (46,22 €)

ručná sprcha, 
1-polohová, chróm
93,90 € (128,27 €)

hadica 1,6m , chróm
26,90 € (36,21 €)

hlavová sprcha, hranatá 200x200 mm, chróm
169,90 € (225,73 €)

Možnosť montáže zo stropu/steny  
Nutné dokúpiť výtokové rameno 

umývadlová batéria IXMO, novinkaIxmo, Ixmo SOLO
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Plan, Plan S

zrkadlové skrinky ROYAL REFLEX 2
horizontálne osvetlenie LED, vnútorné osvetlenie, telo z eloxovaného hliníka, 2 elektrické zásuvky,  
3 výškovo nastaviteľné poličky, ovládanie (zap/vyp), plynule nastaviteľná intenzita osvetlenia  
otočným stmievačom 
650 x 700 x 150 mm,   800 x 700 x 150 mm, 
999,90 € (1 331,51 €)   1 099,90 € (1 424,47 €)

kruhové
259,90 € (323,57 €)

hranaté
269,90 € (334,35 €)

kozmetické zrkadlá iLookMove 
kozmetické zrkadlo, 5x zvačšenie, nastaviteľná kozola, bez osvetlenia 

Plan, Royal Reflex 2

umývadlová batéria 
chróm, bez výpuste
A: 92 mm, B: 94 mm
339,90 € (455,82 €)

držiak WC papiera, 
chrom
66,90 € (87,31 €)

dávkovač tekutého mydla,  
chróm
149,90 € (202,87 €)

odpadkový kôš  
s vnutornou nádobou  
a vrchnákom,  
chróm, čierna 
79,90 € (109,14 €)

odpadkový kôš  
s vnutornou nádobou  
a vrchnákom,  
chróm, biela 
79,90 € (109,14 €)

držiak pevný na uterák, 
1-ramenný, 45 cm ,chróm
69,90 € (92,45 €)

držiak WC kefy  
chróm,
79,90 € (108,24 €)

umývadlová batéria Plan S, novinka
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dávkovač mydla 
so skleneným krytom, chróm
92,90 € (133,44 €)

dávkovač mydla 
chróm
59,90 € (75,12 €)

držiak uterákov
chróm, 41 cm
92,90 € (129,84 €)

polička
chróm / sklo číre, 60 cm
72,90 € (86,16 €)

madlo 
chróm, 30 cm
73,90 € (114,84 €)

držiak 
WC kefy
chróm
79,90 € (111,12 €)

držiak pohára
chróm 
42,90 € (54,60 €)

háčik dvojitý  
chróm
19,90 € (23,76 €)

držiak mydla
chróm
42,90 € (54,60 €)

držiak uteráku 
chróm, 60 cm
86,90 € (122,64 €)

držiak WC papiera
chróm 
43,90 € (54,72 €)

držiak uteráku 
chróm
49,90 € (61,68 €)

držiak WC papiera
s krytom, chróm
79,90 € (113,40 €)

rohový košík
8 x 18 cm, chróm
79,90 € (89,16 €)

rohová polička
s vyberateľným košíkom
3,6 x 18 cm, chróm
79,90 € (105,36 €)

rovný košík
20 x 10 cm, chróm
82,90 € (97,68 €)

rovná polička
s vyberateľným košíkom 
22 x 10 cm, chróm
79,90 € (105,36 €)

kôš hranatý,  
5 l, chróm
53,90 € (80,64 €)

Loft
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nástenné zrkadlové skrinky s LED osvetlením, hliník, sklo

Varianty zabudovateľných skriniek s dvierkami:

biele sklo, ľavé 
čierne sklo, ľavé 
biele sklo, pravé 
čierne sklo, pravé

rám pre zabudovanie do steny 
117,50 € (130,92 €)

Vyobrazený model  
s ľavými dvierkami

nástenná skrinka 2-krídlové, 800 mm 
varianty: 
- zadná stena biele sklo 
- zadná stena zrkadlo

1 560,90 €  (1 750,20 €)

zabudovateľná skrinka na WC papier a kefu  
s možnosťou prednej plochy z obkladu,  
15 x 80 x 15 cm,  
maximálna hrúbka obkladu s lepidlom 12 mm,  
možnosť objednať Ľ/P variantu 786,00 € 

Skrinka so zrkadlovými bočnými stenami.
Vybavenie skrinky:
-  hliníková konštrukcia s obojstranne zrkadlovými dvierkami,
-  zadná stena je zrkadlová alebo z bieleho skla, 
-  2 ľubovoľne nastaviteľné poličky z krištálového skla, 
-  vypínač a zásuvka, 
-  celoobvodové  LED osvetlenie,  

farba svetla cca 4000 Kelvin – neutrálna biela 

Vybavenie skrinky:
-  hliníková konštrukcia s obojstranne  

zrkadlovými dvierkami,
-  2 ľubovoľne nastaviteľné poličky  

z krištálového skla, 
-  vypínač a zásuvka, 
-  osvetlenie LED, IP44
-  hĺbka bez osvetlenia: 153 mm
-  hĺbka s osvetlením 178 mm
-  výška 728 mm

1-krídlové dvere
šírka 600 mm, 855,80 € (951,60 €)

zabudovateľné skrinky bez okrajového rámika

2-krídlové dvere
šírka 600 mm, 900,90 € (1 003,08 €)

2-krídlové dvere
šírka 800 mm, 980,90 € (1 093,20 €)

PRIME

PURE LED

ASIS 2 0 ASIS module Plus

technology

technology

technology

technology

technology

technology

859,90 €  
(959,76 €)

 Asis

NOVINKA
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dávkovač mydla 
chróm
134,90 €, (178,80 €) 

dávkovač mydla s držiakom pohára
chróm
209,90 €, (286,80 €) 

držiak uterákov
pevný, chróm, 32 cm
67,50 €, (90,00 €) 

držiak uterákov
otočný, chróm, 43 cm
159,90 €, (226,80 €) 

držiak uterákov
pevný, chróm, 44 cm
129,90 €, (178,80 €) 

držiak uterákov
chróm, 60 cm, 129,90 €, (174,00 €) 
chróm, 80 cm, 148,90 €, (198,00 €) 

madlo 
chróm, 30 cm 112,90 €, (150,00 €) 

držiak WC kefy
závesný model, chróm
121,90 €, (162,00 €) 

držiak pohára
chróm
84,90 €, (114,00 €)  

háčik  
chróm
21,90 €, (29,40 €) 

držiak WC papiera
chróm
71,90 €, (94,80 €) 

Art

detail dvojitého pevného držiaka detail spodného dávkovača na mydlo

NOVINKA
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dávkovač mydla
spodné ovládanie, chróm
297,90 €, (354,00 €) 

dávkovač mydla 
chróm
131,90 €, (156,00 €) 

držiak pohára
chróm
95,90 €, (114,00 €)  

miska, pohárik
9,7 x 9,7 x 4,6 cm , sklo
41,50 €, (49,20 €)  

miska, pohárik
9,7 x 9,7 x 9,7 cm , sklo
49,90 €, (59,40 €)  

háčik  
chróm
38,50 €, (45,60 €) 

držiak uterákov
pevný, chróm, 41 cm
170,90 €, (202,80 €) 

držiak WC kefy
závesný model, chróm
116,50 €, (138,00 €) 

držiak WC papiera
chróm
75,80 €, (90,00 €) 

madlo 
chróm, 30 cm 129,90 €, (156,00 €) 

držiak uterákov
chróm, 63 cm, 169,90 €, (204,00 €) 

Liaison

dávkovač mydla, s poličkou,
spodné ovládanie, 20 x 10 cm,  
250 ml, chróm
156,90 €, (186,00 €) 

koľajnica na doplnky, 
dĺžka 67 cm, 329,90 €, (390,00 €) 
dĺžka 100 cm, 402,90 €, (477,60 €)

doplnky do koľajnicového systému

ĎAĽŠIE VHODNÉ DOPLNKY DO KOĽAJNICOVÉHO SYSTÉMU

NOVINKA
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dávkovač mydla 
chróm / keramika
37,20 €

držiak WC papiera,  
chróm
31,80 €

pohárik 
chróm / keramika
32,70 €

WC kefa 
chróm / keramika
62,00 €

držiak na uterák 
chróm, 37,5 cm
57,00 €

háčik 
chróm
16,50 €

dávkovač mydla 
chróm / keramika
27,30 €

držiak WC papiera,  
chróm
22,70 €

WC kefa 
chróm / keramika
40,90 €

WC kefa  
celokovová 
na zavesenie  
alebo postavenie
chróm, 44,60 €

WC kefa 
chróm / sklo
28,90 €

háčik 
chróm
9,90 € 

dávkovač mydla 
akrylát / sklo
24,00 €

polica s dávkovačom 
mydla a pohárom 
akrylát / sklo
56,20 €

polica 50 cm 
akrylát / sklo
39,70 €

WC kefa 
chróm / sklo
53,70 €

košík rohový 
odnímateľný, chróm
49,60 €

košík rovný 18 x 10,5 cm
odnímateľný, chróm
41,30 €

košík rohový 21x 21 cm
chróm
27,30 €

košík rovný, 20 x 11 cm
chróm
27,30 €

košík rohový, 16,5 x 16,5 cm
chróm
28,90 €

Kibo

Unix

kúpeľňové doplnky Kibo, Unix

polička rohová 
chróm / akrylát
35,50 €
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držiak WC papiera,  
staromosadz
34,70 €

držiak pohára
staromosadz / keramika
37,20 €

pohárik
chróm / matné sklo 24,40 €

držiak mydla
chróm / matné sklo 24,40 €

držiak na uterák
staromosadz
33,10 €

WC kefa
staromosadz / keramika
70,20 €

dávkovač mydla
staromosadz / keramika
41,30 €

dávkovač mydla
chróm / matné sklo 36,80 €

háčik, 
chróm 16,50 €

háčik, 
staromosadz 20,70 €

háčik, 
staromeď 20,70 €

Keira

dvojháčik
chróm 20,30 €

háčik
chróm 12,40 €

držiak WC papiera
chróm 23,60 €

držiak uteráku
chróm 26,90 €

držiak uteráku dvojitý
chróm 49,60 €

WC kefa
chróm / matné sklo
53,70 €

WC kefa
chróm / matné sklo
37,20 €

kúpeľňové doplnky Keira, Lada

pravý

ľavý

Lada

Povrchové úpravy:
Všetky doplnky zo série Lada sa vyrábajú  
v povrchových úpravách: 
chróm staromosadz staromeď

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

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 80 x 60 cm, 189,70 €
š x v: 100 x 60 cm, 231,00 €

zrkadlo s LED podsvietením
Ø 60 cm, 
181,50 €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 60 x 60 cm, 
317,80 €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 60 x 80 cm, 
235,20 €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 60 x 80 cm, 
235,20 €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 60 x 80 cm, 
239,30 €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 60 x 80 cm, 
bez pohyb  senzoru 247,60 €
s pohyb  senzorom 280,60 €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 120 x 70 cm, 
313,70 €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 50 x 70 cm, 156,70 €
š x v: 60 x 80 cm, 185,60 €

montáž 

montáž 

montáž 

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 80 x 60 cm, 189,70 €
š x v: 100 x 60 cm, 231,00 €

zrkadlo s LED podsvietením
š x v: 60 x 80 cm, 
bez pohyb  senzoru 247,60 € 
s pohyb  senzorom 280,60 €

zrkadlo s LED podsvietením
š x ,v: 50 x 70 cm, 156,70 €
š x v: 60 x 80 cm, 185,60 €

montáž montáž montáž montáž 

technology

technology

Sprchykúpeľňové zrkadlá s LED podsvietením

montáž montáž 

montáž 

montáž 

technology

technology
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biela lesklá 

dub caledonia

šedá matná 

farebné varianty série  Nojazávesné skrinky Noja s keramickými umývadlami, 2 zásuvky so SoftClose spomaľovačom (hĺbka 46 cm, výška 58 cm)

šírka 121 cm,  4 zásuvky so SoftClose
biela lesklá, 687,24 €  hnedá akácia, 687,24 €
šedá matná 687,24 €  dub caledonia, 687,24 €

biela lesklá, 101 cm  480,80 € detail umývadla

detail zásuviek

biela lesklá 328,80 €
šedá matná 328,80 €

biela lesklá 339,90 € 
hnedá akácia 339,90 € 
šedá matná, 339,90 € 
dub caledonia 339,90 €

81 cm 396,84 €
91 cm 414,12 €

skrinka vysoká závesná 
biela lesklá, 140 x 30 x 24 cm
213,96 €

hnedá akácia 

kúpeľňový nábytok Noja

šírka 61 cm šírka 71 cm biela lesklá 
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konzola, pod pracovnú dosku - skrytá 63,72 €

umývadlo keramické, miska na dosku
Ø 47 cm, výška 15 cm
biela, 99,90 € (141 €)

Voliteľná kúpeľňová zostava

umývadlo WhiteStone 410 SLIM
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
Ø 41,5 cm, výška 15 cm, liaty mramor
179,90 € (249,00 €)

umývadlo WhiteStone 420, 
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
Ø 42 cm, výška 16 cm, liaty mramor 
129,90 € (186,00 €)

umývadlo WhiteStone 412
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
Ø 41,2 cm, výška 14 cm, liaty mramor
119,90 € (173,00 €)

umývadlo WhiteStone 460 SLIM
miska na dosku, bez prepadu, biele lesklé
46 x 32 cm, výška 15 cm, liaty mramor
180,90 € (245,00 €)

kúpeľňový nábytok

umývadlo keramické, miska na dosku
50 x 43 cm, výška 13 cm,
biela, 74,98 €

Doporučené príslušenstvo:  ventil umývadlový 5/4“ Push-Push, chróm, 27,90 €  (41,82 €)  ventil umývadlový 5/4“,  
 umývadlový sifón úsporný, 5/4“ x 555 mm DN40, 6,90 € (12,06 €)  neuzatvárateľný, skrátiteľný, so sítkom, chróm, 15,90 € 

šírka biely lak,  
vysoký lesk dub čierna matná

80
cm

163,32 € 138,60 € 205,08 €

100
cm

194,64 € 167,52 € 227,28 €

120
cm

224,28 € 180,60 € 262,52 €

150
cm

272,16 € 239,16 € 320,16 €

170
cm

301,80 € 245,04 € 356,16 €

pracovná doska, hĺbka 50 cm, výška 8 cm

Vzorkovník 
farieb

biely lak,  
vysoký lesk

šírka biely lak,  
vysoký lesk dub čierna matná

50
cm

284,28 € 313,32 € 331,32 €

60
cm

298,32 € 328,20 € 363,60 €

75
cm

316,68 € 360,24 € 377,76 €

80
cm

326,28 € 372,48 € 391,56 €

100
cm

350,88 € 389,76 € 431,04 €

120
cm

375,48 € 437,16 € 470,52 €

dub arligton

zásuvka pod pracovnú dosku, hĺbka 50 cm, výška 30 cm

čierna matná

dvierka čierna matná 
korpus dub arligton

1 2

umývadlo keramické, miska na dosku
60 x 43 cm, výška 13 cm,
biela, 75,60 €
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1 2

Doporučené príslušenstvo: 
ventil umývadlový 5/4“ Push-Push, chróm, 27,90 €  (41,82 €) 
umývadlový sifón úsporný, 5/4“ x 555 mm DN40, 6,90 € (12,06 €)

MyVento

MySway 2 0
MADE
IN
SLOVAKIA

Benefity:

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

ktoréhokoľvek dielu
• pracovná doska je vodeodolná
• vyrobené na Slovensku

i
RAL 

nábytok

Rozmer Cena Pôv  cena

55 x 37 149,90 € (217,20 €)
60 x 47 169,90 € (246,00 €)
80 x 47 169,90 € (249,60 €)

Rozmer Cena Pôv  cena

60 x 47 159,90 € (253,20 €)
80 x 47 399,90 € (652,80 €)

k umývadlu biely lak,  
vysoký lesk dub čierna mat  / dub,

Avento  
55 x 37

353,40 € 370,92 € 441,12 €

Avento  
60 x 47

365,40 € 383,88 € 462,96 €

Avento  
80 x 47

391,56 € 415,32 € 510,48 €

k umývadlu 1-zásuvková 2-zásuvková

Subway  
60 x 47

239,52 € 330,48 €

Subway  
80 x 47

270,60 € 366,00 €

k umývadlu biely lak,  
vysoký lesk dub čierna mat  / dub,

Avento  
60 x 47

288,96 € 324,00 € 357,36 €

Avento  
80 x 47

329,16 € 359,88 € 321,44 €

umývadlo Avento

umývadlo Subway

skrinka závesná, 2-zásuvková so SoftClose zatváraním

rozmer biely lak,  
vysoký lesk dub čierna mat  / dub,

šírka  
30 cm

373,20 € 464,52 € 568,44 €

šírka  
40 cm

422,76 € 546,72 € 607,08 €

skrinka závesná k umývadlu Subway 2 0,  
biely lak, vysoký lesk

skrinka závesná, 1-zásuvková so SoftClose zatváraním

skrinka vysoká závesná, 2-dverová, š 30 x v 170 x h 30 cm,

rozmer biela dub čierna mat  / dub,

šírka  
40 cm

236,76 € 259,44 € 286,20 €

rozmer biely lak,  
vysoký lesk dub čierna mat  / dub,

šírka  
40 cm

60,36 € 60,60 € 86,76 €

doska na nízku skrinku, 18 mm (len pri montáži ako nízka skrinka)

skrinka nízka závesná, 1-krídlové dvere, 40x47x45 cm,  
univerzálna montáž, spodná / horná skrinka, L / P montáž
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kúpeľňový nábytok

Doporučené príslušenstvo:  ventil umývadlový 5/4“ Push-Push, chróm, 27,90 €  (41,82 €)  ventil umývadlový 5/4“,  
 umývadlový sifón úsporný, 5/4“ x 555 mm DN40, 6,90 € (12,06 €)  neuzatvárateľný, skrátiteľný, so sítkom, chróm, 15,90 €  

1 2

Rozmer Cena

55 x 43 74,98 €
60 x 43 75,60 €

umývadlo Orne,  
keramické, na dosku - miska

Rozmer Cena Pôv  cena

55 x 43 77,90 € (111,00 €)

umývadlo WhiteStone 400
bez prepadu, biela lesklá, minerálny kompozit k umývadlu biely lak,  

vysoký lesk dub čierna mat  / dub,

50 x 43 cm  
1-zásuvková

289,08 € 297,24 € 324,84 €

50 x 43 cm  
2-zásuvková

371,88 € 381,00 € 415,92 €

60 x 43 cm  
1-zásuvková

311,52 € 327,00 € 353,76 €

60 x 43 cm  
2-zásuvková

384,48 € 403,08 € 435,84 €

k umývadlu biely lak,  
vysoký lesk dub čierna mat  / dub,

40 x 22 cm  
1-dverová ľavá

153,12 € 208,68 € 234,96 €

40 x 22 cm  
1-dverová pravá

153,12 € 208,68 € 234,96 €

50 x 43 cm  
2-dverová

258,00 € 284,64 € 314,04 €

60 x 43 cm  
2-dverová

277,20 € 314,28 € 347,04 €

skrinka závesná, zásuvková so SoftClose zatváranímskrinka závesná, so SoftClose zatváraním

rozmer biela dub čierna matná

1-krídlová  
55 x 70 cm

252,00 € 267,48 € 272,94 €

2-krídlová  
80 x 70 cm

346,68 € 362,40 € 369,72 €

zrkadlové skrinky, so SoftClose zatváraním, hĺbka 15 cm

rozmer biela dub čierna matná

4-uholník  
60 x 80 cm

174,36 € 165,00 € 257,40 €

4-uholník  
80 x 80 cm

207,96 € 196,92 € 327,72 €

zrkadlá

rozmer biela dub čierna matná
kruh  
Ø 60 cm

248,28 € 287,76 € 356,76 €

kruh  
Ø 80 cm

385,32 € 398,40 € 483,48 €

zrkadlá
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kuchynské batérie batéria Metris Select 326,67 € (480 €) 

B

A

i

s vyťahovacím výtokom
A: 235 mm, B: 333 mm  
385,56 €, (277,44 €)

A: 222 mm, B: 277 mm  
168,18 €, (277,44 €)

s vyťahovacím výtokom
A: 208 mm, B: 223 mm  
329,43 €, (277,44 €)

s tlačítkom
A: 208 mm, B: 288 mm  
299,90 €, (277,44 €)

s vyťahovacím výtokom
A: 208 mm, B: 238 mm  
344,57 €, (277,44 €)

s vyťahovacou sprškou
A: 222 mm, B: 165 mm  
258,04 €, (277,44 €)

s vyťahovacou sprškou
A: 220 mm, B: 230 mm  
210,20 €, (277,44 €)

s vyťahovacou sprškou
A: 213 mm, B: 185 mm  
298,08 €, (277,44 €)

s vyťahovacou sprškou
A: 237 mm, B: 319 mm  
365,51 €, (277,44 €)

s tlačítkom
A: 208 mm, B: 253 mm  
297,03 €, (277,44 €)

A: 220 mm, B: 155 mm  
98,41 €, (277,44 €)

A: 145 mm, B: 255 mm  
139,90 €, (258,36 €)

A: 204 mm, B: 268 mm  
146,70 €, (277,44 €)

A: 203 mm, B: 262 mm  
198,55 €, (277,44 €)

A: 174 mm, B: 215 mm  
179,60 €, (277,44 €)

s vyťahovacím výtokom
A: 220 mm, B: 288 mm  
357,96 €, (277,44 €)
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s vyťahovacím výtokom
A: 215 mm, B: 215 mm  
178,20 €, (302,40 €)

s vyťahovacou sprškou
A: 226 mm, B: 139 mm  
113,20 €, (202,80 €)

A: 223 mm, B: 228 mm  
146,70 €, (248,40 €)

A: 223 mm, B: 228 mm  
114,30 €, (201,60 €)

A: 226 mm, B: 147 mm  
81,00 €, (138,00 €)

A: 220 mm, B: 250 mm  
191,40 €, (330,00 €)

A: 182 mm, B: 213 mm  
77,60 €, (144,00 €)

A: 223 mm, B: 207 mm  
72,20 €, (123,60 €)

s boilerom L a filtráciou
A: 221 mm, B: 336 mm  
2 220,00 €

Benefity:
- vriaca voda okamžite k dispozícií 
- až 3l alebo 6l vriacej vody (verzia M/L)
- detská poistka

s vyťah 
A: 223 mm, B: 295 mm  
so sprškou 231,70 €, (396,00 €)

s výtokom 193,30 €, (320,40 €)

A: 202 mm, B: 285 mm  
179,00 €, (313,20 €)

s chladiacim systémom, filtráciou  
a výrobou perlivej vody
A: 221 mm, B: 334 mm  
1 399,00 €, (2 412,00 €)

Benefity:
-  neperlivá/jemne perlivá/silne perlivá 

voda stlačením jedného tlačidla
- chladenie
- 5-násobná filtrácia

s vyťahovacou sprškou
A: 240 mm, B: 197 mm  
365,50 €, (613,20 €)

s vyťahovacou sprškou
A: 234 mm, B: 158 mm  
442,90 €, (752,40 €)

NOVINKA

100º C  
PRIAMO Z KOHÚTIKA 

PERLIVÉ  
OSVIEŽENIE, 
SKVELÁ CHUŤ 
PRIAMO Z KOHÚTIKA 

VRIACA VODA BEZ ČAKANIA. GROHE RED.PERLIVÁ VODA BEZ NOSENIA FLIAŠ. GROHE BLUE.

- 5-násobná filtrácia
 - mechanické nečistoty
 - chlór, pesticídy
 - vodný kameň, kovy
 - prídavok Mg (35mg/l)

kuchynské batérie
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s vyťahovacím výtokom
A: 217 mm, B: 298 mm

215,90 € (348,05 €) 

s vyťahovacou sprškou
A: 221 mm, B: 290 mm 
222,90 € (358,49 €)

A: 216 mm, B: 130 mm
71,90 € (119,86 €)

A: 203 mm, B: 236 mm
179,90 € (282,52 €)

A: 221 mm, B: 228 mm
83,50 € (138,52 €)

s vyťahovacou sprškou
A: 231 mm, B: 157 mm
209,90 € (349,22 €)

A: 213 mm, B: 243 mm
168,90 € (280,96 €)

A: 189 mm, B: 296 mm 
269,90 € (348,05 €)

A: 153 mm, B: 263 mm
86,40 € (115,00 €)

elektronická s mikrospínačom
A: 200 mm, B: 290 mm
479,90 € (873,26 €)

ovládanie pákou alebo bezkontaktne
A: 193 mm, B: 280 mm
429,90 € (807,88 €)

ovládanie pákou alebo bezkontaktne
s flexi výtokom
A: 200 mm, B: 237 mm
479,90 € (1 040,51 €)

s flexi výtokom
A: 200 mm, B: 218 mm
255,50 € (553,80 €)

A: 196 mm, B: 265 mm
95,90 € (119,00 €)

kuchynské batérie 

B

A

i

teplota vody pre 
bezkontaktnú funkciu 
nastaviteľná otočným 

krúžkom

NOVINKA NOVINKA

VRIACA VODA BEZ ČAKANIA. GROHE RED.
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Axiálny ventilátor ZCV 2 s inteligentnou technológiou Smart
ovládanie podľa vhlkosti a s časovačom, IP24, pripojenie 100 mm, 204,77 € (227,52 €) 
Výhody: - extrémne nízka hladina hluku 10,1 - 23,5 dB
              - nízka spotreba 1,1 - 4,1 W  - montáž do steny alebo stropu
              - inštalovanie do kuchyne / kúpeľne - na nepretržitú prevádzku

Axiálny ventilátor SILENT 100 so spätnou klapkou
IP24, hlučnosť 26,7 dB, pripojenie 100 mm
Výhody: - o 70% nižsia hlučnosť ako majú štandardné axiálne ventilátory
              - motor s guličkovým ložiskom pre dlhú životnosť
              - montáž do steny alebo stropu
              - so spätnou klapkou

ovládanie

základný
53,78 € (59,76 €)
s časovačom
61,45 € (68,28 €)
s časovačom 
a snimačom vlhkosti
74,30 € (82,56 €)  

ventilátor ZSR 100 do sprchového kúta s časovačom,  
IP24, hlučnosť 26,7 dB, krytka Ø 145 mm, pripojenie Ø 100 mm
s osvetlením,  
halogén 20 W, s transformátorom 12 V, v balení biela aj chrómová 
dekoračná krytka, 116,96 €, (129,96 €)
bez osvetlenia, 83,48 €,  (92,76 €)

ohybné potrubie z PVC
Ø 100 mm, dĺžka 3 m, nízka hmotnosť, 
stabilná konštrukcia, jednoduché 
tvarovanie, 8,88 €

dekoračný kryt
18 x 18 cm, biely, s vložkou 
Rythm, chróm, 11,40 €

dekoračný kryt
18 x 18 cm, biely, 
 9,31 €

ComfoAir 70
Výmena vzduch až 65m3/h 
Možnosť pripojenia až 2 miestnosti 
Účinnosť spätného získavania tepla až 89%, vlhkosti až 79% 
Voliteľné príslušenstvo: peľové filtre alebo potrubie pre druhú miestnosť 
1 296,00 € (1 364,40 €)
inštalačné potrubie Ø 250 mm, dĺžka 600 mm 86,64 €

68 mm

142 mm

ComfoSpot 50
Výmena vzduch až 55m3/h 
923,40 € (972,00 €)
inštalačné potrubie Ø 315 mm, dĺžka 600 mm 99,12 €

Lokálne vetracie jednotky so spätným získavaním tepla pri riadenom vetraní  Vhodná pre inštalaciu pri renovácii ale aj novostavbe 1 aj  2 izbových bytov, kancelárii       
Entalpický výmenník (výmenník so spätným získavaním vlhkosti) udržuje optimálnu vlhkosť a súčasne zabezpečuje vysokú energetickú efektívnosť   
Tichá prevádzka vďaka kvalitným ventilátorom a dobrej zvukovej izolácii  Intuitívne ovládanie vďaka dotykovému prevedeniu  Žiadne problémy s kondenzátom na fasáde  Jednoduchá a rýchla montáž 

Pssst...
Ventilátor Silent v kúpeľni vidíte
ale nepočujete ho 
Teraz o 70% tichšie 

ventilátory, rekuperácie

Príklad zapojenia rekuperačnej jednotky  
aj do druhej miestnosti
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Typ farba
montážny 

otvor v mm
výkon  
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

E100G 100 115 31 47,47 €

E100GT 100 115 31 60,00 €

E120G 120 210 33 73,00 €

E120GT 120 210 33 90,00 €

E100GS 100 115 31 55,55 €

E100GST 100 115 31 69,00 €

E100GBK 100 115 31 59,50 €

E100GTBK 100 115 31 69,00 €

Typ farba
montážny 

otvor v mm
výkon 
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

E100GTH 100 36/115 17/31 110,00 €

E120GTH 120
max  
210

max   
33

130,00 €

E150GTH 150
 max   
350

max   
35

175,00 €

E100GSTH 100 36/115 17/31 119,00 €

E100GTHBK 100 36/115 17/31 129,00 €

X-MART 10 
Matic

montážny 
otvor 

výkon  
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

biely 100 mm 98 38 77,55 €
inox 100 mm 98 38 88,55 €

Typ
montážny 

otvor 
výkon 
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

B10 Plus 100 mm 98 41 19,90 €
B10 Plus T 100 mm 98 41 27,70 €

Typ
montážny 

otvor v mm
cena  
v EUR

Spätná klapka 100 4,03 €

Spätná klapka 120 5,50 €

Spätná klapka 150 6,50 €

Typ farba
montážny 

otvor v mm
výkon 
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

E100GLT 100
max  
115

17/31 155,00 €

Ľahká údržba

Verzia
ŠTANDARD
použiteľné v kombinácií  
s vypínačom na svetlo

S ČASOVAČOM
s časovým dobehom,  
nastaviteľným 3-15 min

FARBA
biele sklo / strieborné sklo / čierne sklo

SO SNÍMAČOM VLHKOSTI 
nastaviteľným 40 - 95%, s časovým 
dobehom nastaviteľným 0 sec -15 min

Axiálne ventilátory E GLASS

- predný sklenený kryt
- guľôčkové ložisko
- montáž stena/ strop
- hĺbka pripojenia 94 mm

- s LED displejom (teplota/vlhkosť) 
- 2-rýchlostný
- možnosť použiť na trvalé vetranie
- s časovačom ( dobeh 0-15 min  )
- predný sklenený kryt
- guľôčkové ložisko
- montáž stena/ strop
- hĺbka pripojenia 94 mm

- s LED podsvietením
- s časovačom ( dobeh 0-15 min  ) 
- predný sklenený kryt 
- guľôčkové ložisko
- montáž stena/ strop
- hĺbka pripojenia 94 mm

-  automatická žalúzia formou 
vysúvania čelnej dosky

-  hĺbka pripojenia 87 mm
-  spätná klapka nie je potrebná
-  jednoduchá údržba
-  kryt demontovateľný bez náradia
-  časovač

- hĺbka pripojenia 85mm

Axiálne ventilátory X-MART 10 Matic a B10 plus

Strieborná varianta

kúpeľňové ventilátory
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nádrž WC ViConnect -  
pod sadrokartón,  
199,90 € (356,40 €)

detail kotvenia  
do zadnej priečky

nádrž WC ViConnect -  
na zamurovanie,  
169,90 € (225,60 €)

Plastové tlačítka E200

Plastové tlačítka E300

Sklenené tlačítka M300

Sklenené lesklé tlačítka M200 

biele lesklé, 52,90 € (67,20 €) biele, 299,90 € (372,00 €)

chróm matný, 69,90 € (93,60 €)

šedé, 299,90 € (372,00 €)chróm lesklý, 69,90 € (93,60 €)

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

biele/biele, 59,90 € (73,20 €) biele/chróm, 84,90 € (104,40 €) chróm mat/chróm,  
84,90 € (104,40 €)

biele/nerez, 299,90 € (375,60 €)

Voliteľné príslušenstvo ku tlačítka E300 a M300:
montážna sada pre zapustenie tlačítka 205,20 €  rozperný rám na pokrytie nerovnosti obkladu 181,20 €

čierne/nerez, 299,90 € (375,60 €) šedé/nerez, 299,90 € (375,60 €)

šedé/chróm mat,  
84,90 € (104,40 €)

čierne/chróm mat,  
84,90 € (104,40 €)

chróm/chróm, 84,90 € (104,40 €)

biele/chróm mat,  
84,90 € (104,40 €)

Viconnect

čierne, 299,90 € (372,000 €) 
čierne s LED podsvietením 499,90 € (649,20 €)

NOVINKA
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OVLÁDANIE 

BOWDENOM

Zabudovateľné WC systémy Sanit

Tlačítka

Všetky uvedené tlačítka  
sú kompatibilné s bowdenovou 
technológiou INEO 

nádrž INEO SOLO
pre závesné WC, biela/sklo
699,00 € (743,58 €)

nádrž INEO PLUS 80
pre závesné WC, pod sadrokartón, 
hĺbka nádrže 80 mm
219,00 €  (259,62 €)

rohová nádrž INEO PLUS 995 
hĺbka uhlopriečky len 230 mm 
pod sadrokartón
229,00 €  (435,60 €)

nádrž INEO IN
pre závesné WC, na zamurovanie
139,90 €  (159,84 €)

S707 chróm, lesklé

LOS chróm, lesklé LOS čierna / biela, lesklé LOS chróm / biela, lesklé

Swing biela / plast, leskléS707 biela, lesklé SK706 biela plast / plast, lesklé

43,00 € (85,80 €)

55,00 € (85,60 €) 49,00 € (59,04 €) 55,00 € (67,68 €)

95,90 € (109,20 €)32,00 € (50,76 €) 85,90 € (98,52 €)

Doporučené príslušenstvo: 
Kotviaca sada INEO na zadnú stenu 7,26 €  (6,78 €)
Kotviaca sada INEO do bočných stien, do bytového jadra  29,90 €  

Zápustné tlačítka s nerezovým rámikom

230 mm

detail umiestnenia nádrže v rohu miestnosti

MADE
IN
GERMANY

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

OVLÁDANIE 

BOWDENOM
OVLÁDANIE 

BOWDENOM
OVLÁDANIE 

BOWDENOM

podomietkové konštrukcie a tlačítkaPredstenový modul INEO SOLO v bielej a čiernej farbe 

Odhlučňovacia sada k WC a bidetu 5,20 €

nádrž INEO PLUS
pre závesné WC, pod sadrokartón
174,90 €  (235,02 €)

OVLÁDANIE 

BOWDENOM
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set 3 v 1 
nádrž + kotvenie + tlačítko, chróm 
pre závesné WC, pod sadrokartón
179,00 € (356,40 €)

systém Grohe Sense Guard, 
diaľkovo ovládaný ventil
498,00 €

systém Grohe Sense, mobilná časť
inteligentný systém detekcie úniku vody
60,00 €

nádrž do bytového jadra
pre závesné WC, pod sadrokartón
199,90 € (442,80 €)

set 2 v 1  
nádrž + tlačítko, chróm
pre závesné WC, na zamurovanie
149,00 € (283,20 €)

tlmič  
splachovacieho prúdu  
vody do vypúšťacieho  
ventilu GROHE
15,60 €

SKÔR AKO SA KVAPKA  
ZMENÍ NA POVODEŇ.
NOVÝ SYSTÉM PREVENCIE PROTI VYTOPENIU - GROHE SENSE

Benefity
-  jednoduchá inštalácia 

pomocou aplikácie  
v mobilnom telefóne

-  deteguje priesak vody  
a sníma teplotu a vlhkosť 
v miestnosti

Benefity
-  odhalí mikropriesaky  

a prasknuté potrubie
-  sníma tlak, prietok  

a spotrebu
-  automaticky preruší 

prietok vody

tlačítko Arena,  
chróm, montáž  
vertikálna
49,90 € (88,80 €)

tlačítko Nova,  
chróm, montáž  
vertikálna/horizontálna
49,90 € (85,20 €)

tlačítko Skate,  
chróm, montáž  
vertikálna/horizontálna
49,90 € (81,60 €)

set Fresh,  
k tlačítkam GROHE, na jednoduchý prístup do nádržky 
49,00 € (84,00 €)

kotviaca sada Rapid SL
na zadnú stenu, (sada 2 ks)  
pre nádrž do ľahkej priečky
13,90 € (24,00 €)

 detail otvárania tlačítka

Sense, nádrže

nádrž k bidetovým sedátkam  
pre závesné WC, pod sadrokartón  
pre Sensia Arena 
206,00 € (345,60 €)
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výlevka Multiset Sanit biela
55x45cm
bez mriežky, 
69,90 € (89,10 €)
s mriežkou,  
89,90 € (124,44 €)

výlevka Sanit biela
49,5x34,5cm
bez mriežky, 
48,90 € (57,78 €)
s mriežkou, 
59,90 € (70,98 €)

sprchové sifóny, Ø 90 mm, chróm
so sitkom, výška 86 mm 
24,90 € (34,89 €)

sprchové sifóny, Ø 90 mm, chróm
nízky, výška 60 mm, 
39,00 €

vaňový sifón  
s kĺbovým spojom, chróm
65 cm 29,10 € 
100 cm 39,90 €

s odbočkou
DN50

4,20 €

s odbočkou
flexibilný, 
DN50/40 
6,18 €

s tromi 
odbočkami 
DN50
6,90 € (9,54 €)

keramická výlevka Starck  
(bez odtokového ventilu 5/4“)
výlevka 315,18 € (370,80 €)
chrómový rošt + kotvenie výlevky  
87,72 € (103,20 €)
kotvenie výlevky, 21,60 €

48 x 42,5 cm

šxh

vaňový sifón napúšťací, 
Swing Plus  
s kĺbovým spojom, chróm
100 cm 187,14 €

hadica prípojná  
Swing Plus 
k vaňovému napúšťaciemu  
sifónu, 26,90 €

hadica prípojná Exafill 
k vaňovému napúšťaciemu  
sifónu, 
77,13 € (102,84 €)

Nutné  
príslušenstvo  
k vaňovému  
sifónu  
Swing Plus

polsifóny k výlevke

vaňový sifón 
napúšťací Exafill
52 cm, chróm
249,21 €, (332,80 €)

vaňový sifón 
56 cm, chróm
63,27 €, (84,36 €)

sifón vaničkový
úplná sada prietok 51 l/min  
64,26 €, (85,68 €)

tesniaca páska
3,3 m, k vani a k vaničke
9,00 €

tesniaca páska
3,3 m, k vani  
a k vaničke
9,00 €

sitko

Nutné  
príslušenstvo  
k vaňovému  
sifónu  
Exafill

inštalačný sortiment

1 2

k vani

k sprchovej vaničke

k výlevke
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konzola pre madlo,  
ľavá
84,00 €  (120,36 €)

konzola pre madlo,  
pravá
84,00 €  (120,36 €)

nádrž INEO PLUS
pre závesné WC, pod sadrokartón
174,90 €  (235,02 €)

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

koleno WC kĺbové  
DN100 WC 0-90°
s nastaviteľným sklonom
14,90 €  (31,50 €)

trubka WC flexi DN100
580 mm, masívna,  
hladké vnútro
28,38 €  

trubka WC flexi DN 100
225 - 525 mm
21,36 €

etážka WCdo podlahy
60 - 350 mm 
(rezateľné)
37,90 €  (57,78 €)

pred rekonštrukciou

tlmič prietoku vody  
k vypúšťaciemu ventilu  
SANIT INEO, (zníženie prietoku  
vody o 0,3l/sec )
4,50 €

po rekonštrukcii

trubka FLEXI WC  
DN90/DN100, hladká  
vnútorná stena,  
dĺžka 480 - 580 mm
43,00 €  (92,42 €)

trubka WC DN90
s klapkou proti hlodavcom
dĺžka 180 mm
39,00 €  (64,68 €)

redukcia WC
DN90/DN110
4,90 €

kotviaca sada INEO
na zadnú stenu, (sada 2 ks)  
pre nádrž do ľahkej priečky
7,26 € 

pripojovacia  
sada WC
30 cm
19,62 €

pripojovacia  
trubka WC
30 cm
6,90 €

kotviaca sada INEO
do bočných stien (bytové jadro)  
pre nádrž do ľahkej priečky
29,90 € 

trubky excentrické WC
DN90 a DN45 s držiakmi
vyosenie 25 mm
48,48 € 

zostava Sanit INEO na odsávanie zápachu z WC
35,10 €

príklady  
inštalácie 
kotvenia nôh
(platí pre všetky 
konštrukcie  
INEO PLUS)

koleno Flexi WC  
DN90/DN100 s redukciou 110 mm
hladká vnútorná stena,  
dĺžka 460-630mm
43,00 €  (92,42 €)

INEO FreshBox
do nádrže INEO IN / INEO PLUS
pre bezchlórové tabletky
12,84 €

Odhlučňovacia sada
k závesnému WC a bidetu
5,52 € 

príklad použitia

tesnenie CIK- CAK 
ku keramike
8,90 € 

tesnenie CIK- CAK 
ku keramike
8,90 € 

pripojenie k WC kombi

k WC
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bidetová konštrukcia INEO
pod sadrokartón
129,00 €  (233,70 €)

príklad použitia

príklad použitia

umývadlová konštrukcia 
INEO, pod sadrokartón
119,00 €

pisoárová  
konštrukcia INEO, 
114,00 €  (196,92 €)

bidetový sifón
22,86 €  (30,48 €)

pisoárový senzorový  
splachovač EDITION E 
k telesu Compact, chróm (6V) 
chróm 189,90 € (237,17 €)

Pisoárový tlačný 
ventil chróm
1/2“ DN15
73,50€ (89,34 €)

pisoárové teleso 
Compact, podomietkové 
(k tlačítku alebo senzoru)
41,90 € (50,14 €)

pisoárové tlačítko  
k telesu Compact
chróm 
41,90 € (50,77 €)

pisoárová vtoková  
armatúra, 1/2“ s manžetou
11,94 €

pisoárový sifón 
s manžetou (0,4-1l),  
16,74 €

odhlučňovacia sada
k závesnému WC a bidetu
5,20 € 

Izolácia protihluková SANIT
pre umývadlo do 750 mm
5,52 € 

umývadlový sifón
5/4“ x 235 mm DN40
3,30 € (5,22 €)

odtokový ventil
Push, plast
22,59 €, (30,12 €)

umývadlový sifón
5/4“ x 555 mm DN40
6,90 € (12,06 €)

umývadlový sifón Design
5/4“ x 235 mm DN32
26,82 €

odtokový ventil
Push, mosadz
52,92 €, (70,56 €)

upevnenie umývadla, sada
do pevnej priečky
1,20 €

trubka 
32 x 300 mm, chróm, 
8,90 €

odtokový ventil 
5/4“, neuzatvárateľný,  
skrátiteľný so sítkom, chróm
15,90 €

fľaškový sifón
22,23 €, (29,64 €)

odtokový ventil 
5/4“ silber, 
2,94 €

umývadlový sifón
5/4“ x 330 mm
69,30 €, (92,40 €)

odtokový ventil
5/4“ Push, chróm
28,70 €  (40,38 €)

montážna konzola,  
pod sadrokartón
30,90 €  (57,42 €) 

montážna konzola,  
pod sadrokartón
30,90 €  (57,42 €) 

tesnenie CIK- CAK 
ku keramike
8,90 € 

tesnenie CIK- CAK 
ku keramike
8,90 € 

odtokový ventil  
5/4“ Push, chróm
27,90 €  (41,82 €)

tesnenie CIK- CAK 
ku keramike
8,90 € 

k pisoáru

k umývadlu

k bidetu
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ventil výtokový  
COMFORT 
chróm, 1/2“ - 3/4“ - výtok
71,90 € (99,49 €)

ventil nezámrzný Polar II set
matný chróm 1/2“ - 3/4“ - 3/8“
83,90 € (108,62 €)

sprchová batéria  
k MasterBox-u
so zmiešavaním
122,00 € (143,96 €)

ventil výtokový
matný chróm 1/2“ - 3/4“
9,30 € (10,67 €)

ventil pračkový/umývačkový 
COMFORT chróm,  
3/8“ - 3/8“ - 3/4“
39,90€ (50,90 €)

ventil kombinovaný rohový
COMFORT 1/2“ - 3/4“ - 3/8“
16,50€ (20,70 €)

ventil rohový
pripojenie 1/2 “ x 3/8“
4,99 € (5,78 €)

ventil rohový
1/2“ - 3/8“
4,30 € (5,02 €)

ventil rohový
1/2“ - 1/2“
5,50 € (7,20 €)

ventil rohový so sítkom
1/2“ - 3/8“
4,30 € (5,76 €)

rohový ventil STILE
1/2 “ x 3/8“, chróm
20,30 € (23,90 €)

ventil rohový s filtrom,  
500 mic, 1/2“ - 3/8“
13,90 € (17,35 €)

ventil práčkový  
so spätnou klapkou 
chróm 1/2“ - 3/4“ 
21,50€ (26,60 €)

ventil práčkový veľký  
COMFORT 1/2“ - 3/4“
9,00€ (11,18 €)

pripojovací ventil,  
chróm  
1/2 “  11,50 € (14,02 €)
3/4 “  13,50 € (16,20 €)

pripojovací ventil  
pripojenie 1/2 “ x 3/8 “ x 3/8 “
chróm
8,50 € (9,77 €)

ventil práčkový malý
1/2“ - 3/4“
5,80 € (7,20 €)

sprchové teleso MasterBox
so zmiešavaním
239,90 € (282,79 €)

umývadlová senzorová 
batéria Celis E, chróm (6V) 
269,00 € (324,58 €)

umývadlová samouzatváracia 
batéria Petit SC, na jeden prívod 
chróm 
64,50 € (80,99 €)

sprchová nástenná  
hlavica Antivandal  
chróm  
69,90 € (80,91 €)

sifón  
pre pračku 
umývačku
14,90 €

ventily

pripojovacievonkajšie, na fasádu

k pračke/umývačke

k umývadlu

k sprche -antivandalsenzorové
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rohový ventil STILE
1/2 “ x 3/8“, chróm
20,30 € (23,90 €)

Glättmittel
prípravok na  
vyhladzovanie  
silikónových špár,  
1000 ml
14,41 €

Zementschleier Entferner Innen
odstraňovač cementového mlieka na 
dlažbe (pre interiér)
1000 ml
12,48 €

Čistiaca a leštiaca  
pasta Hansa Shine  
na chrómové batérie
14,93 €

Odstraňovač vodného  
kameňa, Power Cleaner
na silne znečistené sklo  
500 ml
23,40 €

Univerálny čistič na sklo  
Glass Cleaner 
na čistenie skla  
s AQUAPERLE, 500 ml
18,00 €

čistič Hüppe Top Plus  
na ANTI-PLAQUE  
a chrómové povrchy, 500 ml 
30,00 €

univerzálny čistič 
Protect Cleaner 
predlžuje životnosť 
AQUAPERLE, 500 ml
15,60 €

Ravak AntiCalc  
Conditioner 
300 ml
12,00 €

Ravak Cleaner  
Chrome 
500 ml
6,00 €

Ravak Teflon 
sanitárne mazivo 
7,00 €

Ravak Cleaner 
500 ml 
5,00 €

Bio-Intensiv-Reiniger  
univerzálny čistič 
1000 ml, 30,62 €
500 ml, 20,21 €

Sanitar-Reiniger
špeciálny prostriedok 
na čistenie a dezinfekciu
1000 ml
14,11 €

čistič CLEAN&SHINE 
vhodné na liaty mramor,
porcelán, sklo, chróm,  
plast, 110 ml
12,00 €

Feinsteinzeuge - Fleckstop
impregnácia na leštenú dlažbu
1000 ml
36,22 €

NaturStein 
Fleckstop
impregnácia  
prírodného kameňa
1000 ml
47,65 €

čistič Grohclean 
na batérie a kúpeľ-
ne, 500 ml
16,80 €

Vlastnosti:
• uľahčuje údržbu
• nevytvára lesk
• dlhodobá ochrana 

pred znečistením

Vlastnosti:
• vhodná najmä 

pre novopoložené 
dlažby v interiéri  
a exteriéri

Vlastnosti:
• vysoko aktívny, 
• koncentrovaný
• kyslý čistič
• neuvoľňuje  

korozívne výpary

Vlastnosti:
•  účinne odstraňuje 

najmä zvyšky 
cementového  
zákalu po výstavbe

Vlastnosti:
• silné uvoľnenie 

nečistôt
• nenarúša citlivé 

povrchy
• bez žieravín

Vlastnosti:
•  na dlaždice,  

kameň, sklo,  
ušľachtilú oceľ, 
umelú hmotu

Vlastnosti:
• samoleštiaci
• nenarúša  

škárovacie a 
tesniace hmoty

Vlastnosti:
• čistenie a dezinfek-

cia bazénov, spŕch, 
toaliet a sociálnych 
priestorov

údržba kúpeľne

stavebná chémia

1 2

čistenie a údržba
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Zobrazené farebné odtiene sa môžu líšiť od vytvrdnutého materiálu  

Farebná škála farby - DF10

10 weiss

28 jasmin

16 hellgrau

34 bahamabeige 52 braun

90 schwarz

14 betongrau

29 hellbeige 17 silbergrau

22 steingrau 

59 balibraun

33 jurabeige

15 grau

32 beige

27 pergamon

77 manhattan  66 anthrazit18 sandgrau

Pre všetky typy keramiky a prírodného kameňa

Benefity škárovacej hmoty DF10 ®
▪  pre všetky druhy keramických obkladov, prírodného kameňa,  

sklenenej mozaiky a lisovaných dosiek
▪  šírka škáry 1-10 mm
▪  v interiéri a exteriéri
▪  na steny a podlahy
▪  PerlEffekt - jednoduchá starostlivosť, odpudzuje vodu a nečistoty
▪  HydroDur - zvýšená ochrana proti plesniam a mikroorganizmom
▪  OPZ® technológia - bez vápenného zákalu a rovnomerný lesk farby
▪  zvýšená odolnosť aj proti agresívnym čistiacim prostriedkom
▪  už po 2 hodinách možnosť prechodu, po 12 hodinách plne zaťažiteľná
▪  vysoká oderuvzdornosť: CG2 WA podľa DIN EN 13 888
▪  vysoké kryštalické viazanie vody
▪  zušľachtenie so Sopro trblietkami Glitter v zlatej a striebornej farbe
▪  nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES)  

č  1907/2006, príloha XVII

LUV Škárovacia hmota DF 10® DesignFuge Flex, so zlatými trblietkamiSprchyDF 10® DesignFuge Flex
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trblietky, 1 vrecko - 100 g
použitie:
• prísada do škárovacej hmoty DF 10 
• spotreba 1-2 vrecká na 5 kg, (1 vedro) DF 10
zlatá, 23,36 €
strieborná, 13,96 €

adhézny mostík pre nesavé podklady
HPS 673 HalfPrimer S
Použitie: 
• pri pokládke dlažba na dlažbu  • 1 bal  / 1 kg dóza
• adhézia na drevo, PVC • spotreba 150 g / m2

17,50 € (20,10 €)

izolačný, elastický, bezpečnostný, tesniaci pás
DB438 Dichband 120/70mm
Použitie: 
• oblasť použitia: sprchový kút, spojovacie a dilatačné 
škáry pod keramickými obkladmi
• 10 m,  31,84 €
• 50 m,  143,80 €
• vnútorný roh,  7,90 €

sanitárny silikón, 1 bal  / 310 ml kartuša
použitie: 
• interiér / exteriér 
• oblasť, bazény
farby DF10, 13,55 € biely, 9,90 € (13,55 €)
čierny, 16,69 € transp , 9,90 € (13,55 €)

Príprava podkladu

Hydroizolácia

Lepenie

Škárovanie

flexibilná lepiaca malta
FKM XL MultiFlexKleber C2TES1, 1 bal  / 15 kg vrece
Použitie:
• pre podlahové kúrenie • pre veľké formáty dlažieb
•  výdatnosť 0,7 kg / m2, pri 1 mm hrúbke
36,90 € (49,18 €)

flexibilná lepiaca malta
Classic Plus SC808 C2TE, 1 bal  / 25 kg vrece
Použitie:
• interiér / exteriér
• pre podlahové kúrenie  
• výdatnosť 1,25 kg / m2, pri 1 mm hrúbke
12,90 € (22,64 €)

flexibilná lepiaca malta
No 1 Classic Flexkleber, 1 bal  / 25 kg vrece
použitie: 
• pre podlahové kúrenie • pre veľké formáty dlažieb
• výdatnosť 1,1 kg / m2, pri 1 mm hrúbke
19,90 € (30,47 €)  

penetrácia pre savé podklady
GD 749 Grundierung, 1 bal  / 1 kg kanister
použitie: 
• penetrácia sadrokartónov,  

cementových a sadrových omietok
• výdatnosť 0,1 - 0,2 kg / m2, neriedené
12,05 €

Benefity:
• interiér, exteriér
• spevnenie podkladu
• riedi sa vodou 1:3
• pokládka už  

po 10 min. pri 
23 °C !

Benefity:
• interiér, exteriér
• rýchloschnúce  

(1 - 2 hod )
• bez rozpúšťadiel

Benefity:
• interiér
• bez riedidiel
• hotová tekutá  

hydroizolácia   
   (plastový náter) 

cementová škárovacia malta  
DF10, trieda CG2, 5 kg vedro
použitie: 
• šírka škáry 1 - 10 mm 
• spotreba 0,1 kg / m2, (30 x 60 x 1 cm), šírka škáry 2 mm
32,66 €

Benefity:
• interiér, exteriér
• rýchloschnúca
• možnosť zušlachtiť 

trblietkami
• chemicky odolná

Benefity:
• proti plesniam
• odolný proti UV 

žiareniu
• vhodných do 

mokrých i suchých 
priestorov

Benefity:
• interiér, exteriér
• znížený sklz
• predĺžená doba  

na spracovanie

Benefity:
• interiér
• i pre podlahové kúrenie
• rýchloschnúca,  

pochôdzna po 2-3 
hodinách

• hrúbka 2-40 mm
• vysoká pevnosť
• vynikajúca roztekavosť

Benefity:
• interiér, exteriér
• znížená prašnosť o 90 %
• riadený spôsob tuhnutia
• extrémne výdatná
• extra ľahká
• 4 typy materiálov  

zmenou množstva  
pridanej vody

Benefity:
• interiér, exteriér
• znížená prašnosť 
• flexibilné C2TE

Benefity:
• interiér, exteriér
• paropriepustná
• riedi sa vodou 1:1 

vysoko flexibilná, rýchloschnúca
FDF 525 FlächenDicht flexibel, bal  1 vedro (5 kg) 
použitie: 
• kúpeľne, sprchy, umyvárne • výdatnosť 0,6 kg / m2 - 1 vrstva 
• vhodné pre podlahové kúrenie  •  pre interiér
34,90 € (43,65 €) 

hydroizolácia cementová, jednozložková flexibilná
DSF 523 Dichtschlämme Flex 1-K, 
Použitie: 
• hydroizolácie balkónu, terás,  • výdatnosť 1,4 kg / m2, 

bazénov, umývarní, spŕch, WC,     pri hrúbke 1 mm
• 10 kg vrece,  84,06 €
• 20 kg vrece,  119,04 €

samonivelizačná cementová rýchlotvrdnúca stierka
FS 15 plus Fliessenspachtel 2-40mm, 
Použitie: 
• zrovnanie podláh pred pokládkou dlažby, parkiet, kobercov    
• výdatnosť 1,5 kg / m2, pri 1 mm hrúbke
• 25 kg vrece,  36,90 € (51,79 €)

stavebná chémia
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2 cm Exteriérové dlažby, hrúbka 2 cm

Zmena cien vyhradená  Obrázky môžu byť ilustračné 

VYSVETLIVKY

Odolnosť voči povrchovému
opotrebeniu (PEI I - je najmenej  
odolná PEI - V najviac odolná) 

PEI II

Obklad

Dlažba

Na sieťke strihateľné

Rektifikovaná

Odolnosť dlažby voči obrusu
podľa Mohsovej stupnice 
tvrdosti 1-104

Metalický efekt

Rôzna grafika 

Reliéf

ProtišmykR9

Mrazuvzdorná

1 Imitácia prírodného kameňa
minimálna farebná odchylka

Imitácia prírodného kameňa 
čiastočná farebná odchylka

2

Imitácia prírodného kameňa  
stredná farebná odchylka

3

Imitácia prírodného kameňa  
výrazná farebná odchylka

4

50 
odtieňov

V ponuke je takmer 50  
odtieňov zo vzorkovníka RAL

RAL Možnosť povrchovo upraviť  
v odtieňoch zo vzorkovníka RAL

Ľahko čistiteľný povrch

Prevádzka - teplovodná

Prevádzka - teplovodná, elektrická

Prevádzka - elektrická

Ľahko čistiteľný povrch

Ľahko čistiteľný povrch dlažby

Úsporné LED osvetlenie

technology

technology

Senzorové 
snímanie pohybu

Úspora vody

Najdokonalejší liaty
materiál pre vane a vaničky

Intuitívne nastavenie  
prúdu vody

Veľmi tichá prevádzka

Úprava pre ľahšiu údržbu skla

Úprava pre ľahšiu údržbu skla

Ľahko odnímateľné sedátko
Quick

Release

Ultra tenké sedátko
Slim
Seat

Spomalovač sklápania sedátka
Soft

Closing

Skryté kotvenie WCSupraFix

WC misa bez uzatvoreného okraja

Technológia pre úsporu vody

Červená cenovka - tovar skladom99 90
€

199,00 €

Zelená cenovka - tovar skladom
u dodávateľa

99 90
€

199,00 €

Integrovaný systém  
na WC blok

ViFresh

Senzorové ovládanie

Minimálne zohriatie 
termostatickej batérieTHERMO

COOL

Úspora vody6 l

Montáž výrobku hradí výrobca   
Detailné podmienky u predajcu 

MONTÁŽ
ZADARMO

Úspora vody

ROTABLE

i
A

C

B

A

i

ALL
Všetky 
farebné 
varianty

NA MIERU

A -  Vysadenie batérie od tela po perlátor

B -  Výška batérie od podstavy po perlátor

A -  Vysadenie sprchy od steny

C -  Priemer sprchy

Možnosť atypickej výšky až do 2,30 m

Bezbariérové riešenie
vhodné i pre hendikepované osoby

Možnosť objednať v rozmere podľa 
parametrov stavebníka

Technológia automatického spomalenia 
dverí pri otváraní/zatváraní

Masívny prírodný materiál,
vynikajúce tlmenie hluku,
vysoká a dlhodobá farebná stálosť

LIATY MRAMOR

Otočné výtokové rameno sprchy 

Označený obklad (dlažba)
je dostupný vo všetkých 
odtieňoch vo vzorkovnici
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY



OBKLADY A DLAŽBY | SANITÁRNA TECHNIKA 
VODOVODNÉ BATÉRIE | SPRCHOVÉ KÚTY A VANE
KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY | INŠTALAČNÝ MATERIÁL 
STAVEBNÁ CHÉMIA

WWW.MYBATH.SK

Ceny sú s DPH  a platia do 30. 9. 2018




