
Umschlag_KERDES_DJ14_CZ_SK_10mm.indd   3 10.03.14   13:24



Umschlag_KERDES_DJ14_CZ_SK_10mm.indd   4 10.03.14   13:24



s3_7_KERDES_DJ14_PL_CZ_SK.indd   3 10.03.14   10:47



Keramag Design je projevem mimořádnosti silné značky. Výrobní program

vybavení koupelen pro náročné vyniká mimořádným smyslem pro detail. 

Je z něj zřejmé zaujetí pro krásné tvary a schopnost naplnit každé přání 

volbou vysoce kvalitních materiálů, prvotřídním zpracováním, funkčností 

a komfortem.

Keramag Design je synonymem náročné estetiky, osobitosti a kvality. 

A rovněž nadčasového designu, který přetrvá naši uspěchanou dobu.

Tvůrcem tohoto jedinečného programu je novátorská a kompetentní firma s

tradicí, jejíž značka znamená příslib „Vytváříme trvalé hodnoty“! Keramag

představuje již více než 110letou historii výrobků, které dlouhodobě 

uspokojují vysokou kvalitou a ušlechtilým designem a které jsou vytvořeny 

přesně na míru svým uživatelům. Keramag Design je pevně spojen s logem 

lva, které tak provází od počátku tradici trvalých hodnot.

Díky smyslu pro trvalé hodnoty se firma Keramag stala předním německým

výrobcem vysoce kvalitní sanitární keramiky, která v rámci silného nadnárod-

ního koncernu Sanitec Group splňuje nejvyšší nároky v mezinárodním měřítku.
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8/9

Série  Xeno2  spojuje  architektonicky jasné tvary se silou přírody. Na první 

pohled působí stroze. Při bližším prozkoumání  emotivně  a vzrušeně. Neobvyklý 

design keramiky překvapuje přísnou geometrií,ale zároveň plynulým tvarem 

vnitřního prostoru, který kopíruje formování materiálu po staletí tekoucí vodou. 

V perfektní souhře s koupelnovým nábytkem přímých linií  Xeno2 –  jako vyjádření  

suveréní nedbalosti .

Robin Platt  pracuje jako návrhář průmyslové keramiky od roku 1999, kdy 

představil svou první kolekci pro značku Rosenthal.  Prezentuje se výjimečně 

úspěšnými návrhy, jako například jídelním servisem „Free-Spirit „ , který je 

používán a odpovídá odpovídá  mimořádným nárokům Lufthansa Business 

Class . Návrh koupelnové série byl pro Robina Platta logický krok, který 

vychází ze základních zkušeností návrháře v oblasti nábytkového designu.  

Jeho vášeň pro kontrolované tvary se projevila již například v designu příborů 

pro značku WMF. Za své návrhy získal Robin Platt mnoho ocenění a jeho výrobky jsou představené 

v muzeu  V&A Museum v Londýně.
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in Litho Schatten reduzieren
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X E N O 2

•  vzrušující a emotivní spojení architektonicky jasného vnější formy  s 

plynule tvarovaným vnitřním prostorem.

• výrazný design umyvadel v symetrických  a výjimečně asymetrických 

tvarech 

•  závěsné  WC bez splachovacího kruhu Rimfree  pro značné ulehčení 

údržování čistoty 

•  extra ploché , intergované WC sedátko s pozvolným automatickým 

sklápěním 

•  závěsné WC a  bidet s hladkým vnějším povrchem díky skrytému 

upevnění, pro snadnou údržbu 

•  umyvadla a bidet jsou vybavené patentovaným Clou systémem s nuceným 

odtokem 

• strohý a jednoduchý design koupelnového nábytku, ve třech vzájemně 

kombinovatelných  barevných dekorech 

•  lehký design skříněk pod umyvadlo díky zajímavé optice čelních ploch 

•  prostorné zásuvky a výsuvy s mechanismem tichého dovírání a s 

otevíráním tip-on pro snadnou manipulaci 

• obzvlášť příjemné : zásuvky ve spodních skříňkách s LED osvětlením 

• praktické vybavení zásuvek s protiskluzovou vložkou

• vysoce hodnotné skleněné odkládací desky na boční skříňky – na přání

•  vysoká skříňka se skleněnými vnitřními poličkami, velkým vnitřním 

zrcadlem a mechanismem tichého dovírání dvířek 

•  zrcadla s LED osvětlením, s úpravou proti zamlžování , poskytují příjemné 

nepřímé osvětlení, v kombinaci s přímým světlem shora , které lze plynule 

regulovat

• atraktivní asymetrické řešení pro malé nebo hostinské koupelny 

•  na přání speciální glazura KeraTect® usnadňující čištění s 30letou zárukou

zachování vysokého lesku
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Design
Vývoj perfektního produktového designu  vyžaduje zvláštní, tvořivou 

představivost a kompetentnost. Neboť platí, že kreativní potenciál je nutné 

spojit s tím, o co při vývoji designu konec konců jde: o člověka. Pro Keramag je 

proto každé nové ztvárnění designu  zároveň zrozením přesně promyšlené 

funkčnosti. Orientuje se podle přání a potřeb člověka a zachycuje pocit ze života
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pro člověka
ve světě, který je neustále v pohybu. Produktový design společnosti Keramag 

odpovídá nárokům značky. Je inovativní, poctivý, s dlouhou životností a 

nadčasovou estetikou. Je vyvinut pro člověka, který chce ve věcech, jež ho 

obklopují, nacházet svou osobnost. Vytvořen designéry, kteří umí stvořit 

něco výjimečného.
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Antonio Citterio je jedním z nejrenomovanějších italských architektů a designérů. 

Jeho návrhy výrobků, interiérů a architektura hovoří jazykem elegantních 

tvarů. Jsou strohé. ale  vysoce funkční. Mnohé  návrhy jsou nositeli mezinárodně

významných ocenění a  jsou vystaveny v muzeu „Museum of Modern Art“ a 

staly se pevnou součástí sbírky v „Centre Pompidou“ v Paříži. Úspěchy, které 

potvrzují  cit pro nadčasové pojetí  tvarů.

V koupelnové sérii citterio propojuje designér Antonio Citterio puristické a 

jednoduché tvary s  nezaměnitelným současným italským designem. 

Geometricky jasné kontury a organicky jemná zaoblení se spojují v jedno. 

Vysoce hodnotné, inovativní materiály se doplňují v napínavé různorodosti. 

Citterio naplňuje prostor jednoduchou, nadčasovou elegancí.
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• italský design v jednoduché, nadčasové eleganci

• geometricky čisté a organicky jemně zaoblené tvary

•  estetické linie umyvadel se symetrickými a asymetrickými vnitřními tvary

• integrovaný ušlechtilý keramický uzávěr  výpusti pro umyvadla  

• umyvadla s patentovaným systémem Clou nebo s nuceným odtokem

•  zajímavé kombinace skříněk pod umyvadla s dřevěnou strukturou

se skleněným čelem v barevně sladěném kovovém rámu

• skříňky pod umyvadla mohou  být doplněné nábytkovými nožičkami

•  vysoce hodnotná  skleněná krycí deska v barvě čela na skříňkách pod

umyvadla na desku

• nábytkové zásuvky s mechanismem tichého dovírání

•  asymetrická kombinace skříňky pod umyvadlo a bočního prvku s

dodatečnými odkládacími plochami

•  vysoká skříňka se skleněným čelem nebo  s otevřenými  přihrádkami

a zrcadlem

• WC a bidety  v závěsném nebo stojícím provedení se skrytým upevněním

•  harmonicky integrované WC sedátko s pozvolným automatickým 

sklápěním

•   zrcadlo s osvětlením s LED světelnou lištou ve různých rozměrech,

s možností postranní odkládací plochy u šíře  1334 mm

• rám zrcadla shodný s nábytkem ve dřevěné struktuře

• řešení koupelny pro hosty v jednotném designu 

•  Na přání speciální glazura KeraTect® usnadňující čištění s 30letou zárukou

zachování vysokého lesku keramiky
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Inovace
Inovace jsou ty nejlepší  nápady na světě. Vznikají z vizí snadnějšího, 

příjemnějšího života. Pohání nás k hledání nových cest, k překračování známých 

hranic a nakonec i k napsání kousku budoucnosti. Síla inovací Keramagu je  

zřejmá z takových patentů jako je například systém Clou, který spojuje esteticky 

hladkou keramickou plochu bez přepadového otvoru u umyvadel a bidetů s
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ulehčují život
možností absolutně  bezpečného odtoku vody. Inovativní je i speciální glazura  

KeraTect®, první , extrémně snadno udržovatelné zušlechtění keramiky s 30-letou 

zárukou zachování stejnoměrné hladkosti a vysokého lesku keramiky. Jsou to 

právě tyto inovace, kterými Keramag nově definuje standardy. Vyvinuty pro 

budoucnost, která dodá životu novou kvalitu.

78/79

s42_157_KERDES_DJ14_PL_CZ_SK.indd   79 10.03.14   11:22



P R E C I O S A  I I
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Bernd Brohammer působí  jako návrhář průmyslového a interiérového 

vybavení pro značku Keramag a také pro společnosti napříč koncernem 

Sanitec. Dobrý design  je pro něj výrobek vytvořený spojením vysoké míry 

estetiky a technické funkčnosti. Jeho návrhy jsou úspěšné na trhu a 

ukazují  talent přizpůsobit inovativní nápady zvláštním požadavkům.

Sérii Preciosa II vytvořil Bernd Brohammer v  důsledně redukované řeči 

tvarů. Protože to jsou právě ony čisté kontury, které ze života odnímají 

komplikovanost. Obdélník a kruh v graficky prostém propojení. Preciosa II 

představuje spojení geometrie a preciznosti se silou estetického tvaru. 

Čisté geometrické tvary pro architektonicky precizní prostorové koncepce.
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nexus product design
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P R E C I O S A  I I 

• čisté geometrické tvary  pro architektonicky čisté prostorové koncepce

• umyvadla široká  600 a 900 mm

• precizně  zpracovaný nábytek

• chromované úchyty  ve tvaru kruhu  typickém pro sérii

•  zásuvky s mechanismem tichého dovírání a s praktickými vnitřními 

přihrádkami 

• variabilní skleněné poličky ve vysoké skříňce

•  držáky ručníků pro umyvadla a umývátka  s možností montáže  zboku 

nebo zepředu

•  osvětlení zrcadla ve výjimečné kombinaci - obdélníková plocha zrcadla a 

kulaté osvětlení

• WC a bidet se zvětšenou výškou od podlahy 

• skryté upevnění WC pro naprosto hladké keramické plochy

• WC sedátko s automatickým  pozvolným sklápěním

• vany s oboustrannými  plochami pro opření zad

• komfortní řešení WC pro hosty

•  na přání speciální glazura KeraTect® usnadňující čištění s 30letou zárukou 

zachování vysokého lesku keramiky
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Sortiment koupelnového vybavení myDay je splněním představ o příjemném a 

přirozeném prostředí, v němž se cítíte dobře. Představ o klidném útočišti na konci 

všedního dne, které povzbudí vaši životní energii. Jednoduchost a prostota. 

Designem s velkými poloměry a plynulými tvary vnáší řada myDay do 

koupelny pocit přirozenosti a elegance. A současně poskytuje značný prostor 

pro přizpůsobení vybavení podle individuálních představ.

Cornelia Thiesová je průmyslová designérka tělem i duší. Jejím měřítkem 

dobrého designu je zákazník. Jeho potřeby, představy a životní návyky určují

tvar i funkci jejích designových řešení. Jako designérka již za dobu své činnosti

ve společnosti Keramag a od roku 2000 ve vlastní designérské kanceláři v 

Kolíně n. R. navrhla mnoho výrobků sanitární keramiky a vybavení koupelen i 

novátorských výrobků pro domácnost, zahradu, motorová vozidla a další 

oblasti. Každý z nich je zdařilým příkladem mimořádné empatie a kompetence,

s nimiž Cornelia Thiesová vytváří design pro běžné užívání.
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myDay

• plynulé a elegantní tvary pro pocit přirozené lehkosti

• výrazný design keramiky: měkká zaoblení s velkými poloměry

• rozmanitá umyvadla v samostatném, dvojitém provedení

•  velkoformátové uzávěry odtoku s ušlechtilým chromovaným okrajem 

pro umyvadla, bidety i vany

•  na přání lze objednat keramickou krytku odtoku v bílé barvě pro všechny 

umyvadla

• různé systémy uspořádání skříněk pod umyvadlo

•  vysoce hodnotné skleněné krycí desky u asymetrických skříněk pod 

umyvadlo

• lehký chod při otevírání nábytku a mechanismus tichého dovírání

•  WC a bidet se zvětšenou výškou od podlahy pro snadnou údržbu a se 

skrytým upevněním

•  sedátko WC má kvalitně zpracované optické napojení na keramiku a 

volitelně se dodává s automatickým pozvolným sklápěním

•  umyvadla a bidety s patentovaným systémem Clou s funkcí přepadu a 

nuceného odtoku

• originální ukládací kapsa ve dveřích vysokých skříněk

• variabilní skleněné poličky do vysokých skříněk

• prostorné vany odpovídající designu série

•  zrcadla s osvětlením velkých rozměrů s průběžnou páskou LED osvětlení 

po obvodu 

•  vybavení hostinských toalet s odlehčeným designem myDay

•  na přání speciální glazura KeraTect® usnadňující čištění s 30letou zárukou 

zachování vysokého lesku keramiky
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Kvalita
Pouze ten, kdo i nejmenšímu detailu přisuzuje ten největší význam, si může být 

jistý, že obdrží perfektní celek. Značková kvalita proto pro Keramag znamená 

mnohem víc, než se zdá na první pohled. Je to vzájemné doplnění designu, 

funkčnosti a komfortu. Je to použití vysoce kvalitních materiálů, které 

zpracováváme s nejvyšší precizností. S nejpečlivějšími kontrolami funkčnosti, 

zátěžovými testy, digitálním měřením a jinými přísnými  kontrolami. Značka 

Keramag permanentě zajišťuje vysokou kvalitu. Od naprosto rovnoměrného 

s42_157_KERDES_DJ14_PL_CZ_SK.indd   128 10.03.14   11:24



poskytuje jistotu
povrchu umyvadla, přes precizně zpracovaný koupelnový nábytek až po 

spolehlivě fungující prvek zrcadlového osvětlení splňují produkty ty nejvyšší 

německé standardy kvality. I zde je vidět náročnost značky. Jako první evropský 

výrobce sanitární keramiky byl Keramag certifikován podle mezinárodní jakostní 

normy DIN EN ISO 9001 za vynikající management kvality. Zodpovědný přístup 

ke kvalitě zaručuje prvotřídní výrobky a stabilitu neocenitelné hodnoty: 

spokojenosti zákazníků.
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S I L K
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Koupelnová série Silk je dárkem pro každého, kdo klade vysoké nároky na 

design a komfort. Vytváří prostor, kam se můžete uchýlit před rušným světem, 

místo, které je zařízeno působivě, ale nenuceně. Protože Silk spojuje šarm 

elegantního a napínavého tvaru s exkluzivním, do detailu promyšleným 

komfortem. Perfektní pro koupelny se zvláštními nároky na pohodlí.

Michael Schmidt návrhář a majitel mezinárodně úspěšného designového studia 

code2design ve Stuttgartu. K jeho zákazníkům patří známé značky jako Audi, 

BMW, Porsche a Panasonic. Podle něho musí úspěšný design  vyprávět příběh, 

který člověka inspiruje. Je nositelem ocenění German Design Awards, red dot 

awards, if design award, Design of Europe 2000 a mnohých dalších -  to vše 

díky snaze  o to , aby jím navrženým výrobkům byla poskytnuta mimořádná 

kvalita, která je dokáže odlišit od ostatních.
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S I L K

• elegance a exkluzivní komfort pro výjimečně  vysoké nároky 

•  umyvadla do šíře 1200 mm,  asymetrická umyvadla na desku a umývátka

•  nábytek v dřevěných dekorech s povrchem z kvalitní dýhy nebo v bílé 

barvě s vysokým leskem 

• umyvadlové desky s komfortní odkládací plochou 

•  umyvadlové desky s průběžnou, lehce zasazenou lištou, pochromovaný 

držák na ručníky, který lze upevnit ze strany na desku pod umyvadlo 

nebo použít jako madlo na stěně nebo jako odkládací plochu ve sprchovém 

koutu

•  zásuvky s mechanismem tichého dovírání a s flexibilními vnitřními 

přihrádkami

• středně vysoká  postranní skříňka

• velké zrcadlo a světelná lišta ve  dvířkách vysoké skříňky

• výklopný kosmetický modul s osvětleným  zrcadlem

•  měkce polstrovaný, výškově nastavitelný sedák s integrovaným 

úložným prostorem

• prostorná vana s nastavitelným podhlavníkem

•  zrcadla s osvětlením s úpravou proti zamlžování a s dálkovým ovládáním 

pro změnu barevného podsvícení ve třech rozměrech 

•  WC a bidet s o 30 mm vyšším sedem pro snadnější vstávání a s větší 

vzdáleností od podlahy pro snadnou údržbu

• WC sedátko s pozvolným automatickým sklápěním

•  skryté upevnění u závěsného WC a bidetu pro kompletně hladký povrch 

keramiky 

• elegantní vybavení hostinských toalet

•  na přání speciální glazura KeraTect® usnadňující čištění s 30letou zárukou 

zachování vysokého lesku keramiky
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Trvalé hodnoty
Čím je náš svět komplexnější, tím jednoznačněji k  němu musíme přistupovat. 

Závazek k vytváření  trvalých hodnot znamená pro značku Keramag povinnost 

chránit hodnoty stávající . Jako první evropský výrobce sanitární keramiky  

obdržel Keramag již v roce 1994 certifikát environmentálního managementu 

za zvláště energeticky úsporné a ekologicky šetrné procesy výroby. 

Sanitární keramika od Keramagu je recyklovatelná. Inovativní speciální glazura 
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pro lepší svět
KeraTect® šetří čistící prostředky. A v oblasti úspory vody patří WC a pisoáry od 

Keramagu k nejúspornějším svého druhu. Kromě na budoucnost zaměřené 

aktivity pod značkou kvality a se zodpovědným zacházením chránícím zdroje se 

navíc společnost  Keramag aktivně podílí na dalším vývoji ekologických norem  

pro ochranu životního prostředí. Protože již dnes můžeme ovlivnit, jak kvalitně 

budeme žít zítra.

156/157

s42_157_KERDES_DJ14_PL_CZ_SK.indd   157 10.03.14   11:26



U N I V E R S A L
Elegantní designový výrobek a kompletní nádržka v jednom. Universal je promyšleně konstruovaná 

splachovací jednotka, která zároveň přináší do koupelny estetický prvek.Ideálně vytvořený pro 

jednoduchou a rychlou montáž. Vyrobený zvenku i zevnitř  z  vysoce hodnotných materiálů. 

Universal  splňuje ty nejvyšší nároky a díky svému designu a tvaru ideálně ladí se všemi klozety značky 

Keramag Design.
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U N I V E R S A L

•  instalační modul pro montáž závěsných a stojících klozetů

• náročný, moderně zaoblený design , nadčasově elegantní

•  vysoce hodnotná čelní deska  8 mm z bezpečnostního skla v barvě bílá, 

černá s šedá ( taupe )

•  ušlechtilý hliníkový rám, kartáčovaný, ve dvou barevných provedeních : 

přírodní hliník a Champagner

• integrované tlačítko ve skleněné čelní desce

•  kompletní splachovací systém pro jednoduchou a rychlou instalaci před 

stěnu , šíře 495 mm , výška 1170 mm , hloubka 110 mm 

• úsporné dvojčinné splachování 3/6 l

• výjimečně rychlá a snadná montáž

• skrytý odpad

• perfektní soulad se všemi klozety značky Keramag Design

• ideální pro jednoduchou a estetickou renovaci nebo novou koupelnu
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M A T T I S
Díky nové volně stojící vaně  Mattis od značky Keramag Design  se stane  koupel zážitkem  ze spojení  

pohodlí a designu. Jednoduchý, elegantní a jemně  zaoblený tvar poskytuje volnost pro osobní prostor  

a doplňuje harmonicky všechny série Keramag Design. Sebevědomá a nadčasová. Vyrobená  z vysoce 

hodnotného umělého kamene zaručeně prvotřídní kvality. 
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M A T T I S

• vanu lze umístit volně do prostoru

• náročný design – jednoduchý , elegantní a moderně zaoblený

•  vyrobená z vysoce hodnotného materiálu Resin Stone: příjemně teplý na 

dotyk, tlumí zvuky a izoluje teplo, nenáročný na údržbu

•  vana je vyrobena z nového vysoce hodnotného materiálu Resin Stone: 

materiál je příjemný na dotek, nestudí, izoluje zvuk a teplo a je odolný

• výjimečně snadná údržba a čištění

• velkoryse pojatý vnitřní prostor pro pohodlnou koupel

• odtok otevíratelný a uzavíratelný jedním dotykem

• elegantně rozšířený okraj vany sloužící jako komfortní odkládací plocha

• vanu lze kombinovat se všemi sériemi značky Keramag Design
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X E N O 2

Umyvadlo  ,bez přepadu, 900 x 480 mm, bez otvoru 
pro baterii, 127093.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým ventilem s krytkou.

Umyvadlo, bez přepadu, 900 x 480 mm,odkládací 
plocha vlevo ,s otvorem pro baterii,127290. 
Kombinovatelné se spodními skříňkami. 
Lze kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem 
Clou nebo s odtokovým ventilem s krytkou.

Umyvadlo  ,bez přepadu, 600 x 480 mm, s otvorem pro
baterii, 127060.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem 
Clou nebo s odtokovým ventilem s krytkou.

Umyvadlo, bez přepadu, 900 x 480 mm,odkládací 
plocha vpravo,s otvorem pro baterii,127190. 
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem 
Clou nebo s odtokovým ventilem s krytkou.

Umyvadlo  ,bez přepadu, 1400 x 480 mm, s dvěma  
otvory pro baterii, 127140.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým ventilem s krytkou.

Umyvadlo  ,bez přepadu, 900 x 480 mm, s otvorem pro
baterii, 127090.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem 
Clou nebo s odtokovým ventilem s krytkou.

Umyvadlo, bez přepadu, 900 x 480 mm,odkládací 
plocha vpravo,bez otvoru pro baterii,127193. 
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem 
Clou nebo s odtokovým ventilem s krytkou.

Umyvadlo  ,bez přepadu, 1400 x 480 mm, bez otvoru 
pro baterii, 127143.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým ventilem s krytkou.

3 0  R O K Ů 

ZÁRUKA NA 

K E R A T E C T ®

Clou Úsporné 
splachování 

4,5 l 

Skryté upevnění 
na stěnu

Vzdálenost 
pro snadnou 

údržbu 
≥ 60 mm

WC sedátka s 
pozvolným 

automatickým 
sklápěním
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Umývátko, bez přepadu, 400x 280 mm
Otvor pro baterii vlevo , 127040
Otvor pro baterii vpravo, 127045
Lze kombinovat  s odtokovým ventilem s krytkou.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.

Umyvadlo  ,bez přepadu, 1200 x 480 mm, bez otvoru 
pro baterii, 127023.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým ventilem s krytkou.

Vysoká boční skříňka,400x1700x351 mm, dvířka s do-
razem vpravo/vlevo,zrcadlo na vnitř.str.dvířek,2 pevné 
poličky,4 nastavitelné poličky
- bílá lakovaná vysoký lesk 807000
- šedobéžová greige matná 807001
- struktura dřeva Scultura šedá 807002

Umyvadlo  ,bez přepadu, 1200 x 480 mm, s otvorem 
pro baterii, 127020.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem 
Clou nebo s odtokovým ventilem s krytkou.

Umyvadlo, bez přepadu, 900 x 480 mm,odkládací 
plocha vlevo , bez otvoru pro baterii,127293. 
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem 
Clou nebo s odtokovým ventilem s krytkou.

Závěsné WC s hlubokým splachováním 6l ,350x 540 
mm,bez splachovacího kruhu, 207050.
WC sedátko s pozvolným automatickým sklápěním, 
577050.

Umyvadlo  ,bez přepadu, 1200 x 480 mm, s dvěma 
otvory  pro baterii, 127025.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým ventilem s krytkou.

Závěsný bidet, bez přepadu, 350x540 mm, 237050 .
Lze kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem 
Clou nebo s odtokovým ventilem s krytkou.

Bílá (Alpin) 
č. 000

Keramika

Struktura 
dřeva Sciltura 

šedá

Šedobéžová 
grepe matná

Bílá 
lakovaná 

vysoký lesk

Koupelnový 
nábytek
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X E N O 2

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka vč.
LED osvětlení ( zohledněte přívod elektriky),
1 výsuv, 580 x 530 x 462 mm. ¨
- bílá lakovaná vysoký lesk  807260
- šedobéžová greige matná 802161
- struktura dřeva Scultura šedá 807262
Kombinovatelné s umyvadly  600 mm.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky a výsuvu.

Skříňka pod umývátko,  380 x 525 x 265 mm, 
dvířka s dorazem vpravo/vlevo.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807040
- šedobéžová greige matná 807041
- struktura dřeva Scultura šedá 807042
Kombinovatelné s umývátky 400mm.

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka vč.
LED osvětlení ( zohledněte přívod elektriky ),
580 x 220 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807160
- šedobéžová greige matná 807161
- struktura dřeva Scultura šedá 807162
Kombinovatelné s umyvadly  600 mm.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky.

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky vč. LED osvětlení (zohledněte přívod elektriky),
1174 x 220 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807120
- šedobéžová greige matná 802121
- struktura dřeva Scultura šedá 807122
Kombinovatelné s umyvadly  1200 mm.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky.

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky vč. LED osvětlení (zohledněte přívod elektriky), 
2 výsuvy, 1174 x 220 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807220
- šedobéžová greige matná 802221
- struktura dřeva Scultura šedá 807222
Kombinovatelné s umyvadly  1200 mm.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky a výsuvu.

Skřňka pod umyvadlo s výřezem na sifon vlevo, 1 zásuvka vč. LED osvětlení 
(zohledněte přívod elektriky ),1 výsuv, 880 x 220 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807590
- šedobéžová greige matná 802591
- struktura dřeva Scultura šedá 807592
Kombinovatelné s umyvadly 900 mm,odkládací plocha vpravo.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky a výsuvu.

Skřňka pod umyvadlo s výřezem na sifon vlevo, 1 zásuvka vč. LED osvětlení 
(zohledněte přívod elektriky ), 880 x 220 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807390
- šedobéžová greige matná 802391
- struktura dřeva Scultura šedá 807392
Kombinovatelné s umyvadly 900 mm,odkládací plocha vpravo.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky

Systém otevírání 
zásuvek a výsuvů 

tip-on

Struktura 
dřeva Sciltura 

šedá

Šedobéžová 
grepe matná

Bílá 
lakovaná 

vysoký lesk

Koupelnový 
nábytek
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Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka vč.
LED osvětlení ( zohledněte přívod elektriky),
1 výsuv,  880 x 530 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807290
- šedobéžová greige matná 802291
- struktura dřeva Scultura šedá 807292
Kombinovatelné s umyvadly  900 mm.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky a výsuvu.

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka vč.
LED osvětlení ( zohledněte přívod elektriky),
 880 x 220 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807190
- šedobéžová greige matná 802191
- struktura dřeva Scultura šedá 807192
Kombinovatelné s umyvadly  900 mm.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky .

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky vč. LED osvětlení (zohledněte přívod elektriky),
1374 x 220 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807140
- šedobéžová greige matná 802141
- struktura dřeva Scultura šedá 807142
Kombinovatelné s umyvadly  1400 mm.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky.

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky vč. LED osvětlení (zohledněte přívod elektriky), 
2 výsuvy, 1374 x 530 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807240
- šedobéžová greige matná 802241
- struktura dřeva Scultura šedá 807242
Kombinovatelné s umyvadly  1400 mm.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky a výsuvu.

Skřňka pod umyvadlo s výřezem na sifon vpravo, 1 zásuvka vč. LED osvětlení 
(zohledněte přívod elektriky ), 880 x 220 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807490
- šedobéžová greige matná 802491
- struktura dřeva Scultura šedá 807492
Kombinovatelné s umyvadly 900 mm,odkládací plocha vlevo.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky

Skřňka pod umyvadlo s výřezem na sifon vpravo, 1 zásuvka vč. LED osvětlení 
(zohledněte přívod elektriky ), 1 výsuv ,880 x 220 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807690
- šedobéžová greige matná 802691
- struktura dřeva Scultura šedá 807692
Kombinovatelné s umyvadly 900 mm,odkládací plocha vlevo.
Na přání : vnitřní organizéry do zásuvky a výsuvu.
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X E N O 2

Boční skříňka, 1 zásuvka, 1 výsuv, 450 x 510 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807045
- šedobéžová greige matná 802046
- struktura dřeva Scultura šedá 807047
Na přání: skleněná deska, 450 x 8 x 450 mm, 507450,
vnitřní organizéry do zásuvky a výsuvu .

Boční skříňka, 1 zásuvka, 580 x 200 x 462 mm.
- bílá lakovaná vysoký lesk  807060
- šedobéžová greige matná 802061
- struktura dřeva Scultura šedá 807062
Na přání : skleněná deska, 580 x 8 x 450 mm, 507580,
vnitřní organizéry do zásuvky.

Zrcadlo s osvětlením, senzorický vypínač, plynulé tlumení 
světla, úprava proti zamlžování, LED 24 V DC 23 W, 
4000 K/1025 lm, 230 V, ~ 50 Hz, IP44, třída ochrany 2, 
400 x 900 x 55 mm, 807840.

Zrcadlo s osvětlením, senzorický vypínač, plynulé tlumení 
světla, úprava proti zamlžování, LED 24 V DC 38 W, 
4000 K/1572 lm (1430 lm nepřímé), 230 V, ~ 50 Hz, 
IP44, třída ochrany 2, 600 x 700 x 55 mm, 807860.

Zrcadlo s osvětlením, senzorický vypínač, plynulé tlumení 
světla, úprava proti zamlžování, LED 24 V DC 47 W, 
4000 K/2392 lm (1819 lm nepřímé), 230 V, ~ 50 Hz, 
IP44, třída ochrany 2, 900 x 700 x 55 mm, 807890.

Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.

Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.

Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.

Systém otevírání 
zásuvek a výsuvů 

tip-on

Struktura 
dřeva Sciltura 

šedá

Šedobéžová 
grepe matná

Bílá 
lakovaná 

vysoký lesk

Koupelnový 
nábytekAkrylát               

Bílá (Alpin)
č. 000                      
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Organizér do zásuvky, 150 x 62 x 323 mm.
T- dělení  807910 
horizontální dělení  807920 

Organizér do výsuvu , horizontální dělení,
208 x 98 x 373 mm, 807930.

Zrcadlo s osvětlením, senzorický vypínač, plynulé tlumení 
světla, úprava proti zamlžování, LED 24 V DC 56 W, 
4000 K/3213 lm (2209 lm nepřímé), 230 V, ~ 50 Hz, 
IP44, třída ochrany 2, 1200 x 700 x 55 mm, 807820.

Zrcadlo s osvětlením, senzorický vypínač, plynulé tlumení 
světla, úprava proti zamlžování, LED 24 V DC 62 W, 
4000 K/3759 lm (2469 lm nepřímé), 230 V, ~ 50 Hz, 
IP44, třída ochrany 2, 1400 x 700 x 55 mm, 807340.

Vany Preciosa na objednávku - více informací na 
info@sanitec.cz.

Sprchové kouty Koralle na objednávku, více informací na info@sanitec.cz.Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.
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C I T T E R I O

Umyvadlo bez přepadu, 1200 x 500 mm, se dvěmi 
otvory pro baterii, s bílou keramickou zátkou,123520.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem 
Clou.

Umyvadlo  asymetrické,900 x 500mm, bez přepadu, 
odkládací plocha vpravo, s otvorem pro baterii, s bílou 
keramickou zátkou,123690.
Kombinovatelné se spodními skříňkami. 
K dodání i s odtokovým a přepadovým systémem Clou.

Umyvadlo bez přepadu, 600 x 500 mm, s otvorem pro 
baterii, s bílou keramickou zátkou, 123560.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem 
Clou.

Umyvadlo  asymetrické,750 x 500mm, bez přepadu, 
odkládací plocha vpravo, s otvorem pro baterii, s bílou 
keramickou zátkou,123575.
Kombinovatelné se spodními skříňkami. 
K dodání i s odtokovým a přepadovým systémem Clou.

Umyvadlo bez přepadu, 900 x 500 mm,s otvorem pro 
baterii, s bílou keramickou zátkou, 123590.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.
Lze kombinovat s odtokovým a přepadovým systémem 
Clou.

Umyvadlo  asymetrické,750 x 500mm, bez přepadu, 
odkládací plocha vlevo, s otvorem pro baterii, s bílou 
keramickou zátkou,123675.
Kombinovatelné se spodními skříňkami. 
K dodání i s odtokovým a přepadovým systémem Clou.

Bidet, závěsný, 360 x 560 mm, s přepadem,  
233550.

WC mísa s hlubokým splachováním, 4,5 l/6 l, závěsná, 
360 x 560 mm, 203550.
WC sedátko s pozvolným automatickým sklápěním, 
573500.
Kombinovatelné s instalačním modulem Universal.

WC mísa s hlubokým splachováním, 6 l, stojící, 
vodorovný odpad, 360 x 560 mm, 213520.
WC sedátko s pozvolným automatickým sklápěním, 
573500.
Kombinovatelné s instalačním modulem Universal.

3 0  R O K Ů 

ZÁRUKA NA 

K E R A T E C T ®

Skryté upevnění 
na stěnu

Vzdálenost 
pro snadnou 

údržbu 
≥ 60 mm

WC sedátka s 
pozvolným 

automatickým 
sklápěním

Odtokový a 
přepadový systém 

Clou

Skryté upevnění 
do podlahy

Úsporné 
splachování 

4,5 l 
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Umyvadlo na desku, 560 x 400 mm, s přepadem, 
včetně odtokové soupravy Push-open, bílá keramická 
zátka,123655.
Kombinovatelné se spodními skříňkami.

Umyvadlo  asymetrické,900 x 500mm, bez přepadu, 
odkládací plocha vlevo, s otvorem pro baterii, s bílou 
keramickou zátkou,123695.
Kombinovatelné se spodními skříňkami. 
K dodání i s odtokovým a přepadovým systémem Clou.

Umývátko, 450 x 300 mm, otvor pro baterii vpravo, 
bez přepadu, s bílou keramickou zátkou,123545.
Kombinovatelné se spodními skříňkami pod umývátko.

Umyvadlo na desku, 560 x 400 mm, bez přepadu, 
bílá keramická zátka , 123555
Kombinovatelné se spodními skříňkami.

Bidet, stojící, 360 x 560 mm, s přepadem,  
233500.

Keramika

Bílá (Alpin) 
č. 000
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C I T T E R I O

Zrcadlo s osvětlením, 1184x584x140 mm, podsvětlené světelnou lištou LED, 
- rám světlý dub 835620
- rám šedohnědá 835621

Zrcadlo s osvětlením ,884x584x140 mm, podsvětlené světelnou lištou LED, 
lze instalovat vodorovně nebo svisle
- rám světlý dub 835690
- rám šedohnědá 835691

Skříňka pod umyvadlo, 584x554x504 mm,1 zásuvka, úchyt v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835160
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835161
Kombinovatelné s umyvadlem 600 mm.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Skříňka pod umyvadlo, 734x554x504 mm,1 zásuvka, úchyt v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835175
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835176
Kombinovatelné s umyvadly 750 mm.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Skříňka pod umyvadlo, 1184x554x504 mm,odkládací plocha vlevo, 2 zásuvky,
1 vnitřní zásuvka,2 úchyty  v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835520
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835521
Kombinovatelné s umyvadlem  750 mm, odkládací plocha vlevo .
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Skříňka pod umyvadlo, 1184x554x504 mm,odkládací plocha vpravo, 2 zásuvky,
1 vnitřní zásuvka,2 úchyty  v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835420
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835421
Kombinovatelné s umyvadlem 750 mm, odkládací plocha vpravo.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Mechanismus 
tichého dovírání

Sklo šedá 
( Taupe ), 

čelní plocha, deska 

Barevné provedení 
šedohnědá 
( korpus )

Barevné provedení 
světlý dub 
( korpus )

Sklo černá , 
čelní plocha, deska

Champagner 
( uchyty, nábytkové 

nohy )

Koupelnový 
nábytek
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Skříňka pod umývátko, 440x557x316 mm, 1 dvířka, úchyt v barvě Champagner.
- světlý dub , skleněné čelo šedé ( Taupe ),835145
- šedohnědá,skleněné čelo černé 835146

Zrcadlo s osvětlením, 1334 x584x140 mm, podsvětlené světelnou lištou LED, 
s odkládacími přihrádkami vpravo nebo vlevo
- rám světlý dub 835635
- rám šedohnědá 835636

Skříňka pod umyvadlo, 884x554x504 mm,1 zásuvka, úchyt v barvě Champagnský.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835190
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835191
Kombinovatelné s umyvadly 900 mm.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Skříňka pod umyvadlo, 1184x554x504 mm,1 zásuvka, úchyt v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835120
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835121
Kombinovatelné s umyvadlem 1200 mm.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Skříňka pod umyvadlo, 1334x554x504 mm,odkládací plocha vpravo, 2 zásuvky,
1 vnitřní zásuvka,2 úchyty  v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835435
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835436
Kombinovatelné s umyvadly 900 mm.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Skříňka pod umyvadlo, 1334x554x504 mm,odkládací plocha vlevo, 2 zásuvky,
1 vnitřní zásuvka,2 úchyty  v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835535
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835536
Kombinovatelné s umyvadly 900 mm.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.
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C I T T E R I O

Skříňka pod umyvadlo se skleněnou deskou, 1844x543x504 mm, otvor pro sifon vpravo 
nebo vlevo,1 zásuvka, úchyt v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835290
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835291
Kombinovatelné s umyvadly na desku.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Skříňka pod umyvadlo se skleněnou deskou, 734x543x504 mm, otvor pro sifon vpravo 
nebo vlevo,1 zásuvka, úchyt v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835275
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835276
Kombinovatelné s umyvadly na desku.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Skříňka pod umyvadlo se skleněnou deskou, 1844x543x504 mm,odkládací plocha 
vpravo,otvor pro sifon vlevo, 2 zásuvky, 1 vnitřní zásuvka, 2 úchyty  v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835720
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835721
Kombinovatelné s umyvadly na desku.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Skříňka pod umyvadlo se skleněnou deskou, 1844x543x504 mm,odkládací plocha 
vlevo,otvor pro sifon vpravo, 2 zásuvky, 1 vnitřní zásuvka, 2 úchyty  v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835820
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835821
Kombinovatelné s umyvadly na desku.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Mechanismus 
tichého dovírání

Koupelnový 
nábytek

Sklo šedá 
( Taupe ), 

čelní plocha, deska 

Barevné provedení 
šedohnědá 
( korpus )

Barevné provedení 
světlý dub 
( korpus )

Sklo černá , 
čelní plocha, deska

Champagner 
( uchyty, nábytkové 

nohy )

Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.

Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.

Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.

Akrylát               

Bílá (Alpin)
č. 000                      
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Skříňka pod umyvadlo se skleněnou deskou, 1184x543x504 mm, otvor pro sifon vpravo 
nebo vlevo,1 zásuvka, úchyt v barvě Champagner.
- světlý dub, skleněné čelo šedé ( Taupe ) 835220
- šedohnědá, skleněné čelo černé 835221
Kombinovatelné s umyvadly na desku.
Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.

Vysoká skříňka se zrcadlem, 400x1600x250 mm, otevřené poličky zepředu a z boku.
- světlý dub 835100
- šedohnědá 835101

Vysoká skříňka,400x1600x371 mm,1 dvířka,panty dvířek vpravo/vlevo,
úchyt barva Champagner.
- světlý dub 835110
- šedohnědá 835111

Nábytkové nohy ( 2 kusy ), výška 210 mm, barva Champagner, 500410.
Volitelně kombinovatelné se všemi skříňkami pod umyvadla citterio.

Sprchové kouty Koralle citterio 55O na objednávku, více informací na info@sanitec.cz.Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.
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Umývátko, 400 x 280 mm, 273240.
Kombinovatelné se skříňkou pod umývátko 390 mm 
nebo držákem na ručníky.

Skříňka pod umývátko, 390 x 425 x 270 mm, 
dvířka s panty vlevo/vpravo, chromovaný úchyt,
bílá vysoký lesk, 800740.
Kombinovatelné s umývátkem 400 mm.

Umyvadlo, 600 x 500 mm, s otvorem pro baterii, 
123260. 
Kombinovatelné se skříňkou pod umyvadlo 590 mm 
nebo držákem na ručníky.

Skříňka pod umyvadlo, 560 x 255 x 490 mm, 1 zásuvka, 
chromovaný úchyt,bílá vysoký lesk, 800760. 
Kombinovatelné s umyvadlem 600 mm.

Umyvadlo, 900 x 500 mm, s otvorem pro baterii, 
123290. 
Kombinovatelné se skříňkou pod umyvadlo 890 mm 
nebo držákem na ručníky.

Skříňka pod umyvadlo, 890 x 255 x 490 mm, 1 zásuvka, 
chromovaný úchyt,bílá vysoký lesk, 800790.
Kombinovatelné s umyvadlem 900 mm.

P R E C I O S A  I I

Keramika                

Bílá (Alpin)
č. 000                

3 0  R O K Ů 

ZÁRUKA NA 

K E R A T E C T ®

Mechanismus 
tichého dovírání

Koupelnový 
nábytek

Bílá 
vysoký lesk                                                                     
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Držák na ručníky, 485 x 100 x 20 mm, chromovaný, 
k montáži zboku, 500750. 
Kombinovatelné s umyvadly 600 · 900 mm.

Zrcadlo s osvětlením, 400 x 900 x 45 mm, 
55 W/830 T5 FC, 220-240 V~/50-60 Hz, 
IP 44, třída ochrany 2, 800840.
Vhodné k umývátku 400 mm.

Vysoká skříňka, 400 x 1700 x 350 mm, 1 dvířka,panty 
vpravo / vlevo,chromovaný úchyt,1 pevná polička, 
4 variabilní poličky, bílá vysoký lesk, 800700.

Zrcadlo s osvětlením, 600 x 900 x 45 mm, chromovaný 
rám, 60 W/830 TL 5 Circular, 220-240 V~/50-60 Hz, 
IP 44, třída ochrany 2, instalace možná vodorovně i 
svisle, 800860.
Vhodný k umyvadlům 600 - 900 mm.

Držák na ručníky, chromovaný, k montáži zepředu. 
Pro umyvadlo 600 mm:
585 x 100 x 20 mm, 500720. 
Pro umyvadlo 900 mm:
885 x 100 x 20 mm, 500730. 
Pro umývátko 400 mm:
395 x 100 x 20 mm, 500740.
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Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.

WC mísa s hlubokým splachováním, 6 l, závěsná, 
350 x 530 mm, 203200.
WC sedátko s pozvolným automatickým sklápěním, 
571280.
Kombinovatelné s instalačním modulem Universal.

Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.

Bidet, 350 x 530 mm, závěsný, 233200.

Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.

P R E C I O S A  I I

Keramika/Akrylát

Bílá (Alpin)
č. 000

3 0  R O K Ů 

ZÁRUKA NA 

K E R A T E C T ®

Vzdálenost 
pro snadnou 

údržbu 
≥ 60 mm

WC sedátko s 
pozvolným 

automatickým 
sklápěním

Skryté upevnění 
na stěnu 
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Sprchová vanička Preciosa - na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.

Vany Preciosa na objednávku - více informací na info@sanitec.cz.

Sprchové kouty Koralle na objednávku, více informací na info@sanitec.cz.
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Umyvadlo 600x480 mm,s otvorem pro baterii, zátka bílá/chrom,125460.
Kombinovatelné s polosloupem 291410 a skříňkami pod umyvadlo 495 mm.
K dodání i s odtokovým a přepadovým systémem Clou.
Na přání : keramická odtoková krytka , bílá, 595755.

Dvojumyvadlo, 1300x480 mm, zátka bílá/chrom, 135430. 
Kombinovatelné s polosloupem 291410 a skříňkami pod umyvadlo 1160 mm.
K dodání i s odtokovým a přepadovým systémem Clou.
Na přání : keramická odtoková krytka , bílá, 595755.

WC mísa s hlubokým splachováním, 4,5 l/6 l, závěsná, 360 x 540 mm, 
model č. 201400. WC sedátko, model č. 575400.
WC sedátko s automatickým pozvolným sklápěním, model č. 575410.
Kombinovatelné s instalačním modulem Universal.

Umyvadlo 650x480 mm,s otvorem pro baterii, zátka bílá/chrom,125465.
Kombinovatelné s polosloupem 291410 a skříňkami pod umyvadlo 540 mm.
K dodání i s odtokovým a přepadovým systémem Clou.
Na přání : keramická odtoková krytka , bílá, 595755.

Umyvadlo na desku, 600 x 400 mm, zátka bílá/chrom, 245460. 
Kombinovatelné se skříňkami pod umyvadlo 1150 mm. 
Na přání : keramická odtoková krytka , bílá, 595755.

Bidet závěsný, zátka bílá/chrom, 360 x 540 mm, 235450.
K dodání i s odtokovým a přepadovým systémem Clou.

M Y D A Y

Keramika

Bílá (Alpin)
č. 000

3 0  R O K Ů 

ZÁRUKA NA 

K E R A T E C T ®

Vzdálenost 
pro snadnější 

údržbu 
≥ 60 mm

WC sedátko s 
pozvolným 

automatickým 
sklápěním.

Odtokový a 
přepadový systém 

Clou

Úsporné 
splachování 

4,5 l 

s176_206_Technik_KERDES_DJ14_PL_CZ_SK.indd   194 10.03.14   11:58



Umývátko 400x280 mm, zátka bílá / chrom
- otvor pro baterii vpravo 125540
- otvor pro baterii vlevo 125440

Umyvadlo 800x480 mm, s otvorem pro baterii, zátka bílá/chrom,125480.
Kombinovatelné s polosloupem 291410 a skříňkami pod umyvadlo 680 mm.
K dodání i s odtokovým a přepadovým systémem Clou.
Na přání : keramická odtoková krytka , bílá, 595755.

Vysoká skříňka, 400 x1500x250 mm,1 dvířka,panty dvířek vpravo/vlevo, 1 pevná 
polička, 4 variabilní skleněné poličky, závěsná kapsa ve dvířkách
- bílá vysoký lesk 814000
- šedá ( Taupe ) 814001

Umyvadlo 1000x480 mm, s otvorem pro baterii, zátka bílá/chrom,125400.
Kombinovatelné s polosloupem 291410 a skříňkami pod umyvadlo 880 mm.
K dodání i s odtokovým a přepadovým systémem Clou.
Na přání : keramická odtoková krytka , bílá, 595755.

Koupelnový 
nábytek

Bílá                  
vysoký lesk        

Šedá 
 (Taupe )

Zrcadlo s osvětlením, 400x800x30 mm, LED 25,2 W/ 
9000 K, Lumen 610 (lm), 220…240 V, IP 44, 
třída ochrany 2, 814340

Zrcadlo s osvětlením, 1000x700x30 mm, LED 37,2 W/ 
9000 K, Lumen 900 (lm), 220…240 V, IP 44, 
třída ochrany 2, 814300.

Zrcadlo s osvětlením, 600x800x30 mm, LED 30 W/ 
9000 K, Lumen 725 (lm), 220…240 V, IP 44, 
třída ochrany 2, 814360.
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Skříňka pod umyvadlo, 495x410x405 mm, 1 zásuvka, chromovaný úchyt.
- bílá vysoký lesk 814060
- šedá ( Taupe ) 814061
Kombinovatelné s umyvadlem 600 mm.

Skříňka pod umyvadlo, 1160x410x405 mm,1 zásuvka,1 přihrádka do zásuvky, 
chromovaný úchyt.
- bílá vysoký lesk 814130
- šedá ( Taupe ) 814131
Kombinovatelné s dvojumyvadlem 1300 mm. 

Skříňka pod umyvadlo, 540x410x405 mm, 1 zásuvka, chromovaný úchyt.
- bílá vysoký lesk 814065
- šedá ( Taupe ) 814066
Kombinovatelné s umyvadlem 650 mm.

M Y D A Y

Mechanismus 
tichého dovírání

Koupelnový 
nábytek

Bílá                  
vysoký lesk        

Šedá 
( Taupe )

Vana přepad z boku, na straně stěny, hloubka 450 mm.
1700 x 750 mm, 650570.
1800 x 800 mm, 650580.

Čtvrecová sprchová vanička, hloubka 45 mm, 
rozměry 800 x 800, 900 x 900, 1000 x 800, 
1200 x 800 a 1200 x 900 mm.
Sprchové vaničky myDay na objednávku, více informací 
na info@sanitec.cz.

Čtvrtkruhová sprchová vanička, rozměr 900 x 900 mm.
Sprchové vaničky myDay na objednávku, více informací 
na info@sanitec.cz.

Akrylát

Bílá (Alpin)
č. 000
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Skříňka pod umyvadlo, 1150x200x520 mm, s otvorem pro baterii, otvor pro sifon 
vpravo,1 zásuvka,chromovaný úchyt.
- bílá vysoký lesk 814160
- šedá ( Taupe ) 814161
Kombinovatelné s umyvadlem na desku 600 mm.

Skříňka pod umyvadlo, 1150x200x520 mm, s otvorem pro baterii, otvor pro sifon 
vlevo,1 zásuvka,chromovaný úchyt.
- bílá vysoký lesk 814260
- šedá ( Taupe ) 814261
Kombinovatelné s umyvadlem na desku 600 mm.

Skříňka pod umyvadlo, 680x410x405 mm, 1 zásuvka, 1 přihrádka do zásuvky, 
chromovaný úchyt.
- bílá vysoký lesk 814080
- šedá ( Taupe ) 814081
Kombinovatelné s umyvadlem 800 mm.

Skříňka pod umyvadlo, 880x410x405 mm, 1 zásuvka, 1 přihrádka do zásuvky, 
chromovaný úchyt.
- bílá vysoký lesk 814100
- šedá ( Taupe ) 814101
Kombinovatelné s umyvadlem 1000 mm.

Sprchové kouty Koralle my Day na objednávku, více informací na info@sanitec.cz.
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Umyvadlo, 1000 x 470 mm, s otvorem pro baterii, 
121600.
Kombinovatelné se sloupem 292600 nebo 
polosloupem 292610, umyvadlovými deskami 
1000 · 1200 · 1400 mm a skříňkami pod umyvadlo 
1000 · 1200 · 1400 mm.

WC s plochým splachováním, 6 l, závěsné, 
360 x 540 mm, zvýšený sed (+ 30 mm), 203670.
WC sedátko s automatickým pozvolným sklápěním, 
572620.
Kombinovatelné s instalačním modulem Universal.

Umyvadlo, 600 x 470 mm, s otvorem pro baterii, 
121660.
Kombinovatelné se sloupem 292600 nebo 
polosloupem 292610, umyvadlovými deskami 
600 · 800 · 1400 mm a skříňkami pod umyvadlo 
600 · 800 · 1400 mm.

Umývátko, 400 x 295mm, otvor pro baterii vpravo, 
bez přepadu, 121640.
Kombinovatelné se spodními skříňkami pod umývátko.

Umyvadlo, 800 x 470 mm, s otvorem pro baterii, 
121680.
Kombinovatelné se sloupem 292600 nebo 
polosloupem 292610, umyvadlovými deskami 
800 · 1000 · 1400 mm a skříňkami pod umyvadlo 
800 · 1000 · 1400 mm. 

WC mísa s hlubokým splachováním, 6 l, závěsná, 
360 x 540 mm, zvýšený sed (+ 30 mm), 203650.
WC sedátko s automatickým pozvolným sklápěním, 
572620.
Kombinovatelné s instalačním modulem Universal.

S I L K

Zrcadlo s osvětlením, 2 světla, nerezový rám, 
funkce proti zamlžení, světlo T5 FQ, 
21W 220-240V, 50-60Hz, RGB LED, IP44,
třída ochrany 2,
- 800x620x55mm, 816580
- 1200x620x55mm, 816520.

Zrcadlo s osvětlením, 400 x 900 x 55 mm, 
osvětlení vpravo, vlevo,nerezový rám, funkce 
proti zamlžení, světlo T5 FH, 21W 220-240V, 
50-60Hz, IP44, třída ochrany 2, 816540.

Zrcadlo s osvětlením, 600 x 900 x 55 mm, 
2 světla, nerezový rám, funkce proti zamlžení, 
světlo T5 FH, 21W 220-240V, 50-60Hz, 
RGB LED, IP44, třída ochrany 2, 816560.

Keramika/Akrylát

Bílá (Alpin)
č. 000

3 0  R O K Ů 

ZÁRUKA NA 

K E R A T E C T ®

Skryté upevnění 
na stěnu                

Komfortní výška
sedu ≥ 30 mm

Vzdálenost 
pro snadnou 

údržbu 
≥ 60 mm

WC sedátka s 
pozvolným 

automatickým 
sklápěním
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Umyvadlo 1200 x 470 mm, 2 otvory pro baterii, 
121620.
Kombinovatelné s umyvadlovými deskami, otvor pro
sifon uprostřed, 1400 mm a skříňkami pod umyvadlo 
1400 mm.

Bidet, závěsný, 360 x 540 mm, zvýšený sed  (+ 30 mm), 
232600.

Umyvadlo na desku, 570x427 mm, bez přepadu
- odkládací plocha vlevo 121650
- odkládací plocha vpravo 121655
Kombinovatelné s umyvadlovými deskami 600 · 1400 mm 
a skříňkami pod umyvadlo 600 · 1400 mm. 

Umyvadlo 1200 x 470 mm, bez otvoru pro baterii 
( otvor předražený uprostřed ), 121625.
Kombinovatelné s umyvadlovými deskami, otvor pro sifon
uprostřed, 1200 · 1400 mm a skříňkami pod umyvadlo 
1200 · 1400 mm.

WC kombi na objednávku, více informací na 
info@sanitec.cz

Pravoúhlá vana, 2000 x 900 mm, hloubka 470 mm, 
vč. odtokové a přepadové soupravy a opěrky hlavy,
650600.

Čtvercové a obdélníkové sprchové vaničky na 
objednávku, více informací na info@sanitec.cz.

Čtvrtkruhové sprchové vaničky na objednávku, 
více informací na info@sanitec.cz.

Sprchové kouty Koralle na objednávku, více informací na 
info@sanitec.cz.
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Jen ve spojení s umyvadlovými deskami 600 · 1400 mm: Skříňka pod umyvadlo, 
1 výsuv, 1 úchyt , chromovaný, 600 x 400 x 470 mm. 
816060 Dub pravá přírodní dýha.
816061 Wenge Pangar pravá přírodní dýha. 
816062 bílá vysoký lesk.
Kombinovatelné s umyvadly na desku, umyvadlo 600 mm a přihrádka do zásuvky 
600 mm.

Umyvadlová deska 600 x100 x 470 mm, s výřezem na sifon uprostřed, chromový lem.
- dub pravá přírodní dýha 816260
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816360
- bílá vysoký lesk 816660
Samostatná instalace pouze ve spojení s montážnimi konzolemi, 516200.
Kombinovatelné s umyvadly na desku, umyvadlem 600 mm, skříňkami pod umyvadlo 
600 mm, držákem na ručníky 430 mm ( montáž z boku ) a kosmetickým modulem.

Umyvadlová deska 1000 x100 x 470 mm, s výřezem na sifon uprostřed, chromový lem, 
včetně montážních konzolí.
- dub pravá přírodní dýha 816200
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816300
- bílá vysoký lesk 816600
Kombinovatelné s umyvadly 800-1000 mm,skříňkami pod umyvadlo 1000 mm, 
držákem na ručníky 430 mm ( montáž z boku ) a kosmetickým modulem.

Skříňka pod umyvadlo, 1000x400x470 mm, 1 zásuvka, 1 chromovaný úchyt.
- dub pravá přírodní dýha 816010
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816011
- bílá vysoký lesk 816012.
Pouze ve spojení s umyvadlovými deskami 1000 mm.
Kombinovatelné s umyvadly 800 · 1000 mm a přihrádkou do zásuvky 1000 mm.

S I L K

Skříňka pod umyvadlo, 1400x400x470 mm, 2 zásuvky, 2 chromované úchyty.
- dub pravá přírodní dýha 816040
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816041
- bílá vysoký lesk 816042.
Pouze ve spojení s umyvadlovými deskami 1400 mm.
Kombinovatelné s umyvadly na desku, umyvadly 600....1200 mm a přihrádkami do 
zásuvky 700 mm.

Umyvadlová deska 1400 x100 x 470 mm, s výřezem na sifon uprostřed, chromový lem, 
včetně montážních konzolí.
- dub pravá přírodní dýha 816243
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816343
- bílá vysoký lesk 816643.
Kombinovatelné s umyvadly1000 - 1200 mm,skříňkami pod umyvadlo 600- 1400 mm, 
držáky na ručníky 430 - 760 mm  a kosmetickým modulem.

Mechanismus 
tichého dovírání

Bílá                                                
vysoký lesk          

Dub                                            
( pravá přírodní 

dýha )

Wenge Pangar                 
( pravá přírodní 

dýha )

U pravé přírodní dýhy může ( z přirozených důvodů ) dojít k barevným odchylkám.

Koupelnový 
nábytek
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Jen ve spojení s umyvadlovými deskami 800 mm:
Skříňka pod umyvadlo, 1 výsuv, 1 úchyt , chromovaný, 800 x 400 x 470 mm. 
Dub pravá přírodní dýha.
Wenge Pangar pravá přírodní dýha. 
bílá vysoký lesk.
Kombinovatelné s umyvadly 600 · 800 mm a přihrádka do zásuvky 800 mm.

Umyvadlová deska 800 x100 x 470 mm, s výřezem na sifon uprostřed, chromový lem.
- dub pravá přírodní dýha 816280
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816380
- bílá vysoký lesk 816680
Samostatná instalace pouze ve spojení s montážnimi konzolemi, 516200.
Kombinovatelné s umyvadly na desku, umyvadlem 600-800 mm, skříňkami pod 
umyvadlo 800 mm, držákem na ručníky 430 mm ( montáž z boku ) a kosmetickým 
modulem.

Umyvadlová deska 1200 x100 x 470 mm, s výřezem na sifon uprostřed, chromový lem, 
včetně montážních konzolí.
- dub pravá přírodní dýha 816220
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816320
- bílá vysoký lesk 816620.
Kombinovatelné s umyvadlem 1000 mm,umyvadlem bez otvorů pro baterie 1200 mm, 
skříňkami pod umyvadlo 1200 mm, držákem na ručníky 430 mm ( montáž z boku ) a 
kosmetickým modulem.

Jen ve spojení s umyvadlovými deskami 1200 mm:
Skříňka pod umyvadlo, 2 výsuvy, 2 úchyty, chromované, 1200 x 400 x 470 mm. 
816020 Dub pravá přírodní dýha.
816021 Wenge Pangar pravá přírodní dýha. 
816022 bílá vysoký lesk.
Kombinovatelné s umyvadlem  1000 mm, Umyvadlo bez otvorů pro baterie1200 mm 
a přihrádka do zásuvky 600 mm.

Přihrádka do zásuvky.
Pro skříňky pod umyvadla 600 · 1200 mm: 600 mm, 516060. 
Pro skříňky pod umyvadla 800 mm: 800 mm, 516080.
Pro skříňky pod umyvadla 1000 mm: 1000 mm, 516100. 
Pro skříňky pod umyvadla 1400 mm: 700 mm, 516070.

Koupelnový nábytek:

Deska:                              
Spodní skříňka:              

Dub     
Dub     

Dub     
Bílá vysoký lesk        

Wenge Pangar
Wenge Pangar

Wenge Pangar
Bílá vysoký lesk        

Bílá vysoký lesk        
Bílá vysoký lesk        
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Umyvadlová deska 1400 x100 x 470 mm, s výřezem na sifon vlevo, chromový lem, 
včetně montážních konzolí.
- dub pravá přírodní dýha 816240
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816340
- bílá vysoký lesk 816640
Kombinovatelné s umyvadly na desku , odkládací plocha vlevo, s umyvadly 
600,800,1000 mm,skříňkami pod umyvadlo 600- 1400 mm, držáky na ručníky 
430 - 760 mm  a kosmetickým modulem.

Umyvadlová deska 1400 x100 x 470 mm, s výřezem na sifon vpravo, chromový lem, 
včetně montážních konzolí.
- dub pravá přírodní dýha 816241
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816341
- bílá vysoký lesk 816641
Kombinovatelné s umyvadly na desku , odkládací plocha vpravo, s umyvadly 
600,800,1000 mm,skříňkami pod umyvadlo 600- 1400 mm, držáky na ručníky 
430 - 760 mm  a kosmetickým modulem.

S I L K

Koupelnový 
nábytek

Bílá                                                
vysoký lesk          

Dub                                            
( pravá přírodní 

dýha )

Wenge Pangar                 
( pravá přírodní 

dýha )

Držák na ručníky z boku, chromovaný, kombinovatelné s umyvadlovými deskami. 
Pro montáž zboku: 430 mm, 516045.
Pro montáž zepředu: 760 mm, 516078.
Pro montáž na stěnu: použitelné jako úchyt, volitelně kombinované s odkládací 
plochou z Varicoru®, 360 x 80 x 110 mm, 416036016 bílá (Alpin).
( více informací na info@sanitec.cz )

Kosmetický modul,600x100x470 mm, výklopný se zrcadlem a osvětlením, 
s chromovým lemem. 
- dub pravá přírodní dýha 816250
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816350
- bílá vysoký lesk 816352.
Kombinovatelný se všemi umyvadlovými deskami.

Postranní skříňka 400 x 1035 x 350 mm, panty dvířek vpravo/vlevo,chromovaný 
úchyt,2 variabilní poličky.
- dub pravá přírodní dýha 816050
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816051
- bílá vysoký lesk 816052

Sedák, 380x450/490x560 mm, výsuvná zásuvka,nastavitelný ve dvou výškách,
s polštářem, chromovaný úchyt,kolečka, která se zaaretují při zatížení.
- dub pravá přírodní dýha 816070
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816071
- bílá vysoký lesk 816072

U pravé přírodní dýhy může ( z přirozených důvodů ) dojít k barevným odchylkám.
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Skříňka pod umývátko, 400x440x290, 1 dvířka, panty vlevo, 1 chromovaný úchyt.
- dub pravá přírodní dýha 816440
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816441
- bílá vysoký lesk 816442

Umyvadlová deska 1400 x100 x 470 mm, s výřezem na sifon vlevo a vpravo, 
chromový lem, včetně montážních konzolí.
- dub pravá přírodní dýha 816242
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816342
- bílá vysoký lesk 816642
Kombinovatelné se 2 umyvadly na desku, 2 umyvadly 600 mm, skříňkami pod umyvadla 
600-1400 mm, držáky na ručníky 430-760 mm a kosmetickým modulem.

Vysoká skříňka 400 x 1035 x 350 mm, panty dvířek vpravo/vlevo,chromovaný úchyt, 
4 variabilní poličky, zrcadlo na vnitřní straně dvířek, světelná lišta vč. trafa 230 V / 12 V.
- dub pravá přírodní dýha 816000
- wenge Pangar pravá přírodní dýha 816001
- bílá vysoký lesk 816002

Koupelnový nábytek:

Deska:                              
Spodní skříňka:              

Dub     
Dub     

Dub     
Bílá vysoký lesk        

Wenge Pangar
Wenge Pangar

Wenge Pangar
Bílá vysoký lesk        

Bílá vysoký lesk        
Bílá vysoký lesk        
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Instalační modul pro závěsné WC, 495 x 1170 x 110 mm.
Čelní skleněná plocha bílá , rám přírodní hliník 515000
Čelní skleněná plocha černá , rám přírodní hliník 515005
Čelní skleněná plocha černá, rám hliník Champagner 515010
Čelní skleněná plocha šedá (Taupe ), rám hliník Champagner 515015

Instalační modul pro stojící  WC,  495 x 1170 x 110 mm.
Čelní skleněná plocha bílá, rám přírodní hliník 515059
Čelní skleněná plocha černá, rám přírodní hliník 515055.
Čelní skleněná plocha černá, rám hliník Champagner 515060.
Čelní skleněná plocha šedá ( Taupe ), rám hliník Champagner 515065.

Rám 
přírodní hliník  

Rám 
hliník Champagner

Rám
 

Sklo

Sklo 
bílé  

Sklo  
černé   

Sklo šedé 
( Taupe )  

U N I V E R S A L
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Vana, možnost instalace ve volném prostoru, materiál  Resin Stone, 1700 x 800 x 650 mm,  651700.

Resin Stone

bílá

M A T T I S

Vana do prostoru, s přepadem, materiál Resin Stone, s odtokovou a přepadovou soupravou, 
1700 x 800 mm, hloubka 650 mm, 651710.

204/205
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Koupelnová série Xeno2

Umělecký vedoucí:   TR advertising,
 CASA – Dirk Weischer 
Koncepce a design:  CASA – Dirk Weischer, Sabine Ripkens
Fotografie:  CASA – Tom Schumacher

Art buying:   CASA – Dirk Weischer
Asistent fotografa:  CASA – Assistenz
Zpracování obrázků:     CASA – postproduction

Poděkování: 
Acca Kappa, ASA Selection, Carl Hansen, coem, Decor Walther, 
Ex Voto Paris, farbrat Kudrass, Ferm Living, Florim rex, Foscarini, 
Gervasoni, Guaxs, Hay, ittala, Jab Anstoetz, KEUCO, Koralle, 
Menu, Möve, Pulpa, Rina Menardi, Sikkens, Süddeutsche Zeitung, 
Tica, Truffer AG

Koupelnová série Citterio

Umělecký vedoucí:  Antonio Citterio
Koncepce a design:   RavaioliSilenziStudio
Fotografie:   Gionata Xerra

Art buying:   Ilaria Gerli
Asistent fotografa:  Pierpaolo Mazzola
Zpracování obrázků:   Leonardo Duggento

Poděkování: 
Axor Hansgrohe, Catellani & Smith, Cc-tapis, Comfort Zone, 
Cotto d’Este, De Castelli, Entratalibera, Flexform, Flos, Geberit, 
Ivano Redaelli, Laboratorio dell’imperfetto, Minotti, Mosaico+, 
Nahoor Light Emotion, Oltrefrontiera, Riva1920, Stepevi, 
Technogym

Koupelnová série Preciosa II

Umělecký vedoucí:   Schuster Thomsen Röhle Communication, 
CASA – Dirk Weischer 

Koncepce a design:  CASA – Dirk Weischer, Sabine Ripkens
Fotografie:  CASA – Tom Schumacher

Art buying:   CASA – Dirk Weischer
Asistent fotografa:  CASA – Assistenz
Zpracování obrázků:     CASA – postproduction

Poděkování: 
Agentur Herzog München, akzo nobel, Alessi, Deutsche Steinzeug,
Galerie Limited, Geberit, KEUCO, Pflege Gunther Lambert, Rhomtuft, 
vola

 

Koupelnová série Silk

Umělecký vedoucí:   Schuster Thomsen Röhle Communication, 
CASA – Dirk Weischer 

Koncepce a design:    CASA – Dirk Weischer, Sabine Ripkens
Fotografie:  CASA – Tom Schumacher

Art buying:   CASA – Dirk Weischer
Asistent fotografa:  CASA – Assistenz
Zpracování obrázků:   CASA – postproduction

Poděkování: 
120 % Lino Casa, Ann Idstein, Dolce & Gabbana, d´olivaterra, 
Egger, Ex Voto, farbrat – Kudrass, Foscarini, Geberit, Just Linen, 
KEUCO, Knoll International, Kurth Fellteppich, Leitner Leinen, 
Ligne Roset, Normann, Parador, Rhomtuft, Rituals, Rivera Maison, 
Tom Dixon, Zoeppritz

Mattis

Umělecký vedoucí:   Schuster Thomsen Röhle Communication, 
CASA – Dirk Weischer 

Koncepce a design:    CASA – Dirk Weischer, Sabine Ripkens
Fotografie:  CASA – Tom Schumacher

Art buying:   CASA – Dirk Weischer
Asistent fotografa:  CASA – Assistenz
Zpracování obrázků:   CASA – postproduction

Poděkování: 
120 % Lino Casa, Acca Kappa, Aqua Nova, Decor Walther, 
Futonwerk Dietrich Wagner, Hay, H & M, Jonathan Adler, 
Just Linen, Kose, Leonardo, Möve, Nya Nordiska, Pallucco, 
Stefanie Hering

Koupelnová série myDay

Umělecký vedoucí:   Schuster Thomsen Röhle Communication, 
CASA – Dirk Weischer 

Koncepce a design:   CASA – Dirk Weischer, Sabine Ripkens
Fotografie:  CASA – Tom Schumacher

Art buying:   CASA – Dirk Weischer
Asistent fotografa:  CASA – Assistenz
Zpracování obrázků:    CASA – postproduction

Poděkování: 
120 % Lino Casa, akzo nobel, Alessi, Anna Carin Dahl, 
ArchitectMade, ASA Selection, B.i.c. Carpets, Chanel, 
Christian Fischbacher, Christien Meindertsma, Christine Kaufmann, 
Culti, Driade, Geberit, Habitat, House Doctor, Heitmann Felle, 
Ittala, Jean Vier, KEUCO, Koziol, Knoll International, Leonardo, 
Ligne Roset, Louis Poulsen, Luceplan, Marc Jacobs, Möve, Moroso, 
mosa, Muji, nmc, Normann, occhio – Axel Meise, Porro, Pulpo, 
Rhomtuft, Rituals, Sonoro, Urban Ears, viega, Vitra, Weishäupl, 
Whitebed, Zara

Universal

Umělecký vedoucí:   Schuster Thomsen Röhle Communication, 
CASA – Dirk Weischer 

Koncepce a design:   CASA – Dirk Weischer, Sabine Ripkens
Fotografie:  CASA – Tom Schumacher

Art buying:   CASA – Dirk Weischer
Asistent fotografa:  CASA – Assistenz
Zpracování obrázků:    CASA – postproduction

Poděkování: 
Acca Kappa, Aqua Nova, Compagnie de Provence, Culti, 
Ferm Living, Fritz Hansen, Guaxs, Gunther Lambert, Hay, 
Ikea, Kare, Kay Bojesen, Leitner, Linare, Möve, Radio Sonoro, 
Rina Menardi

s176_206_Technik_KERDES_DJ14_PL_CZ_SK.indd   206 10.03.14   11:59



206/207

Barevné provedení 
světlý dub 
( korpus )

Barevné provedení 
šedohnědá 
( korpus )

Sklo šedá 
( Taupe ), 

čelní plocha, deska 

Sklo černá , 
čelní plocha, deska

Champagner 
( uchyty, nábytkové 

nohy )

Koupelnový 
nábytek

Sklo Rám

Keramika

Bílá (Alpin)
č. 000                      

Koupelnový 
nábytek

Keramika/
Akrylát

Bílá (Alpin)
č. 000                      

P R E C I O S A  I I

C I T T E R I O

U N I V E R S A L

X E N O 2

Bílá 
vysoký lesk                                                                     

Koupelnový 
nábytek

Keramika/
Akrylát

Bílá (Alpin)
č. 000                      

M Y D A Y

Bílá                  
vysoký lesk        

Šedá 
 (Taupe )

Koupelnový 
nábytek

Resin Stone

Keramika/
Akrylát

Bílá (Alpin)
č. 000                      

S I L K

M A T T I S

Bílá                                                
vysoký lesk          

bílá

Dub                                            
( pravá přírodní 

dýha )

Wenge Pangar                 
( pravá přírodní 

dýha )

Všechny keramické výrobky jsou k dodání také 
s glazurou KeraTect®, uvádějte číslo barvy 600.

U pravé přírodní dýhy může z přirozených 
důvodů dojít k barevným odchylkám.

Sklo 
bílé  

Rám 
přírodní hliník  

Sklo  
černé   

Rám 
hliník Champagner

Sklo šedé 
( Taupe )  

Koupelnový 
nábytekKeramika

Bílá (Alpin)
č. 000                      

Struktura 
dřeva Sciltura 

šedá

Šedobéžová 
grepe matná

Bílá 
lakovaná 

vysoký lesk

Umschlag_KERDES_DJ14_CZ_SK_10mm.indd   6 10.03.14   13:27



03
/

14
/

5,
 ú

da
je

 o
 r

oz
m

ěr
ec

h 
a 

ba
rv

ác
h 

pl
at

í s
 v

ýh
ra

do
u 

sp
ec

ifi
ck

ýc
h 

to
le

ra
nc

í p
ro

 d
an

ý 
m

at
er

iá
l. 

Z
m

ěn
y 

m
od

el
ů 

vy
hr

az
en

y.
 

Sanitec s.r.o, 
Komenského 2501,
390 02 Tábor 
www.sanitec.cz 
info@sanitec.cz
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