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KOLO a KERAMAG
koupelny vždy v jedinečném stylu
Značka KOLO je na trhu již více než 50 let. Je symbolem tradiční kvality, 
moderního designu a pokrokových inovací. Vyvíjející se technologie,  
využití nových materiálů, důsledné dodržování ekologických norem – to 
vše umožňuje poskytování nadstandardních záruk a perfektních služeb pro 
zákazníky.

Značka Keramag  staví své jméno na zkušenostech, tradici a kvalitě již 110 
let. Díky spolupráci s návrháři a designéry zvučných jmen určuje designo-
vé trendy sanitárních výrobků, je symbolem pro nadčasovost a precizní 
funkčnost.

Značky KOLO a Keramag  vytváří  standardy v oboru a nasazují vždy tu 
nejvyšší laťku na trhu. Příkladem může být inovativní technologie Rimfree®
– WC bez splachovacího kruhu, kterou obě značky dnes používají u celé 
řady výrobků.
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INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
Rimfree®
Rimfree® je inovativní řešení usnadňující udržování hygieny a čistoty. 
WC mísy Rimfree® (dostupné u sérií iCon, 4U, Renova Nr. 1, Life!, Traffic, Style, 
Nova Pro a Nova Pro bez bariér) jsou bez splachovacího kruhu. Díky tomu
nemají místo pro bakterie ani jiné usazeniny.

Řešení Rimfree® splňuje vysoké nároky na hygienu a je vhodné například 
do nemocnic nebo jiných zdravotnických zařízení. To samé řešení je ale 
vhodné i do privátních koupelen, je určené pro všechny, kdo dbají na 
čistotu a hygienu.

žádný splachovací kruh = žádné bakterie

iCon 4U Renova Nr. 1 Life! Traffic Style Nova Pro 
Nova Pro BB 70 cm

V nabídce je 8 výrobků WC Rimfree® KOLO a KERAMAG:

Průřez WC mísou 
Rimfree® 
– žádné místo
  pro bakterie

Průřez standardní 
WC mísou

Na čištění WC mísy 
nejsou zapotřebí žádné 
agresivní čistící 
prostředky, pouze 
obyčejný hadřík.

Splachovací systém 
efektivně oplachuje celou 
WC mísu a zanechává 
ji ideálně čistou.

WC mísa bez splachovacího 
kruhu vypadá esteticky 
a je vždy čistá.

KOLO A KERAMAG - KOUPELNY VŽDY
V JEDINEČNÉM STYLU / RIMFREE

+ + + + + +
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REFLEX KOLO
UDRŽENÍ ČISTOTY A VYSOKÉ HYGIENY V KOUPELNĚ SE NYNÍ STALO VÝ-
JIMEČNĚ SNADNÉ. POVRCH REFLEX KOLO ÚČINNĚ CHRÁNÍ KERAMIKU 
A SKLO SPRCHOVÝCH KOUTŮ PŘED USAZOVÁNÍM VODNÍHO KAMENE 
A NEČISTOT.

DOKONALE HLADKÝ POVRCH
Ochranná vrstva Reflex KOLO činí povrch koupelnové keramiky i skla sprchových koutů dokonale 
hladkým. Nečistoty, bakterie a vodní kámen nemají tak šanci se uchytit a odtékají spolu s kapkami vody 
pryč. To co zůstane lze snadno odstranit jemnými čistícími prostředky. Keramika a sprchové kouty tak 
zůstávají déle čisté a Vaše koupelna vypadá stále jako nová! 

ÚSPORA ČASU A PROSTŘEDKŮ
Koupelnová keramika a sprchové kouty s povrchem Reflex KOLO - to je úspora pro domácí rozpočet! 
Nyní už nemusíte vydávat peníze za nákladné čistící prostředky a věnovat drahocenný čas náročnému 
boji s nečistotami, vodním kamenem a bakteriemi. Stačí je setřít jemným hadříkem nebo houbou s jem-
nými čistící prostředky. Máte tak více času na zajímavější činnosti! 

TÉMĚŘ U VŠECH VÝROBKŮ
Moderní povrch Reflex KOLO je k dispozici u keramických výrobků Quattro, Life!, Ego, Ovum, Traffic, 
Varius, Style, Twins, Modo, Coctail, u sprchových koutů Next, Ultra, Geo-6 a u vanových zástěn Niven. 
Volbou povrchu Reflex KOLO volíte ideální čistotu a skvělý vzhled koupelny po mnoho let!

inovace hygiena čistota

Kapky vody na standardním povrchu Kapky vody na povrchu Reflex KOLO
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ZDROJE INFORMACÍ
NA INTERNETU
Vstupte na naše internetové stránky www.sanitec.cz. Jsou výjimečným zdrojem informací pro vybavení 
koupelen. Najdete zde obrázky, popisky, ceny, technické nákresy i objekty v 3D, více než 8.000 koupel-
nových výrobků značky KOLO stejně jako exkluzivních sérií keramiky a nábytku Keramag. Dále je zde 
mnoho dalších užitečných informací jako jsou aktuality, seznam prodejců a autorizovaných servisních 
center, návody na montáž, ceníky a katalogy, prohlášení o shodě aj. Zveme Vás na jejich návštěvu!
Na zadní straně tohoto katalogu najdete také QR kódy, pomocí kterých si stáhnete Aplikaci KOLO pro 
chytré telefony.

PRO ARCHITEKTY A PROJEKTANTY
Jste architektem nebo projektantem? Vstupte na naše internetové stránky www.sanitec.cz – najdete zde 
objekty většiny výrobků v několika formátech pro profesionální navrhování koupelen. 
Navštivte rovněž sekci aktuality, kde získáte informace o novinkách, vyvíjených v duchu moderních 
trendů. 

INFOLINKA
Zavolejte na infolinku Sanitec na číslo 381 254 907 nebo nám napište e-mail na adresu info@sanitec.cz. 
Rádi Vám ochotně odpovíme na dotazy o všech našich výrobcích a zajímavých koupelnových řeše-
ních nebo Vám zašleme další požadované propagační materiály.

INFOLINKA: 381 254 907, 606 769 858   
EMAIL: INFO@SANITEC.CZ                    WWW.SANITEC.CZ

 
REFLEX KOLO / ZDROJE INFORMACÍ
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7 NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN

umyvadlo 
o šířce < 40

umyvadlo
o šířce > 40 klozet bidet 

NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN
ERGONOMIE V KOUPELNĚ
Chcete se ve své koupelně pohodlně pohybovat? To se rozumí. Proto je ergonomie celého interiéru 
tak důležitá. V moderní koupelně musí mít všechno své místo a být důsledně promyšleno. Pro umís-
tění každého zařizovacího předmětu platí své pravidlo. Na této straně Vám předkládáme praktické rady 
týkající se navrhování koupelny.

VOLNÝ PROSTOR VE FUNKČNĚ NAVRŽENÉ KOUPELNĚ
(rozměry v cm)
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QUATTRO
MODERNÍ PRAVOÚHLÝ DESIGN

Snadná údržba je díky povrchové úpravě Re-
flex KOLO bez příplatku samozřejmostí. Náby-
tek v antracitovém a bílém lesklém provedení 
ještě zvyšuje eleganci série. Zrcadla s nerezo-
vými komponenty pak tvoří z řady Quattro prv-
ní volbu pro moderní koupelnu.

Koupelny vybavené keramikou Quattro jsou 
vyvážené, výrazný pravoúhlý design dodává 
prostoru moderní ráz. Umyvadla mají čisté tva-
ry, stejně jako bidety se dodávají bez rušivého 
elementu přepadu.
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Široké dvojumyvadlo je optimální 
pro používání koupelny ve dvou.

Promyšlené dělící příčky  
v zásuvkách pomáhají 
udržovat ideální pořádek.

Zrcadlo odolné proti zamlžování šetří 
práci s úklidem po koupeli.
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QUATTRO / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umývátko 40 x 23 cm 
s otvorem vpravo, bez přepadu*
č. K62440 900 (4.613 Kč)

* Doporučujeme kombinovat se speciálním odtokovým a přepadovým ventilem 
  s chromovanou krytkou - kovový č. 521070 (1.560 Kč) nebo plastový č. 96009 (309 Kč).

Umývátko 40 x 23 cm 
s otvorem vlevo, bez přepadu*
č. K62441 900 (4.613 Kč)

Umyvadlo na desku 50 x 32 x 14,5 cm 
bez otvoru, bez přepadu
č. K21650 900 (10.427 Kč)
vč. odtokového ventilu

Polosloup, výška 11 cm
k um. 60, 90, 120 cm
č. K67100 (3.795 Kč)
vč. upevňovací sady

Umyvadlo 60 x 48 cm 
s otvorem, bez přepadu**
č. K61460 900 (8.998 Kč)

Umyvadlo 90 x 41,5 cm
s 1 otvorem, bez přepadu**
č. K61490 900 (17.648 Kč)

Umyvadlo 90 x 41,5 cm 
bez otvoru, bez přepadu**
č. K61491 900 (17.648 Kč)

Umyvadlo 120 x 47 cm 
s 1 otvorem, bez přepadu**
č. K61421 900 (19.209 Kč)

Umyvadlo 120 x 47 cm 
se 2 otvory, bez přepadu**
č. K61520 900 (19.209 Kč)

** Umyvadla lze kombinovat s polosloupem nebo se spodní skříňkou, ke kterým doporučujeme objednat také odpadní a přepadový 
teleskopický sifón č. 96010 (957 Kč).
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Klozet závěsný č. K63100 900
(12.506 Kč), vč. prodloužené 
přívodní trubky č. 96023 (286 Kč)

Bidet závěsný č. K65110 900 (15.292 Kč)
pro kombinaci s odpadním 
a přepadovým sifónem č. 96010 (976 Kč)

WC sedátko č. K60113 (2.630 Kč), WC sedátko s automatickým pozvolným sklápěním č. K60114 (4.372 Kč)

Zrcadlo s osvětlením 
58 x 80 x 2,4 cm, s vypínačem 
č. 88380 (15.620 Kč)

Skříňka pod umyvadlo 60 cm
58 x 42 x 41,3 cm 
bílá lesklá č. 89353 (19.245 Kč)
antracit lesklá č. 89356 (21.789 Kč)

Zrcadlo s osvětlením 
88 x 80 x 2,4 cm, s vypínačem 
č. 88381 (16.442 Kč)

Skříňka pod umyvadlo 90 cm
88 x 42 x 41,3 cm 
bílá lesklá č. 89354 (23.222 Kč)
antracit lesklá č. 89357 (26.008 Kč)

Vysoká skříňka, závěsná 
38 x 160 x 41 cm
bílá lesklá č. 88378 (21.499 Kč)
antracit lesklá č. 88379 (21.499 Kč)

Zrcadlo s osvětlením 
118 x 80 x 2,4 cm, s vypínačem 
č. 88382 (18.910 Kč)
Skříňka pod umyvadlo 120 cm
118 x 42 x 41,3 cm 
bílá lesklá č. 89355 (24.587 Kč)
antracit lesklá č. 89358 (27.537 Kč)

Barevné provedení: 
lesklý antracit

Barevné provedení: 
lesklá bílá

Skříňky lze kombinovat 
s podpěrnými nožkami 
č. 99251 - 2 ks (3.103 Kč).

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Quattro, doporučujeme 
Vám využít SET se slevou 10% uvedený na straně 100.➔

Keramika Quattro je standardně dodávána s povrchem Reflex KOLO, příplatek je již zahrnut v ceně výrobku.
Umyvadla z této série lze také kombinovat s univerzálním koupelnovým nábytkem Domino (str. 85) a Domino Premium (str. 89).
Doporučené maloobchodní ceny v  Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Keramika a nábytek / QUATTRO
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LIFE!
NADČASOVĚ MODERNÍ

NOVINKA
tvar a mohou se mnohostranně kombinovat. 
Keramika Life! je k dodání i s povrchovou úpra-
vou Reflex KOLO za příplatek.
Rozsáhlý nábytkový program Life! se skříň-
kami pod umyvadlo v různých provedeních  
a exkluzivní vysoká skříňka poskytují spoustu 
úložných prostor a dotvářejí příjemnou atmo-
sféru díky bílým a šedým lakovaným prvkům 
ve vysokém lesku a chromovaným úchytkám.

Série Life! odpovídá svým jemně geometric-
kým pojetím designovému trendu - atraktivní 
spojení strohých geometrických prvků s orga-
nickými tvary, které vzbuzují emoce, zajišťuje 
dokonalý vzhled a vytváří nadčasovou a mo-
derní atmosféru. Osobní ráz dodávají jemné 
kontury horních hran umyvadel. Vnitřní linie 
jsou ryze funkční a zajišťují dostatek prostoru 
pro každodenní hygienu. Klozet a bidet mají 
rovněž jednoduchý, jemný geometrický vnější 
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PRAKTIČNOST A KOMFORT

FUNKČNOST A ELEGANCE

Hrany zaoblené směrem ven
zjemňují geometrický tvar.

Velký vnitřní prostor pro komfortní mytí.

Široké a pohodlné odkládací plochy 
na umyvadlech slouží 
na nezbytné toaletní potřeby.

Estetický systém 
skrytého upevnění.

WC mísy Rimfree® 
bez splachovacího kruhu 
jsou řešením pro nároky 
na vysokou míru hygieny.
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DODATEČNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR

Objemné zásuvky s přepážkami,
které pojmou kosmetiku
a jiné nezbytnosti.

Integrovaný systém
tichého dovírání.

Nábytek je vyrobený
z materiálu odolného
vůči vlhkosti.

Lakované korpusy
i čelní plochy.

Doživotní záruka
na pojezdy a závěsy.

Stálobarevné provedení 
odolné vůči UV záření.



15 Keramika a nábytek / LIFE!



16

LIFE! / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umývátko 40 x 28 cm
s otvorem vlevo, bez přepadu*
č. M22440 (3.267 Kč)
spodní skříňka č. 89453, 89463

Umývátko 40 x 28 cm
s otvorem vpravo, bez přepadu*
č. M22441 (3.267 Kč)
spodní skříňka č. 89453, 89463

Umyvadlo 60 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. M21160 (5.808 Kč)
Lze kombinovat s polosloupem
č. M27100 (2.541 Kč) nebo spodní 
skříňkou č. 89455, 89465

Asymetrické umyvadlo pravé
70 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. M21171 (7.381 Kč)
spodní skříňka č. 89456, 89466

Umyvadlo 100 x 48 cm
s otvorem, s přepadem**
č. M21110 (10.769 Kč)

** Umyvadla lze kombinovat s polosloupem č. M27100 (2.541 Kč) nebo spodními skříňkami č. 89460, 89470, 89459, 89469

Umyvadlo 100 x 48 cm
bez otvoru, s přepadem**
č. M21010 (10.769 Kč)

* Doporučujeme kombinovat se speciálním odtokovým a přepadovým ventilem 
  s chromovanou krytkou - kovový č. 521070 (1.560 Kč) nebo plastový č. 96009 (309 Kč).

Umyvadlo 80 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. M21180 (7.732 Kč)
Lze kombinovat s polosloupem
č. M27100 (2.541 Kč) 
nebo spodní skříňkou č. 89458, 
89468, 89457, 89467

Asymetrické umyvadlo levé
70 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. M21170 (7.381 Kč)
spodní skříňka č. 89456, 89466

Umyvadlo 100 x 48 cm
se 2 otvory, s přepadem**
č. M21510 (10.769 Kč)
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Polosloup
č. M27100 (2.541 Kč)
vč. upevňovací sady

WC sedátko č. M20111 (3.146 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M20112 (4.598 Kč)

Bidet závěsný
č. M25100 (7.526 Kč)

Klozet závěsný
s hlubokým spachováním
č. M23100 (8.216 Kč)

Klozet závěsný
s hlubokým spachováním, 4/2l
bez splachovacího kruhu
č. M23120 (9.196 Kč)

kombinovatelný s WC sedátkem
č. M20111 (3.146 Kč)
klouby z ušlechtilé oceli
nebo č. M20112 (4.598 Kč)
klouby z ušlechtilé oceli, automatické
pozvolné sklápění

Poznámka: WC, bidety a polosloupy dodávány vč. upevňovací sady.

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Life!, doporučujeme Vám 
využít SET se slevou 10% uvedený na straně 102.➔

Keramika Life! je k dispozici 
s povrchem Reflex KOLO za příplatek 1.007 Kč/ks, 
při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 900.

Umyvadlo 130 x 48 cm
s otvorem, s přepadem***
č. M21130 (14.573 Kč)

*** Umyvadla lze kombinovat s polosloupem č. M27100 (2.541 Kč) nebo spodními skříňkami č. 89462, 89472, 89461, 89471

Umyvadlo 130 x 48 cm 
bez otvoru, s přepadem***
č. M21030 (14.573 Kč)

Umyvadlo 130 x 48 cm
se 2 otvory, s přepadem***
č. M21530 (14.573 Kč)
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LIFE! / PŘEHLED VÝROBKŮ

Závěsná skříňka pod umývátko
31,4 x 45,4 x 23,1 cm
lesklá bílá
č. 89453 (6.171 Kč)
lesklá šedá
č. 89463 (6.171 Kč)

Kombinovatelná s umývátky
M22440, M22441.

Závěsná skříňka pod umyvadlo
s jednou zásuvkou
70 x 21,9 x 43,4 cm
lesklá bílá
č. 89457 (9.353 Kč)
lesklá šedá
č. 89467 (9.353 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem M21180.

Závěsná skříňka pod umyvadlo
s jednou zásuvkou
90 x 21,9 x 43,4 cm
lesklá bílá
č. 89459 (10.878 Kč)
lesklá šedá
č. 89469 (10.878 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 
M21110, M21010, M21510.

Závěsná skříňka pod umyvadlo
s jednou zásuvkou
120 x 21,9 x 43,4 cm
lesklá bílá
č. 89461 (12.947 Kč)
lesklá šedá
č. 89471 (12.947 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly M21130, 
M21030, M21530.

Závěsná skříňka pod umyvadlo
se 2 zásuvkami
70 x 42,7 x 43,4 cm
lesklá bílá
č. 89458 (12.257 Kč)
lesklá šedá
č. 89468 (12.257 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem M21180.

Závěsná skříňka pod umyvadlo
se 2 zásuvkami
60 x 42,7 x 43,4 cm
lesklá bílá
č. 89456 (11.556 Kč)
lesklá šedá
č. 89466 (11.556 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 
M21170, M21171.

Závěsná skříňka pod umyvadlo
se 2 zásuvkami
120 x 42,7 x 43,4 cm
lesklá bílá
č. 89462 (16.093 Kč)
lesklá šedá
č. 89472 (16.093 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 
M21130, M21030, M21530.

Závěsná skříňka pod umyvadlo
se 2 zásuvkami
49,4 x 42,7 x 43,4 cm
lesklá bílá
č. 89455 (10.043 Kč)
lesklá šedá
č. 89465 (10.043 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem M21160.

Závěsná skříňka pod umyvadlo
se 2 zásuvkami
90 x 42,7 x 43,4 cm
lesklá bílá
č. 89460 (14.254 Kč)
lesklá šedá
č. 89470 (14.254 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 
M21110, M21010, M21510.
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Zrcadlo s osvětlením
40 x 80 x 3 cm
č. 88421 (9.431 Kč)

Boční vysoká skříňka
40 x 170 x 33,1 cm
lesklá bílá
č. 88450 (14.808 Kč)
lesklá šedá
č. 88451 (14.808 Kč)

Zrcadlo s osvětlením
60 x 65 x 3 cm
č. 88422 (10.060 Kč)

Barevné provedení: 
lesklá bílá, lakovaná

Barevné provedení: 
lesklá šedá, lakovaná

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Zrcadlo s osvětlením
90 x 65 x 3 cm
č. 88424 (11.318 Kč)

Zrcadlo s osvětlením
120 x 65 x 3 cm
č. 88425 (12.576 Kč)

Zrcadlo s osvětlením
70 x 65 x 3 cm
č. 88423 (10.689 Kč)
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EGO BY ANTONIO CITTERIO

Elegantní a moderní design. Subtilní a prostor-
né mísy umyvadel Ego Vám poskytují volnost 
a komfort, jaký potřebujete každý den, plochá 
dna pak ještě zvyšují jejich funkčnost. Variabi-
lita je nepřehlédnutelná – výběr umyvadel je 
doplněn možností volby závěsného nebo sto-
jícího WC a bidetu.
Keramiku Ego lze vhodně kombinovat s nábyt-
kem řady Ovum by A. Citterio.

Ego, Citterio (Sanitec) a koupelnové baterie 
Citterio (Hansgrohe/Axor). Opakovaně byly 
publikovány také jeho velice známé architek-
tonické realizace a návrhy interiérů mj. hotelů 
Bulgari v Miláně a na Bali a prodejen Cerutti 
(Milán, New York), De Beers (Londýn, Tokio) 
a Emanuel Ungaro (Paříž). V roce 2008 byla 
zakončena výstavba moderních sídel firem 
Ermenegildo Zegna v Miláně a Technogym v 
Ceseně – obě navrhl Citterio. Antonio Citterio 
přednáší na Fakultě architektu Universita della 
Svizzera Italiana v Mendrisio (Švýcarsko).

Antonio Citterio se narodil v Medě u Milá-
na v roce 1950. Po skončení studia na Milán-
ské polytechnice v roce 1972 si otevřel ateliér, 
který se věnuje architektonickým projektům, 
návrhům interiérů a průmyslovému designu. 
Citterio spolupracuje mj. s firmami Ansorg, Arc-
linea, Aubrilam, B&B Italia, Flexform, Flos, Guz-
zini, Hansgrohe, Inda, Kartell, Maxalto, Sanitec 
Group, Technogym, Tre Piu, Vitra. Jeho návrhy 
nábytku Mobil (Kartell), přístrojů na cvičení Ki-
nesis (Techogym) a židle Vis a vis (Vitra) se 
staly ikonami současného průmyslového de-
signu. Ve střední Evropě mezi nejznámější vý-
robky vybavení koupelen navržené Antoniem 
Citterio patří řada sanitární keramiky a nábytku 

ELEGANCE A STYL 
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Praktický držák na ručníky 
může být instalovaný z pravé 
nebo z levé strany skříňky.

Skrytý sestém upevnění WC 
a bidetů usnadňuje udržování 
čistoty v koupelně.

Široké a pohodlné odkládací plochy 
na umyvadlech slouží na nezbytné 
toaletní potřeby.
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EGO BY A. CITTERIO / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo 65 x 54,4 cm
s otvorem pro baterii
č. K11165 (5.957 Kč)

Umyvadlo 60 x 54,4 cm
s otvorem pro baterii
č. K11162 (4.471 Kč)

Umyvadlo 40 x 29 cm
s otvorem pro baterii  vpravo
č. K12140 (2.635 Kč)

Umyvadlo kulaté
na desku, Ø 45 cm
bez otvoru, s přepadem
č. K12145 (6.153 Kč)

Pro kombinaci se spodními skříňkami
89225, 89226, 89233, 89234
nebo s umyvadlovými deskami 
89227, 89228, 89235, 89236

Bidet závěsný
č. K15100 (8.503 Kč)
vč. upevňovací sady

Bidet stojící
č. K15000 (8.988 Kč)
vč. upevňovací sady

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním, 6 l
č. K13102 (10.154 Kč) 

Kompletní s montážní sadou A42312  
a prodlouženou odpadní trubkou 96024
 
Klozetové sedátko, tvrdé:
č. K10113 (2.073 Kč)
s automatickým pozvolným
sklápěním č. K10112 (3.310 Kč)

Klozet stojící
s hlubokým splachováním, 6 l
odpad univerzální
č. K13000 (9.918 Kč) 

Kompletní s montážní sadou A42300.

Keramika Ego by A. Citterio je k dispozici s povrchem Reflex KOLO 
za příplatek 1.007 Kč/ks, při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 900.
Umyvadla z této série lze také kombinovat s univerzálním koupelnovým 
nábytkem Domino (str. 85) a Domino Premium (str. 89).
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Ego by Antonio Citterio, doporučujeme 
Vám využít SET se slevou 10% uvedený na straně 101.➔
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Nábytek Ovum by A. Citterio
Pokaždé, když vstoupíte do koupelny, máte 
pocit, že vše zde vytvořil někdo, kdo myslel na 
Vás. Je to pravda! Obě řady EGO a OVUM při-
rozeně ladí s nábytkem, který ve spojení s ke-
ramikou tvoří obraz funkční a stylové koupelny.

Keramika Ovum by A. Citterio
Aby se Vám koupelna stala útočištěm, místem 
pro relaxaci a odpočinek potřebujete kolem 
sebe ideální tvary, jaké znáte z přírody. Při vy-
tváření takto smyslné a subtilní kolekce jsme 
sáhli k pramenům designu. Proto je zde řada 
Ovum – tvar umyvadel poskytuje více komfor-
tu a prostoru, kterého se zvláště v koupelně 
často nedostává a skryté upevnění klozetů a 
bidetů dotváří vzhled kompaktních těles.

OVUM BY ANTONIO CITTERIO
KRÁSA Z PŘÍRODY
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Široká nabídka umyvadel  
v klasickém provedení nebo 
v provedení na desku vytváří 
elegantní a moderní řešení 
koupelen.

Skrytý sestém upevnění WC  
a bidetů usnadňuje udržování 
čistoty v koupelně.
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OVUM BY A. CITTERIO / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo oválné
na desku, 60 x 40 cm
bez otvoru, s přepadem
č. L41660 (7.429Kč)

* Pro kombinaci se spodními  
skříňkami 89225, 89226, 89233,  
89234 nebo s umyvadlovými  
deskami 89227, 89228, 89235, 89236

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním, 6 l
odpad univerzální
č. L43100 (9.743 Kč) 

Kompletní s montážní sadou 99054
a prodlouženou odpadní trubkou 96024

Klozetové sedátko, tvrdé:
č. L40111 (1.854 Kč)
s automatickým pozvolným
sklápěním č. L40112 (3.085 Kč)

Bidet závěsný
s otvorem pro baterii
č. L45100 (9.871 Kč)

Kompletní s montážní sadou 99051

Umyvadlo 48 x 34 cm,
s otvorem pro baterii vpravo
č. L42148 (3.735 Kč)

Umyvadlo 60 x 48 cm*
s otvorem pro baterii
č. L41160 (5.406 Kč)

Umyvadlo 70 x 55 cm*
s otvorem pro baterii
č. L41170 (6.375 Kč)

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Ovum by Antonio Citterio, 
doporučujeme Vám využít SET se slevou 10% 
uvedený na straně 100.

➔
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Skříňka pod umyvadlo
závěsná, pravá
127 x 39,9 x 57 cm
teak, č. 89225 (20.576 Kč)
bílá lesklá, č. 89233 (20.576 Kč)
1 posuvná dvířka, 
1 držák na ručník 99201

Pro kombinaci
s umyvadly K12145, L41660

Umyvadlová deska
levá
118,9 x 19,5 x 50,8 cm
teak, č. 89228 (15.741 Kč) 
bílá lesklá, č. 89236 (15.741 Kč)
držáky na ručník 99201 (2 Ks)

Pro kombinaci
s umyvadly K12145, L41660

Skříňka pod umyvadlo
závěsná, levá
127 x 39,9 x 57 cm
teak, č. 89226 (20.576 Kč)
bílá lesklá, č. 89234 (20.576 Kč)
1 posuvná dvířka, 
1 držák na ručník 99201

Pro kombinaci
s umyvadly K12145, L41660

Umyvadlová deska
pravá
118,9 x 19,5 x 50,8 cm
teak, č. 89227 (15.741 Kč) 
bílá lesklá, č. 89235 (15.741 Kč)
držáky na ručník 99201 (2 Ks)

Pro kombinaci
s umyvadly K12145, L41660

Keramika a nábytek / OVUM BY A. CITTERIO

Vysoká skříňka, boční
závěsná, 5 poliček
40 x 150 x 28,8 cm
teak, č. 88326 (15.825Kč)
bílá lesklá, č. 88331 (15.825 Kč)

Kontejner
50 x 51,6 x 47,5 cm
teak, č. 88327 (15.558 Kč)
bílá lesklá, č. 88332 (15.558 Kč)

Zrcadlová skříňka
45 x 90 x 13,5 cm
teak, č. 88328 (10.281 Kč)
bílá lesklá, č. 88333 (10.281 Kč)
1 dvířka, 4 poličky

Možnost kombinace
s 1 osvětlením 99202

Zrcadlová skříňka
120 x 60 x 13,5 cm
teak, č. 88330 (13.449 Kč)
bílá lesklá, č. 88335 (13.449 Kč)
1 dvířka otevíratelná nahoru,
2 poličky

Možnost kombinace
s 1 nebo 2 osvětleními 99202

Zrcadlová skříňka
80 x 80 x 13,5 cm
teak, č. 88329 (11.865 Kč)
bílá lesklá, č. 88334 (11.865 Kč)
1 dvířka otevíratelná
nahoru, 3 poličky

Možnost kombinace
s 1 osvětlením 99202

Barevné provedení: 
bílá, lakovaná

Barevné provedení: 
přírodní dýha teak, 

lakovaná

Keramika Ovum by A. Citterio je k dispozici s povrchem Reflex KOLO 
za příplatek 1.007 Kč/ks, při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 900.
Umyvadla z této série lze také kombinovat s univerzálním koupelnovým nábytkem Domino (str. 85).
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Skříňky lze kombinovat s kovovými nožkami - 2 kusy 16 cm č. 99198 (2.873 Kč), 
24 cm č. 99199 (2.915 Kč) a držákem na ručník č.99201 (3.294 Kč)

Osvětlení
chrom
č. 99202 (1.962 Kč) 
Kompletní s krytem a s 2 žárovkami.
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TRAFFIC
MILUJEME MĚSTO

NOVINKA

vysokého komfortu používání. Objemné skříňky 
pod umyvadlo bez problémů pojmou všechny 
nezbytné drobnosti.  Kování vybavené integro-
vaným systémem plynulého a tichého dovírání 
zásuvek a dveří zajišťuje bezpečnost a komfort 
při užívání. Vysoká boční skříňka je vybavena 
šesti poličkami a zrcadlem namontovaným  
na vnitřní straně dveří. Nábytek, který je lakova-
ný do vysokého lesku, se dodává v bílé nebo 
platinově šedé barvě.

Nová koupelnová řada Traffic se vyznačuje 
módním, městským designem ve spojení  
s vysokou funkčností. Lehké obdélníky, hra  
s tvary, měkké linie a tenké hrany, to je stylový 
design pro mimořádně pohodlné a praktické 
prvky koupelnového vybavení. Série nabízí 15 
typů umyvadel – klasických i nábytkových, 
v rozměrech od 45 cm až po 120 cm.
Perfektní přizpůsobení keramiky a nábytku je 
zárukou stylově sofistikované čistoty formy a 
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         klasické umyvadlo  nábytkové umyvadlo
 

Hra tvarů a široký výběr
Série nabízí až 15 typů umyvadel, klasických i nábytkových,

v rozměrech od umývátka 45 cm až po dvojumyvadla 120 cm.
Všechna umyvadla se vyrábí pomocí moderní
technologie FFC (fine fire-clay). Díky tomu mají

umyvadla ideálně hladký povrch a jsou
dostupná i ve velkých rozměrech.

PRAKTIČNOST A KOMFORT

Hluboká umyvadla
s plochým dnem.

Široké praktické odkládací plochy
na toaletní potřeby.

Velký objem vody pro komfortní
mytí, tenké hrany keramiky.
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Možnost úsporného 
splachování 4/2 l vody.

Sedátko s pozvolným
automatickým sklápěním,
bezpečné a komfortní.

Estetický systém 
skrytého upevnění.

Moderní plochý tvar sedátka.

FUNKČNOST A ELEGANCE
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Doživotní záruka na pojezdy
a závěsy.

Nábytek je vyrobený
z materiálu odolného
vůči vlhkosti.

Objemné zásuvky 
s přepážkami, které 
pojmou kosmetiku
a jiné nezbytnosti.

Lakované korpusy
i čelní plochy.

Integrovaný systém
tichého dovírání.

Stylistická čistota, keramika
a nábytek perfektně sedí.

DODATEČNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR

Stálobarevné
provedení odolné 
vůči UV záření.
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TRAFFIC / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo 55 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. L91155 (2.837 Kč)

Umyvadlo 60 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. L91160 (3.112 Kč)

Umyvadlo 65 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. L91165 (4.450 Kč)

Umyvadlo 70 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. L91170 (4.828 Kč)

Nábytkové umyvadlo 45 x 36 cm
s otvorem, s přepadem
č. L92145 (2.287 Kč)
spodní skříňka č. 89431, 89432

Nábytkové umyvadlo 60 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. L91161 (3.112 Kč)
spodní skříňka č. 89433, 89434

Nábytkové umyvadlo 75 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. L91175 (3.727 Kč)
spodní skříňka č. 89435, 89436

Nábytkové umyvadlo 90 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. L91190 (4.707 Kč)
spodní skříňka č. 89437, 89438

Nábytkové umyvadlo 120 x 48 cm
s otvorem, s přepadem
č. L91120 (6.905 Kč)
spodní skříňka č. 89439, 89440

  Umyvadla lze kombinovat s polosloupem č. L97100 (2.033 Kč).

Nábytkové umyvadlo 90 x 48 cm
se 2 otvory, s přepadem
č. L91590 (4.707 Kč)
spodní skříňka č. 89437, 89438

Nábytkové umyvadlo 120 x 48 cm
se 2 otvory, s přepadem
č. L91520 (6.905 Kč)
spodní skříňka č. 89439, 89440

Nábytkové umyvadlo 90 x 48 cm
bez otvoru, s přepadem
č. L91090 (4.707 Kč)
spodní skříňka č. 89437, 89438

Nábytkové umyvadlo 120 x 48 cm
bez otvoru, s přepadem
č. L91020 (6.905 Kč)
spodní skříňka č. 89439, 89440
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Nábytkové dvojumyvadlo 120 x 48 cm
se 2 otvory, s přepady
č. L91521 (7.736 Kč)
spodní skříňka č. 89441, 89442

Polosloup
č. L97100 (2.033 Kč)
 

Klozet závěsný
s hlubokým spachováním, 4/2l
č. L93100 (4.284 Kč) 
vč. prodloužené přívodní trubky 
č. 96023 (286 Kč) 
a odpadní trubky č. 96024 (308 Kč)

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním, 4/2 l
bez splachovacího kruhu
č. L93120 (5.374 Kč)

kombinovatelný s WC sedátkem
č. L90111 (1.718 Kč) nebo WC 
sedátkem s automatickým
pozvolným sklápěním
č. L90112 (3.180 Kč)

Bidet závěsný
č. L95100 (4.828 Kč)

Nábytkové dvojumyvadlo 120 x 48 cm
bez otvorů, s přepady
č. L91021 (7.736 Kč)
spodní skříňka č. 89441, 89442

WC sedátko č. L90111 (1.718 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. L90112 (3.180 Kč)

Poznámka: WC, bidety a polosloupy dodávány vč. upevňovací sady.

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Traffic, doporučujeme Vám 
využít SET se slevou 10% uvedený na straně 101.➔

Keramika Traffic je k dispozici 
s povrchem Reflex KOLO za příplatek 1.007 Kč/ks, 
při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 900.
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TRAFFIC / PŘEHLED VÝROBKŮ

Závěsná skříňka pod umyvadlo
s dvířky
44 x 63 x 35 cm
lesklá bílá
č. 89431 (4.010 Kč)
platinově šedá
č. 89432 (4.010 Kč)

Závěsná skříňka pod umyvadlo
se zásuvkami
57 x 63 x 46 cm
lesklá bílá
č. 89433 (7.351 Kč)
platinově šedá
č. 89434 (7.351 Kč)

Závěsná skříňka pod umyvadlo
se zásuvkami
72 x 63 x 46 cm
lesklá bílá
č. 89435 (8.802 Kč)
platinově šedá
č. 89436 (8.802 Kč)

Závěsná skříňka pod umyvadlo
se zásuvkami
87 x 63 x 46 cm
lesklá bílá
č. 89437 (10.060 Kč)
platinově šedá
č. 89438 (10.060 Kč)

Vysoká skříňka
36 x 180 x 30 cm
lesklá bílá
č. 88419 (8.802 Kč)
platinově šedá
č. 88420 (8.802 Kč)

Závěsná skříňka pod dvojumyvadlo
se zásuvkami
117 x 63 x 46 cm
lesklá bílá
č. 89441 (12.576 Kč)
platinově šedá
č. 89442 (12.576 Kč)

Závěsná skříňka pod umyvadlo
se zásuvkami
117 x 63 x 46 cm
lesklá bílá
č. 89439 (12.576 Kč)
platinově šedá
č. 89440 (12.576 Kč)
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Zrcadlo s osvětlením
60 x 65 x 3 cm
č. 88422 (10.060 Kč)

Zrcadlo s osvětlením
40 x 80 x 3 cm
č. 88421 (9.431 Kč)

Zrcadlo s osvětlením
70 x 65 x 3 cm
č. 88423 (10.689 Kč)

Barevné provedení:  
lesklá bílá, lakovaná

Barevné provedení: 
platinově šedá, lakovaná

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Zrcadlo s osvětlením
120 x 65 x 3 cm
č. 88425 (12.576 Kč)

Zrcadlo s osvětlením
90 x 65 x 3 cm
č. 88424 (11.318 Kč)
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VARIUS
HARMONIE TVARŮ

Jednoduchý a univerzální design nábytku Va-
rius zdůrazňuje nevšední charakter této série. 
Jeho originální barvy ideálně ladí s bílou kerami-
kou, která podtrhuje dojem svěžesti a nevída-
né čistoty. Spolu vytváří magické klima interiéru.

Série  keramiky a nábytku Varius je rafinovaná – 
přímé linie dodávají koupelně eleganci, jednot-
livé komponenty jsou komfortní pro uživatele.
Keramika společně s nábytkem vytváří dojem 
svěžesti a čistoty.
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Praktický způsob otevírání skříněk 
dotykem push to open.

Široké a pohodlné odkládací plochy 
na umyvadlech slouží na nezbytné 
toaletní potřeby.

Skrytý sestém upevnění WC
a bidetů usnadňuje udržování 
čistoty v koupelně.
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VARIUS / PŘEHLED VÝROBKŮ

Nábytkové umyvadlo 80 x 48 cm* 
pravoúhlé č. K31980 (8.098 Kč) 
spodní skříňka č. 89071, 89073, 89075

Nábytkové umyvadlo 100 x 48 cm*
pravoúhlé č. K31900 (9.381 Kč)
spodní skříňka č. 89072, 89074, 89076

*  Doporučujeme kombinovat se speciálním odtokovým 
  a přepadovým ventilem s chromovanou krytkou 
  - kovový č. 521070 (1.560 Kč) nebo plastový č. 96009 (309 Kč)

Klozet závěsný
č. K33100 (5.720 Kč) 
vč. prodloužené přívodní trubky 
č. 96023 a odpadní trubky č. 96024
WC sedátko č. K30111 (2.058 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním č. K30113 (3.185 Kč)

Poznámka: WC a bidety dodávány vč. upevňovací sady.

Bidet závěsný
č. K35100 (7.484 Kč)
Bidetové sedátko
č. K30310 (1.531 Kč)

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Varius, doporučujeme Vám 
využít SET se slevou 10% uvedený na straně 101.➔

Keramika Varius je k dispozici 
s povrchem Reflex KOLO za příplatek 1.007 Kč/ks, 
při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 900.
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Skříňka pod umyvadlo 100 cm
96 x 52,6 x 36,2 cm, závěsná
lesklá bílá č. 89072 (14.496Kč)
wenge č. 89074 (14.496 Kč)
grafit č. 89126 (16.738 Kč)

Postranní nízká skříňka se zásuvkou
36,5 x 59,6 x 36,2 cm, závěsná
lesklá bílá č. 88115 (12.251 Kč)
wenge č. 88117 (12.251 Kč)
grafit č. 88153 (13.946Kč)

Skříňka pod umyvadlo 80 cm
76 x 52,6 x 36,2 cm, závěsná
lesklá bílá č. 89071 (12.251 Kč)
wenge č. 89073 (12.251  Kč)
grafit č. 89125 (13.946 Kč)

Postranní vysoká skříňka s košem 
na prádlo 36,5 x 152,2 x 36,2 cm
lesklá bílá č. 88116 (22.322 Kč)
wenge č. 88118 (22.322 Kč)
grafit č. 88154 (25.662 Kč)

Zrcadlo 96 x 70 x 5,8 cm
lesklá bílá č. 88211 (5.364 Kč)
wenge č. 88212 (5.364 Kč)
grafit č. 88213 (5.581 Kč)

Polička 96 x 3,8 x 18 cm
lesklá bílá č. 88124 (2.450 Kč)
wenge č. 88128 (2.450 Kč)
grafit č. 88156 (2.791 Kč)

Zrcadlo 76 x 70 x 5,8 cm
lesklá bílá č. 88208 (4.903 Kč)
wenge č. 88209 (4.903 Kč)
grafit č. 88210 (5.364 Kč)

Polička 76 x 3,8 x 18 cm
lesklá bílá č. 88123 (2.218 Kč)
wenge č. 88127 (2.218 Kč)
grafit č. 88155 (2.450 Kč)

Barevné provedení: 
lesklá bílá, lakovaná

Barevné provedení:
tmavý grafit, lakovaný

Barevné provedení: wenge, 
přírodní dýha lakovaná

Skříňky Varius lze kombinovat se 2 nebo 4 nožkami 
v kovovém provedení č. 99046 - 1 ks (548 Kč).

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.
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STYLE
KOUPELNA S VLASTNÍ TVÁŘÍ

ní doplňky jako sedátko s pozvolným sklápě-
ním nebo volitelná povrchová úprava Reflex 
KOLO jsou samozřejmostí. V rámci řady nabí-
zíme i pisoár – pro soukromé i veřejné využití. 
Nově řada Style nabízí WC bez splachovacího 
kruhu Rimfree®.

Keramika Style je moderním a praktic-
kým řešením pro každou koupelnu. Několik  
rozměrů umyvadel včetně asymetrických  
s odkládací plochou, WC a bidety se přizpů-
sobí každému stylu. Rozměry klozetů a bidetů 
jsou vhodné i do menších prostor, komfort-
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Zkrácená délka WC mísy  
(51 cm) je ideálním řešením  
do malých koupelen, kde se počítá  
s každým centimetrem.

Zvýšený sed o 2 cm přináší 
vyšší komfort používání.

Široké a pohodlné odkládací 
plochy na umyvadlech slouží 
na nezbytné toaletní potřeby.
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STYLE / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umývátko rohové
37 x 50 cm, délka ramene  
35,3 cm, č. L21750 (2.065 Kč)

Style polozápustné umyvadlo  
55 x 44,5 cm, s otvorem, č. L21855
(3.076 Kč)

Style polosloup k umyvadlům  
šířky 50, 55, 60, 65, 70 cm
L27100 (2.016 Kč)

Umývátko asymetrické 45 x 35 cm, 
rohové, pravé
č. L22145 (2.016 Kč)

Umývátko 36 x 26 cm
s otvorem vpravo,  
č. L22136 (1.714 Kč)

Umyvadlo*  
50 x 44 cm, č. L21950 (2.271 Kč) 
 

Umyvadlo*
55 x 45 cm, č. L21955 (2.403 Kč) 

Umyvadlo*
60 x 46 cm, č. L21960 (2.523 Kč)

Umyvadlo*
70 x 48 cm, č. L21970 (3.127Kč) 

Umyvadlo asymetrické rohové*  
65 x 46 cm 
pravé č. L21765 (4.287 Kč)
levé č. L21766 (4.287 Kč)

levé

Umyvadlo vestavěné Style
vnitřní rozměr 46 x 35 cm
vnější rozměr 52 x 41 cm  
č. L21846 (4.462 Kč)

Umyvadlo vestavěné Style 
vnitřní rozměr 50 x 38 cm 
vnější rozměr 56 x 44 cm  
č. L21850 (4.731 Kč)

*  Umyvadla lze kombinovat s polosloupem č. L27100 (2.016 Kč) 
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Klozet kombinační, s nádrží 3/6 l,
odpad univerzální  
č. L29000 (8.792 Kč)

WC sedátko, č. L20111 (1.739 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. L20112 (3.055 Kč)

Klozet závěsný, 6/3 l 
č. L23100 (4.383 Kč)

WC sedátko, č. L20111 (1.739 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. L20112 (3.055 Kč)

Klozet závěsný
s hlubokým spachováním, 6/3l
bez splachovacího kruhu
č. L23120 (5.360 Kč)

WC sedátko, č. L20111 (1.739 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. L20112 (3.055 Kč)

Pisoár Pareo (Style)
č. L26000 (5.991 Kč)
přívod zezadu, 
odpad dozadu.
Nutno doobjednat 
upevňovací prvek 
pro pisoáry Kerafix,
krytka bílá
č.551075 (727 Kč)

Bidet stojící
č. L25000 (5.350 Kč)

Keramika Style je k dispozici s povrchem Reflex KOLO za příplatek 1.007 Kč/ks, při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 900.
Umyvadla z této série lze také kombinovat s univerzálním koupelnovým nábytkem Domino (str. 85) a Domino Premium (str. 89).
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, od 1. 4. 2014.

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Style, doporučujeme Vám 
využít SET se slevou 10% uvedený na straně 102.➔

Bidet závěsný
č. L25100 (5.676 Kč)

NOVINKA
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TWINS
PLNÉ NÁPADŮ

Řada keramiky a koupelnového nábytku Twins 
je doplněna sety umyvadel se skříňkami na no-
žičkách, které najdou své uplatnění tam, kde 
skříňku nelze zavěsit na stěnu (např. na sádro-
kartonové příčky). 

Dokonalé řešení pro malé i velké koupelny – 
pravoúhlá umyvadla 50 a 60 cm, s vnitřním 
oválným nebo pravoúhlým tvarem. Umyvadlové 
skříňky se dodávají v různých barevných prove-
deních a poskytují dostatek úložného prostoru. 
Umyvadla i sety se dodávají i v provedení  
s úpravou Reflex KOLO.
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Variabilita - možnost kombinace 
umyvadel se skříňkou pod umyvadlo, 
s krytem sifonu, dekorativním sifonem 
nebo umístění na desce.

Objemné zásuvky umožňují 
udržování pořádku ve všech 
kosmetických potřebách.

Praktický koš na prádlo 
(na objednávku).
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TWINS / PŘEHLED VÝROBKŮ

Koupelnový SET
50 x 52 x 46 cm
č. L59025 (6.609 Kč)
skládající se z:
- pravoúhlé umyvadlo 50 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo,
  50 x 37 x 46 cm, bílá/dub arava

Koupelnový SET
60 x 52 x 46 cm
č. L59029 (7.286 Kč)
skládající se z:
- pravoúhlé umyvadlo 60 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo, 
  60 x 37 x 46 cm, bílá/dub arava

Koupelnový SET
50 x 52 x 46 cm
č. L59024 (6.609 Kč)
skládající se z:
- pravoúhlé umyvadlo 50 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo,
  50 x 37 x 46 cm, bílá/wenge

Koupelnový SET
60 x 52 x 46 cm
č. L59028 (7.286 Kč)
skládající se z:
- pravoúhlé umyvadlo 60 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo, 
  60 x 37 x 46 cm, bílá/wenge

Koupelnový SET
50 x 52 x 46 cm
č. L59032 (6.609Kč)
skládající se z:
- pravoúhlé umyvadlo 50 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo, 
  50 x 37 x 46 cm, bílá/lesklá bílá

Koupelnový SET
60 x 52 x 46 cm
č. L59034 (7.286 Kč)
skládající se z:
- pravoúhlé umyvadlo 60 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo,
  60 x 37 x 46 cm, bílá/lesklá bílá

Umyvadlo 50 x 46 cm, uvnitř pravoúhlé * 
č. L51150 (2.298Kč)

Umyvadlo 60 x 46 cm, uvnitř pravoúhlé * 
č. L51160 (2.599 Kč)

Umyvadlo 50 x 46 cm, uvnitř oválné * 
č. L51151 (2.298 Kč)

Umyvadlo 60 x 46 cm, uvnitř oválné * 
č. L51161 (2.599 Kč)

Koupelnový SET
50 x 52 x 46 cm
č. L59027 (6.609 Kč)
skládající se z:
- oválné umyvadlo 50 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo, 
  50 x 37 x 46 cm, bílá/dub arava

Koupelnový SET
60 x 52 x 46 cm
č. L59031 (7.286 Kč)
skládající se z:
- oválné umyvadlo 60 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo, 
  60 x 37 x 46 cm, bílá/dub arava

Koupelnový SET
50 x 52 x 46 cm
č. L59026 (6.609 Kč)
skládající se z:
- oválné umyvadlo 50 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo,
  50 x 37 x 46 cm, bílá/wenge

Koupelnový SET
60 x 52 x 46 cm
č. L59030 (7.286 Kč)
skládající se z:
- oválné umyvadlo 60 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo,
  60 x 37 x 46 cm, bílá/wenge

Koupelnový SET
50 x 52 x 46 cm
č. L59033 (6.609 Kč)
skládající se z:
- oválné umyvadlo 50 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo,
  50 x 37 x 46 cm, bílá/lesklá bílá

Koupelnový SET
60 x 52 x 46 cm
č. L59035 (7.286 Kč)
skládající se z:
- oválné umyvadlo 60 cm
- závěsná skříňka pod umyvadlo,
  60 x 37 x 46 cm, bílá/lesklá bílá

* pro kombinaci se sifónem oválným č. 99107
  nebo pravoúhlým č. 99108 a odtokovým ventilem č. 99111 
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Postranní skříňka vysoká
závěsná, 2 dvířka, v horní i dolní 
části 2 poličky, do spodní části lze 
doobjednat koš na prádlo
č. 88114 (1.218 Kč) 
bílá/wenge č. 88399 (7.538 Kč)
dodávána nesmontovaná

Postranní skříňka vysoká
závěsná, 2 dvířka, v horní i dolní 
části 2 poličky, do spodní části lze 
doobjednat koš na prádlo
č. 88114 (1.218 Kč) 
bílá/lesklá bílá č. 88401 (7.538 Kč)
dodávána nesmontovaná

Postranní skříňka vysoká
závěsná, 2 dvířka, v horní i dolní 
části 2 poličky, do spodní části lze 
doobjednat koš na prádlo
č. 88114 (1.218 Kč) 
bílá/dub arava č. 88400 (7.538 Kč)
dodávána nesmontovaná

Koupelnový SET
skládající se z:
- pravoúhlé umyvadlo 50 cm
- skříňka pod umyvadlo, wenge 
47,5 x 71,6 x 44,8 cm
č. L59020 (5.021 Kč)

Koš na prádlo
k vysoké skříňce
č. 88114 (1.218 Kč)

Koupelnový SET
skládající se z:
- pravoúhlé umyvadlo 60 cm
- skříňka pod umyvadlo, wenge
56,5 x 71,6 x 44,3 cm
č. L59022 (5.417 Kč)

Zrcadlo
50 x 60 x 7 cm
wenge č. 88300 (2.045 Kč)
dub arava č. 88301 (2.045 Kč)
60 x 60 x 7 cm
wenge č. 88302 (2.171 Kč)
dub arava č. 88303 (2.171 Kč)

Zrcadlo
50 x 60 x 7 cm
bílá č. 88402 (2.045 Kč)
60 x 60 x 7 cm
bílá č. 88403 (2.171 Kč)

Koupelnový SET
skládající se z:
- oválné umyvadlo 50 cm
- skříňka pod umyvadlo, wenge
47,5 x 71,6 x 44,8 cm
č. L59021 (5.021 Kč)

Koupelnový SET
skládající se z:
- oválné umyvadlo 60 cm
- skříňka pod umyvadlo, wenge
56,5 x 71,6 x 44,3 cm
č. L59023 (5.417 Kč)

Barevné provedení: 
korpus: bílá, lakovaná

čelní plocha: dub arava, 
přírodní dýha

Barevné provedení: 
korpus: bílá, lakovaná
čelní plocha: wenge, 

přírodní dýha

Keramika Twins je k dispozici s povrchem Reflex KOLO za příplatek 1.007 Kč/ks (i v rámci setů se závěsnými skříňkami), 
při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 900.
Umyvadla z této série lze také kombinovat s univerzálním koupelnovým nábytkem Domino (str. 85) a Domino Premium (str. 89).
Koupelnové sety se dodávají smontované. Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Barevné provedení: 
korpus: bílá, lakovaná 

čelní plocha: 
lesklá bílá
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MODO
MODERNÍ DESIGN ZA DOBROU CENU

koupelnu nebo do veřejných prostor. Umy-
vadla lze také umístit na desku a kombinovat 
s designovým oválným nebo hranatým chro-
movým sifonem. Nabídka je doplněna vysokou 
skříňkou se 4 dvířky (otevíraná z rohu).

Pravoúhlá umyvadla ve třech rozměrech, 
k tomu jednoduché skříňky pod umyvadlo se 
zásuvkami v lesklém bílém provedení. Ideál-
ní do koupelny pro hosty, malou „startovací“ 
koupelnu pro mladé, velkou minimalistickou 

Široké a pohodlné odkládací plochy 
na umyvadlech slouží na nezbytné 
toaletní potřeby.

Objemné zásuvky umožňují 
udržování pořádku ve všech 
kosmetických potřebách.

Možnost doplnění skříněk 
nožkami - přizpůsobení 
individuálním potřebám.
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MODO / PŘEHLED VÝROBKŮ

Keramika Modo je k dispozici s povrchem Reflex KOLO za příplatek 1.007 Kč/ks, při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 900. 
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Závěsná skříňka pod umyvadlo *
50 x 40 x 55 cm
bílá, č. 89424 (5.716 Kč)

Závěsná skříňka pod umyvadlo *
60 x 48 x 55 cm
bílá, č. 89425 (6.645 Kč)

Závěsná skříňka pod umyvadlo *
80 x 48 x 55 cm
bílá, č. 89426 (8.515 Kč)

Umyvadlo 50 x 40 cm, s otvorem
č. L31950 (2.276Kč)
pro kombinaci se sifónem oválným 
č. 99107 (1.443 Kč) nebo pravoúhlým 
č. 99108 (1.547 Kč) a odtokovým 
ventilem č. 99111 (508 Kč)

Umyvadlo 60 x 48,5  cm, s otvorem
č. L31960 (2.574 Kč)
pro kombinaci se sifónem oválným 
č. 99107 (1.443 Kč) nebo pravoúhlým 
č. 99108 (1.547 Kč) a odtokovým 
ventilem č. 99111 (508 Kč)

Umyvadlo 80 x 48,5  cm, s otvorem 
č. L31980 (3.088 Kč)
pro kombinaci se sifónem oválným 
č. 99107 (1.443 Kč) nebo pravoúhlým 
č. 99108 (1.547 Kč) a odtokovým 
ventilem č. 99111 (508 Kč)

Vysoká skříňka, boční *
závěsná
35 x 150 x 35 cm 
bílá, č. 88426 (9.360 Kč)

SET skříňka pod umyvadlo
závěsná, s nábytkovými nohami, 
s dvířky a umyvadlem 50 cm 
49 x 62,5 x 39 cm
bílá, č. L39001 (7.200 Kč)

SET skříňka pod umyvadlo
závěsná, s nábytkovými nohami, 
s dvířky a umyvadlem 60 cm 
59 x 62,5 x 47,4 cm
bílá, č. L39002 (8.289 Kč)

Nábytkové nohy
č. 99301 (224 Kč)

NOVINKA

NOVINKA

* Poznámka: 
U skříněk jsou k dispozici výměnné  

podklady úchytu - wenge, dub arava, chrom.

NOVINKA NOVINKA
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PRIMO
NADČASOVÁ KLASIKA

nosti a rovnováhy interiéru koupelny. Nábytek 
poskytuje dostatek úložného prostoru, a to jak 
ve skříňkách pod umyvadlo, tak ve skříňkách 
bočních a vysokých.

Keramika Primo je výjimečná díky svému ma-
sivnímu provedení, charakteristické hrany do-
dávají pocit lehkosti. Velkorysá umyvadla zajistí 
pohodlné umytí rukou. Do malé koupelny je 
vhodné malé umývátko s otvorem pro baterii 
na pravé straně nebo umývátko rohové, kte-
ré šetří místo. Koupelnový nábytek v hřejivé 
kombinaci bílá/tmavý ořech zajistí pocit útul-
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Možnost kombinace dvou 
nízkých postranních skříněk - dle 

individuálních potřeb.

Objemné vnitřní prostory skříněk 
poskytují místo na kosmetické 
potřeby a umožňují udržování 
pořádku v koupelně.

Velkorysý vnitřní prostor umyvadel 
poskytuje pohodlí při používání.
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PRIMO / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo 50 x 42 cm*
č. K81150 (1.352 Kč)

Umyvadlo 55 x 44 cm*
č. K81155 (1.499 Kč)

Umyvadlo 60 x 46 cm*
č. K81160 (1.647 Kč)

Umyvadlo nábytkové 55 x 46 cm*
č. K81955 (2.113 Kč)

Umyvadlo nábytkové 65 x 48 cm*
č. K81965 (2.386 Kč)

Umyvadlo nábytkové 75 x 50 cm* 
č. K81975 (2.738 Kč)

Bidet stojící, s otvorem
č. K85000 (3.272 Kč)

Klozet závěsný
č. K83100 (2.473 Kč) 
WC sedátko 
č. K80111 (954 Kč)
WC sedátko s automatickým 
pozvolným sklápěním 
č. K80112 (2.329 Kč)

Bidet závěsný, s otvorem 
č. K85100 (3.374 Kč)

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Primo, doporučujeme Vám 
využít SET se slevou 10% uvedený na straně 101.➔

Umyvadlo zápustné
56 x 46 cm
č. K81656 (2.420 Kč)

Klozet kombinační
hl. splachování
odpad vodorovný
s nádrží 3/6 l, smontovaný
č. K89006 (4.930 Kč)
WC sedátko č. K80111 (954 Kč)
WC sedátko s automatickým 
pozvolným sklápěním 
č. K80112 (2.329 Kč)

Klozet kombinační 
hl. splachování
odpad svislý
s nádrží 3/6 l, smontovaný
č. K89007 (5.248 Kč)
WC sedátko č. K80111 (954 Kč)
WC sedátko s automatickým 
pozvolným sklápěním 
č. K80112 (2.329 Kč)

Umývátko 36 x 27,5 cm
s otvorem vpravo
č. K82236 (885 Kč)

Umývátko 45 x 35 cm
č. K82145 (1.136 Kč)

Umývátko rohové 
35,5 x 45,2 cm s otvorem
délka ramene 32,5 cm
č. K82745 (1.341 Kč)

*  Umyvadla lze kombinovat s polosloupem č. K87100 (1.249 Kč) 
nebo se sloupem č. K87000 (1.249 Kč)
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Koupelnový set 55 cm
bílá / tmavý ořech
č. K89037 (5.795 Kč)
lesklá bílá
č. K89032 (5.795 Kč)
skládající se z:
nábytkové umyvadlo 
55 x 46 cm
spodní skříňka, závěsná 
51 x 62,5 x 32,5 cm

Koupelnový set 75 cm
bílá / tmavý ořech
č. K89039 (7.418 Kč)
lesklá bílá
č. K89034 (7.418 Kč)
skládající se z:
nábytkové umyvadlo 
75 x 50 cm
spodní skříňka, závěsná 
70 x 62,5 x 32,5 cm

Koupelnový set 65 cm
bílá / tmavý ořech
č. K89038 (6.390 Kč)
lesklá bílá
č. K89033 (6.390 Kč)
skládající se z:
nábytkové umyvadlo 
65 x 48 cm
spodní skříňka, závěsná 
60 x 62,5 x 32,5 cm

Keramika a nábytek / PRIMO

Skříňka pod umyvadlo 55 cm
se zásuvkou, závěsná
50 x 62,5 x 34,8 cm
bílá / tmavý ořech
č. 89350 (4.789 Kč)
lesklá bílá č. 89107 (4.789 Kč) 
(umyvadlo K81955 objednat 
zvlášť)

Skříňka pod umyvadlo 75 cm
se zásuvkou, závěsná
70 x 62,5 x 34,8 cm,
bílá / tmavý ořech
č. 89352 (6.096Kč)
lesklá bílá č. 89109 (6.096 Kč) 
(umyvadlo K81975 objednat 
zvlášť)

Skříňka pod umyvadlo 65 cm
se zásuvkou, závěsná
60 x 62,5 x 34,8 cm
bílá / tmavý ořech
č. 89351 (5.222 Kč)
lesklá bílá č. 89108 (5.222 Kč)
(umyvadlo K81965 objednat 
zvlášť)

Skříňky Primo lze kombinovat se 2 nebo 4 nábytkovými nožkami č. 99047 - 1 ks (170 Kč). 
Vysokou skříňku Primo lze doplnit košem na prádlo č. 88114 (1.218 Kč). 
Umyvadla z této série lze také kombinovat s univerzálním koupelnovým nábytkem Domino (str. 85) 
a Domino Premium (str. 89).
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Postranní skříňka vrchní  
30 x 34 x 16,5 cm
bílá / tmavý ořech
č. 88376 (2.089Kč)
lesklá bílá
č. 88182 (2.089 Kč)

Postranní skříňka nízká
30 x 68 x 32,5 cm
bílá / tmavý ořech
č. 88374 (3.643 Kč)
lesklá bílá
č. 88180 (3.643 Kč)

Postranní skříňka vysoká
30 x 136 x 32,5 cm
bílá / tmavý ořech
č. 88375 (6.463 Kč)
lesklá bílá
č. 88181 (6.931 Kč)

Zrcadlo 50 x 70 x 3,6 cm
tmavý ořech
č. 88377 (2.624 Kč)
lesklá bílá
č. 88183 (2.624 Kč)
možnost montáže vodorovně i svisle

Barevné provedení: 
korpus 

a čelní plocha: 
lesklá bílá, lakovaná

Barevné provedení: 
korpus: tmavý ořech, 

čelní plocha: lesklá bílá, 
lakovaná
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NOVA PRO
DOPORUČUJEME!

NOVINKA

nábytek v barevném provedení bílá nebo šedý 
jilm.
Unikátní v nabídce jsou nábytkové sestavy, 
které obsahují kryt na instalační modul a vrch-
ní skříňku nebo sestava s umyvadlem, spod-
ní skříňkou a zrcadlovou skříňkou v jednom. 
Umyvadla a klozety jsou v nabídce ve dvojím 
tvarovém provedení – oválném a hranatém. 
Série nabízí také výrobky vhodné do veřejných 
prostor a výrobky do škol a školek.

Série Nova Pro je novinka, která nahrazu-
je mnohaletý bestseller – série Nova a Nova 
Top, které je možné koupit již od roku 1993  
a od té doby bylo prodáno více než 8,7 milionu 
kusů. Nova Pro nabízí velmi široký sortiment vý-
robků – od několika typů umyvadel, klozetů, včet-
ně závěsného a stojícího WC s inovativní tech-
nologií Rimfree®, přes pisoáry samostatné nebo  
s integrovanými splachovači, výrobky pro  
tělesně handicapované až po koupelnový  
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PRAKTIČNOST A KOMFORT

FUNKČNOST A ELEGANCE

Široké praktické odkládací plochy
na toaletní potřeby.

Velký objem vody 
pro komfortní mytí.

Možnost úsporného 
splachování 4/2 l vody.

Sedátko s pozvolným
automatickým sklápěním,
bezpečné a komfortní.

Estetický systém 
skrytého upevnění.

WC mísy Rimfree® 
bez splachovacího kruhu 
jsou řešením pro nároky 
na vysokou míru hygieny.

Variabilní design - možnost výběru 
z hranatého nebo oválného tvaru.
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KOUPELNOVÝ NÁBYTEK A SESTAVY NOVA PRO

Možnost kombinací skříněk 
a panelů dle individuálních 
potřeb.

Objemné
vnitřní prostory
skříněk umožňují
udržování ideálního
pořádku v koupelně.

Integrovaný
systém
tichého
dovírání.Nábytek je vyrobený

z materiálu odolného
vůči vlhkosti.

Stálobarevné provedení 
odolné vůči UV záření.
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NOVA PRO / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo 45 x 37 cm
s otvorem, s přepadem
č. M32145 (1.307 Kč)

Umyvadlo zápustné 55 x 45 cm
s otvorem, s přepadem
č. M31856 (3.618 Kč)

Umyvadlo zápustné 60 x 45 cm
s otvorem, s přepadem
č. M31861 (3.709 Kč)

Umyvadlo pravoúhlé 50 x 42 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31151 (1.392 Kč)

Umyvadlo pravoúhlé 50 x 42 cm*
bez otvoru, s přepadem, č. M31051 (1.392 Kč)

Umyvadlo pravoúhlé 55 x 44 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31156 (1.513 Kč)

Umyvadlo pravoúhlé 55 x 44 cm*
bez otvoru, s přepadem, č. M31056 (1.513 Kč)

Umyvadlo pravoúhlé 60 x 46 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31161 (1.634 Kč)

Umyvadlo oválné 50 x 41 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31150 (1.392 Kč)

Umyvadlo oválné 50 x 41 cm*
bez otvoru, s přepadem, č. M31050 (1.392 Kč)

Umyvadlo oválné 55 x 44 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31155 (1.513 Kč)

Umyvadlo oválné 55 x 44 cm*
bez otvoru, s přepadem, č. M31055 (1.513 Kč)

Umyvadlo oválné 60 x 48 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31160 (1.634 Kč)

Umyvadlo vestavěné 55 x 45 cm
bez otvoru, s přepadem vpředu
montáž zdola
č. M31858 (4.150 Kč)

Umývátko 36 x 28 cm
s otvorem, s přepadem
č. M32137 (1.056 Kč)

Umyvadlo 45 x 25 cm
s otvorem vpravo, 
s přepadem
č. M32247 (1.198 Kč)

Umyvadlo 45 x 25 cm
s otvorem vlevo, 
s přepadem
č. M32347 (1.198 Kč)

* Umyvadla lze kombinovat se sloupem č. M37000 (1.392 Kč) nebo s polosloupem č. M37100 (1.392 Kč)
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Klozet kombinační
s hlubokým spachováním, 6/3l 
č. M33200 (2.287 Kč)
odpad vodorovný 
WC sedátko č. M30111 (1.222 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30112 (1.464 Kč)

Klozet závěsný pravoúhlý,
bez splachovacího kruhu
č. M33123 (3.812 Kč)
WC sedátko 
č. M30115 (1.222 Kč)
č. M30117 (1.464 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30116 (1.912 Kč)
 

Sloup
č. M37000 (1.392 Kč)

Klozet závěsný oválný
č. M33100 (2.862 Kč)
WC sedátko 
č. M30111 (1.222 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30112 (1.464 Kč)

Klozet závěsný oválný,
bez splachovacího kruhu
č. M33120 (3.812 Kč)
k dispozici od října 2014 

Pisoáry ze série Nova Pro najdete na straně 95.

Polosloup
č. M37100 (1.392 Kč)

Klozet závěsný pravoúhlý
č. M33103 (2.862 Kč)
WC sedátko 
č. M30115 (1.222 Kč)
č. M30117 (1.464 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30116 (1.912 Kč)
 

Klozet kombinační
s hlubokým spachováním, 6/3l 
č. M33201 (2.408 Kč)
odpad svislý 
WC sedátko č. M30111 (1.222 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30112 (1.464 Kč)

Klozet závěsný pravoúhlý
č. M33104 (2.965 Kč)
WC sedátko 
č. M30115 (1.222 Kč)
č. M30117 (1.464 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30116 (1.912 Kč)
 

WC sedátko 
č. M30111 (1.222 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30112 (1.464 Kč)
 

WC sedátko 
č. M30115 (1.222 Kč)
č. M30117 (1.464 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30116 (1.912 Kč) 

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Nova Pro, doporučujeme 
Vám využít SET se slevou 10% uvedený na straně 103.➔

jen 48 cm
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NOVA PRO / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo zápustné
s otvorem, montáž shora
56 x 45 cm, č. 1517 (3.146 Kč)
60 x 48 cm, č. 1527 (3.298 Kč)

Umyvadlo rohové
50 x 63 cm
délka ramene 45 cm 
č. 61751 (2.658 Kč) 

Dřez
60 x 50 cm, č. 5210 (5.434 Kč)
70 x 50 cm, č. 5230 (5.945 Kč)
vč. přepadové a odpadní sady,
montáž na podezdívku/podpěry
č. 99037 - 2 ks (1.196 Kč)
pro kompletaci se sifónem 1 1/2”, 
odtok ø 40 mm

Umyvadlo vestavěné
bez otvoru, s přepadem vpředu
montáž zdola
46,5 x 37 cm
č. 61846 (3.507 Kč)

Umyvadlo vestavěné 
bez otvoru, s přepadem vzadu
montáž zdola
55 x 46,5 cm
č. 61856 (3.924 Kč)

Umyvadlo vestavěné
s otvorem, montáž zdola 
51 x 46 cm
č. 61851 (5.144 Kč)

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.
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NOVA PRO / PŘEHLED VÝROBKŮ

Závěsná skříňka pod umývátko
30,3 x 55,7 x 22,9 cm
lesklá bílá
č. M39001 (3.383 Kč)
šedý jilm
č. M39007 (3.383 Kč)

Závěsná skříňka pod umývátko levé
39,6 x 55,7 x 20,1 cm
lesklá bílá, č. M39002 (4.308 Kč)
šedý jilm, č. M39008 (4.308 Kč)

Závěsná skříňka pod umývátko pravé
39,6 x 55,7 x 20,1 cm
lesklá bílá, č. M39003 (4.320 Kč)
šedý jilm, č. M39009 (4.320 Kč)

Závěsná skříňka pod umyvadlo 
48,1 x 55,7 x 36,1 cm
lesklá bílá
č. M39004 (5.239 Kč)
šedý jilm
č. M39010 (5.239 Kč)

Závěsná skříňka pod umyvadlo
46,4 x 55,7 x 38,1 cm
lesklá bílá
č. M39005 (6.038 Kč)
šedý jilm
č. M39011 (6.038 Kč)

Postranní skříňka nízká
33 x 65,3 x 28 cm
lesklá bílá
č. 88428 (2.759 Kč)
šedý jilm
č. 88437 (2.759 Kč)

Postranní skříňka
33 x 86,6 x 28 cm
lesklá bílá
č. 88427 (3.364 Kč)
šedý jilm
č. 88436 (3.364 Kč)

Zrcadlová skříňka
46,4 x 85 x 17,6 cm
lesklá bílá
č. 88430 (3.691 Kč)
šedý jilm
č. 88439 (3.691 Kč)

Závěsná skříňka pod umyvadlo
49,3 x 55,7 x 40,1 cm
lesklá bílá
č. M39006 (6.316 Kč)
šedý jilm
č. M39012 (6.316 Kč)

Zrcadlová skříňka
41,8 x 85 x 17,6 cm
lesklá bílá
č. 88429 (3.618 Kč)
šedý jilm
č. 88438 (3.618 Kč)
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Zrcadlová skříňka
49,3 x 85 x 17,6 cm
lesklá bílá
č. 88431 (4.296 Kč)
šedý jilm
č. 88440 (4.296 Kč)

Zrcadlová skříňka levá
70,8 x 85 x 17,6 cm
lesklá bílá, č. 88432 (4.767 Kč)
šedý jilm, č. 88441 (4.767 Kč)

Zrcadlová skříňka pravá
70,8 x 85 x 17,6 cm
lesklá bílá, č. 88433 (4.767 Kč)
šedý jilm, č. 88442 (4.767 Kč)

Předstěnový kryt
44,4 x 114 x 18,5 cm
lesklá bílá
č. 88434 (3.086 Kč)
šedý jilm
č. 88443 (3.086 Kč)

Předstěnová skříňka
44,4 x 86 x 18,5 cm
lesklá bílá
č. 88435 (3.618 Kč)
šedý jilm
č. 88444 (3.618 Kč)

Set s krytem instalačního
modulu a vrchní skříňkou
44,4 x 202 x 18,6 cm
lesklá bílá
č. M39013 (10.487 Kč)

Věšák na ručníky
chrom
č. 99427 (145 Kč)

Osvětlení
chrom
č. 99426 (898 Kč)

Umyvadlový panel
50 x 30 x 1,9 cm
lesklá bílá, č. 88447 (702 Kč)

55 x 30 x 1,9 cm
lesklá bílá, č. 88448 (811 Kč)

60 x 30 x 1,9 cm
lesklá bílá, č. 88449 (920 Kč)

Sestava umyvadlo, zrcadlová skříňka, panel
50 x 202 x 42 cm
lesklá bílá
č. M39014 (8.603 Kč)

Sestava umyvadlo, zrcadlová skříňka, panel
55 x 202 x 44 cm
lesklá bílá
č. M39015 (9.485 Kč)

Sestava umyvadlo, zrcadlová skříňka, panel
60 x 202 x 46 cm
lesklá bílá
č. M39016 (10.378 Kč)

Skříňky Nova Pro lze kombinovat s nožkami č. 99439  - 2 ks (300 Kč)
nebo v provedení chrom č. 99428  - 2 ks (520 Kč).
Postranní skříňky 88427, 88436, 88428 a 88437 lze doplnit košem na prádlo č. 88416 (1.156 Kč)

Barevné provedení: 
lesklá bílá, lakovaná

Barevné provedení: 
šedý jilm

Koš na prádlo, 
k postranní skříňce
č. 88416 (1.156 Kč)
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NOVA PRO PICO / PŘEHLED VÝROBKŮ

Klozet kombinační, odpad 
vodorovný, č. 63202 (2.702 Kč)
nádrž 3/6 l č. 64011 (2.987 Kč)
WC sedátko č. M30111 (1.222 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30112 (1.464 Kč)

jen 60 cm

Umývátko rohové
35 x 45 cm, délka 
ramene 32 cm č. 62732 (1.416 Kč) 

32 cm

Klozet kombinační, odpad 
vodorovný, č. 63202 (2.702 Kč)
nádrž rohová 3/6 l 
č. 64013 (4.618 Kč)
WC sedátko č. M30111 (1.222 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30112 (1.464 Kč)

Pisoár 
č. K26011 (1.711 Kč)
(včetně montážní sady
do plného zdiva,
skryté upevnění)

Pisoár s tlačným rohovým 
ventilem
č. 99281 (2.382 Kč)

Klozet závěsný
č. 63102 (2.797 Kč)

WC sedátko č. M30111 (1.222 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30112 (1.464 Kč)

jen 50 cm

Umývátko 36 x 28 cm
s otvorem, s přepadem
č. M32137 (1.056 Kč)

Umyvadlo 45 x 25 cm
s otvorem vpravo, 
s přepadem
č. M32247 (1.198 Kč)

Umyvadlo 45 x 25 cm
s otvorem vlevo, 
s přepadem
č. M32347 (1.198 Kč)

Klozet závěsný pravoúhlý
č. M33104 (2.965 Kč)
WC sedátko 
č. M30115 (1.222 Kč)
č. M30117 (1.464 Kč)
WC sedátko s automatickým
pozvolným sklápěním
č. M30116 (1.912 Kč)

jen 48 cm

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Pokud si zvolíte závěsný klozet, doporučujeme Vám využít 
SET Nova Pro Pico se slevou 10% uvedený na straně 102.➔
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NOVA PRO JUNIOR / PŘEHLED VÝROBKŮ

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Klozet stojící, 
s hlubokým splachováním, 6l
výška 33 cm, č. 63005 (1.498 Kč)
WC sedátko: bílé č. 60112 (1.105 Kč)
červené č. 60119 (1.429 Kč)
nádrž plastová, 6l se STOP funkcí
výška 35,5 cm, šířka 35 cm, 
hloubka 14 cm, č. 93004 (1.440 Kč)

Klozet závěsný Keramag Kind, 
s hlubokým splachováním, 6l
č. 201700 (4.887 Kč)
WC sedátko z Duroplastu: 
bílé č. 60112 (1.105 Kč) 
červené č. 60119 (1.429 Kč)

Další nabídku WC sedátek najdete
v sortimentu značky Keramag na str. 197.

Pokud si zvolíte závěsný klozet, doporučujeme Vám využít 
SET Kind se slevou 10% uvedený na straně 102.➔

Umyvadlo pravoúhlé 50 x 42 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31151 (1.392 Kč)

Umyvadlo pravoúhlé 50 x 42 cm*
bez otvoru, s přepadem, č. M31051 (1.392 Kč)

Umyvadlo pravoúhlé 55 x 44 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31156 (1.513 Kč)

Umyvadlo pravoúhlé 55 x 44 cm*
bez otvoru, s přepadem, č. M31056 (1.513 Kč)

Umyvadlo pravoúhlé 60 x 46 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31161 (1.634 Kč)

Umyvadlo oválné 50 x 41 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31150 (1.392 Kč)

Umyvadlo oválné 50 x 41 cm*
bez otvoru, s přepadem, č. M31050 (1.392 Kč)

Umyvadlo oválné 55 x 44 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31155 (1.513 Kč)

Umyvadlo oválné 55 x 44 cm*
bez otvoru, s přepadem, č. M31055 (1.513 Kč)

Umyvadlo oválné 60 x 48 cm*
s otvorem, s přepadem, č. M31160 (1.634 Kč)

* Umyvadla lze kombinovat se sloupem č. M37000 (1.392 Kč) nebo s polosloupem č. M37100 (1.392 Kč)
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NOVA PRO BEZ BARIÉR
KOMFORT BEZ BARIÉR

BEZBARIÉROVÉ WC S ASISTENCÍBEZBARIÉROVÉ WC

O
D

PA
D

K
O

V
Ý

K
O

Š

FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ HYGIE-
NICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO TĚLESNĚ 
POSTIŽENÉ 

Tělesně postižené osoby, starší i ostatní lidé s 
omezenou schopností pohybu potřebují koupel-
nové vybavení, díky kterému se obejdou bez cizí 
pomoci. Řada umyvadel a klozetů NOVA PRO 
BEZ BARIÉR, stejně jako madla, sedátka a jiné 
příslušenství ze sérií Concept, Novus, Funktion 
a Evolution přináší plně funkční řešení. Výrobky 
splňují požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpeču-
jících bezbariérové užívání staveb.

MEZI OBECNÉ POŽADAVKY DLE 
VYHLÁŠKY NA PROSTOR WC 
A KOUPELNY PATŘÍ MIMO JINÉ:

  nejmenší rozměry u novostaveb 180 x 215 cm 
a u změn dokončených staveb 160 x 160 cm.

  v prostoru WC musí být umyvadlo
  z vnitřní strany dveří musí být vodorovné 
madlo

  dveře musí být široké min. 80 cm, otevírané 
ven

 všechny odkládací prvky musí být ve výšce   
 60 - 120 cm
Plné znění vyhlášky najdete na internetu nebo 
Vám vyhlášku rádi zašleme.
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NOVA PRO BEZ BARIÉR  
/ PŘEHLED VÝROBKŮ

Klozet závěsný 
s délkou 70 cm
pro tělesně postižené, 4/2l
č. M33500 (4.840 Kč)
WC sedátko 
č. M30102 (2.251 Kč)
nebo č. 60114 (2.051 Kč)

Klozet závěsný 
s délkou 70 cm
pro tělesně postižené, 4/2l
bez splachovacího kruhu
č. M33520 (5.790 Kč)
WC sedátko 
č. M30102 (2.251 Kč)
nebo č. 60114 (2.051 Kč)

Umyvadlo 55 x 55 cm
s otvorem, s přepadem
č. M38155 (2.178 Kč)

Umyvadlo 55 x 55 cm
s otvorem, bez přepadu
č. M38455 (2.178 Kč)

Umyvadlo 65 x 55 cm
s otvorem, s přepadem
č. M38165 (2.360 Kč)

Umyvadlo 65 x 55 cm
s otvorem, bez přepadu
č. M38465 (2.360 Kč)

Klozet kombinační
s hl. splachováním
nádrž oválná č. M34010 (2.783 Kč)
nebo nádrž pravoúhlá č. M34011
(3.025 Kč)
č. M33400 (3.630 Kč)

Klozet kombinační
s hl. splachováním
bez splachovacího kruhu
č. M33220 (3.105 Kč)
k dispozici od října 2014

Pokud si zvolíte závěsný klozet, doporučujeme Vám 
využít SET Nova Pro Bez Bariér se slevou 10% uvedený 
na straně 103.

➔
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LEHNEN
KOMFORT A BEZPEČÍ V KOUPELNĚ

NOVINKA
Lehnen Concept je kompletní program vý-
robků z nerezové oceli, díky kterému lze 
každou koupelnu přizpůsobit potřebám star-
ších a invalidních osob. Vyzkoušená odolnost 
vůči zatížení je zárukou trvanlivosti a bezpečí 
používání. Série Lehnen Concept je profesio-
nální a estetické řešení určené především pro 
veřejné budovy. Výrobky Lehnen se vyznačují 
pečlivě vypracovanými detaily, například mon-
tážní šrouby zakrývají vkusné rozety.

Lehnen Novus je v nabídce KOLO první sérií 
práškově lakovaných ocelových výrobků v bílé 
barvě. Tato série je odpovědí na stále rostou-
cí poptávku po cenově dostupném vybavení 
koupelen pro invalidní osoby ve veřejných a 
soukromých budovách. Série Lehnen Novus 
je důkazem toho, že dostupnou cenu lze spo-
jit s vysokou kvalitou a funkčností výrobků. 
Všechny výrobky mají skrytou montáž a deko-
rační prvky šedé barvy. 



73 Madla a doplňky / LEHNEN



74

LEHNEN / PŘEHLED VÝROBKŮ

Kompletní nabídku 
všech výrobků najdete 
na www.sanitec.cz.

LEHNEN NOVUS

LEHNEN FUNKTION - DOPLŇKY

Sklopné sedátko 
pro sprchování, s opěrkou,
šířka: 486 mm
vyložení: 525 mm,
výška s opěrkou: 500 mm
vč. montážní sady,
č. L1221100 (12.793 Kč)

Sprchová vanička z nerezové 
oceli 900 x 900 mm, výška 
38 mm, odtok Ø 60 mm, s pro-
tiskluzným povrchem, pro zabu-
dování do úrovně podlahy, 
vč. odpadního sifónu, 
č. L1550200 (24.400 Kč)

Sada upevnění
pro sklopné zrcadlo
2-dílná, bez zrcadla,
určeno pro zrcadla tl. 6 mm
o rozměru 600 x 400 mm,
č. L1600510 (5.256 Kč)
povrch: 0 - leštěný

Madlo jednoduché
Ø 32 mm,
vč. montážní sady
délka (rozteč): 300 mm
č. L50003000 (759 Kč)
délka (rozteč): 600 mm
č. L50006000 (918 Kč)

Pevné madlo k umyvadlu
Ø 32 mm, vč. montážní sady
délka (rozteč): 600 mm,
celková délka: 615 mm
č. L50301000 (2.316 Kč)
délka (rozteč): 700 mm,
celková délka: 715 mm
č. L50302000 (2.396 Kč)

Sklopné madlo k WC
Ø 32 mm,
vč. montážní sady
délka (rozteč): 600 mm,
celková délka: 615 mm
č. L50401000 (3.274 Kč)

délka (rozteč): 700 mm,
celková délka: 715 mm
č. L50402000 (3.354 Kč)

Madlo lomené 90°
300 x 600 mm
Ø 32 mm
vč. montážní sady
pravé č. L50121100 (1.797 Kč)
levé č. L50121200 (1.797 Kč)

Sklopné sedátko
pro sprchování bez opěrky,
s otvorem
400 x 400 mm
montáž na stěnu,
vč. montážní sady
č. L52001000 (6.549 Kč)
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LEHNEN EVOLUTION - MADLA A DOPLŇKY

Příslušenství Evolution je vyrobeno z nerezové oceli s matným povrchem. 
Montážní sada, dodávaná výrobcem, je určena do zdiva (plná cihla, beton).
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Označení výrobků: 
L……1 povrch hladký
L……2 povrch zvlněný
L……4 povrch matný

Kompletní nabídku 
všech výrobků najdete 
na www.sanitec.cz.

Madlo jednoduché
Ø 30 mm, vč. montážní sady
délka (rozteč): 300 mm č. L30003071 
(3.077 Kč)
délka (rozteč): 400 mm č. L30004071 
(3.316 Kč) 
délka (rozteč): 600 mm č. L30006071 
(3.938 Kč)
délka (rozteč): 800 mm č. L30008071 
(4.297 Kč)

Madlo lomené 90°,
300 x 300 mm,
č. L30111071 (4.253 Kč)

Sklopné sedátko
pro sprchování
s opěrkou,
montáž na stěnu,
vč. montážní sady
č. L32005001 (22.682 Kč)

LEHNEN CONCEPT

Madlo jednoduché
Ø 32 mm,
vč. montážní sady
délka (rozteč): 300 mm
č. L40003000 (1.078 Kč)
délka (rozteč): 600 mm
č. L40006000 (1.517 Kč)

Pevné madlo k umyvadlu
Ø 32 mm, vč. montážní sady
délka (rozteč): 600 mm,
celková délka: 615 mm
č. L40301000 (3.354 Kč)
délka (rozteč): 700 mm,
celková délka: 715 mm
č. L40302000 (3.434 Kč)

Sklopné madlo k WC
Ø 32 mm,
vč. montážní sady
délka (rozteč): 600 mm,
celková délka: 615 mm
č. L40401000 (4.233 Kč)

délka (rozteč): 700 mm,
celková délka: 715 mm
č. L40402000 (4.312 Kč)

Kompletní nabídku 
všech výrobků najdete 
na www.sanitec.cz.

Madlo lomené 90°
300 x 600 mm
Ø 32 mm
vč. montážní sady
pravé č. L40121100 (2.516 Kč)
levé č. L40121200 (2.516 Kč)

Věšák sprchového závěsu
900 x 900 mm
Ø 22 mm
vč. montážní sady
č. L43101000 (3.674 Kč)

Sklopné sedátko
pro sprchování bez opěrky,
s otvorem
400 x 400 mm
montáž na stěnu,
vč. montážní sady
č. L42001000 (8.226 Kč)
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REKORD
SVĚŽÍ A MODERNÍ LINIE ZA ATRAKTIVNÍ CENU

poskytuje zajímavě řešený koupelnový náby-
tek v bílé barvě nebo v kombinaci bílá/wenge, 
vybavený komfortním mechanismem tichého 
dovírání a integrovaným úchytem.

Série Rekord přináší do každé koupelny svě-
žest a moderní ráz. Kromě klasických umyvadel 
nabízí i nábytkové hranaté umyvadlo v několika 
rozměrech. Klasické tvary keramiky a atraktiv-
ní cena činí tuto sérii vhodnou pro všechny 
oblasti použití. Dostatek úložného prostoru 
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Velkorysý vnitřní prostor 
umyvadel poskytuje pohodlí 
při používání.

Objemné vnitřní 
prostory skříněk 

umožňují udržování 
pořádku ve všech 

kosmetických 
potřebách.

Praktický koš na prádlo 
(na objednávku).
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REKORD / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umývátko 40 x 33 cm
s otvorem 
č. K92140 (949 Kč)
bez otvoru 
č. K92040 (949 Kč)

Umyvadlo 50 x 41 cm* 
s otvorem 
č. K91150 (1.035 Kč)
bez otvoru 
č. K91050 (1.035 Kč)

Umyvadlo 55 x 42 cm* 
s otvorem 
č. K91155 (1.073 Kč)
bez otvoru 
č. K91055 (1.073 Kč)

Umyvadlo 60 x 45,5 cm*
s otvorem 
č. K91160 (1.144 Kč) 
bez otvoru 
č. K91060 (1.144 Kč)

Nábytkové umyvadlo 
40 x 31  cm
hranaté, s otvorem 
č. K91942 (1.193 Kč) 

Nábytkové umyvadlo 
50 x 38  cm
hranaté, s otvorem 
č. K91952 (1.409 Kč) 

Nábytkové umyvadlo 
60 x 45  cm
hranaté, s otvorem 
č. K91962 (1.602 Kč) 

Klozet závěsný
hl. splachování, 6l
délka jen 52 cm
č. K93100 (2.127 Kč)

Bidet závěsný s otvorem 
pro baterii č. K95100
(2.592 Kč)

Klozet kombinační 
hl. splachování, odpad vodorovný
s nádrží 3/6 l, smontovaný, 
délka jen 62,5 cm
č. K99004 (3.958 Kč)

Klozet kombinační 
hl. splachování, odpad svislý
s nádrží 3/6 l, smontovaný, 
délka jen 62,5 cm
č. K99005 (3.958 Kč)

Ke všem klozetům Rekord doporučujeme 
WC sedátka Rekord s kovovými klouby
č. K90111 (891 Kč),
duroplastové s aut. sklápěním 
č. K90112 (1.513 Kč),
termoplastové č. K90113 (503 Kč)      
nebo duroplastové OPTIMA sedátko 
Click to clean č. K90116 (1.609 Kč)
a WC sedátka Idol s odnímatelnými klouby 
č. 10113 (836 Kč),
termoplastové s aut. sklápěním
a s plastovými klouby č. K90117 (891 Kč)
nebo termoplastové č. 10131 (413 Kč)

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Rekord, doporučujeme Vám 
využít SET se slevou 10% uvedený na straně 101.➔

*  Umyvadla lze kombinovat s polosloupem č. K97100 (1.064 Kč)

NOVINKA

Odnímatelné klozetové
sedátko Click2Clean

- snadné řešení 
pro udržování čistoty.

NOVINKA
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Skříňka pod oblé umyvadlo* 
závěsná 36 x 58 x 26  cm
závěsy dvířek vpravo:
bílá č. 89383 (2.504 Kč)
bílá/wenge č. 89384 (2.504 Kč)
závěsy dvířek vlevo:
bílá č. 89375 (2.504 Kč)
bílá/wenge č. 89376 (2.504 Kč)

Skříňka pod hranaté umyvadlo* 
závěsná 40 x 59 x 33  cm
závěsy dvířek vpravo:
bílá č. 89389 (2.504 Kč)
bílá/wenge č. 89390 (2.504 Kč)
závěsy dvířek vlevo:
bílá č. 89381 (2.504 Kč)
bílá/wenge č. 89382 (2.504 Kč)

Skříňka pod hranaté umyvadlo*
závěsná 31 x 59 x 26 cm
závěsy dvířek vpravo:
bílá č. 89387 (2.001 Kč)
bílá/wenge č. 89388 (2.001 Kč)
závěsy dvířek vlevo:
bílá č. 89379 (2.001 Kč)
bílá/wenge č. 89380 (2.001 Kč)

Skříňka pod oblé umyvadlo* 
závěsná 45 x 58 x 29  cm
závěsy dvířek vpravo:
bílá č. 89385 (3.410 Kč)
bílá/wenge č. 89386 (3.410 Kč)
závěsy dvířek vlevo:
bílá č. 89377 (3.410 Kč)
bílá/wenge č. 89378 (3.410Kč)

Skříňka pod hranaté umyvadlo* 
závěsná 50 x 59 x 39  cm
závěsy dvířek vpravo:
bílá č. 89391 (3.410 Kč)
bílá/wenge č. 89392 (3.410 Kč)
závěsy dvířek vlevo:
bílá č. 89408 (3.410 Kč)
bílá/wenge č. 89409 (3.410Kč)

Postranní skříňka nízká, závěsná*
33 x 70 x 29  cm 
závěsy dvířek vpravo:
bílá č. 88395 (2.767 Kč)
bílá/wenge č. 88396 (2.767 Kč)
závěsy dvířek vlevo:
bílá č. 88397 (2.767 Kč)
bílá/wenge č. 88398 (2.767 Kč)

Postranní skříňka vysoká*
závěsná, 33 x 160 x 29  cm
bílá č. 88393 (4.976 Kč)
bílá/wenge č. 88394 
(4.976 Kč)

Zrcadlo
bílá, s osvětlením
38 x 60 cm  č. 88417 (2.177 Kč)
44 x 60 cm  č. 88418 (2.498 Kč)

Koš na prádlo, 
k vysoké skříňce
č. 88416 (1.156 Kč)

Barevné provedení: 
korpus: wenge, 

laminované desky
čelní plocha: 

lesklá bílá, lakovaná

Barevné provedení: 
korpus: bílá, 

lakovaná
čelní plocha: lesklá 

bílá, lakovaná

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

*Závěsné skříňky lze doplnit 2 nebo 4 nožkami - hliníkové nábytkové nohy (2 ks) - č. 99274 (235 Kč)
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DOMINO
NYNÍ JEŠTĚ DOKONALEJŠÍ STAVEBNICE

kombinovat s umyvadly KOLO. Domino může-
te využít jako skříňky pod umyvadla, postranní 
skříňky doplněné případně i vysokou postranní 
skříňkou je to jen na Vás!

Chcete ideální koupelnu? Vytvořit ji je stejně 
jednoduché jako poskládat stavebnici. Domi-
no je kombinovatelné - korpusy jsou k dodání  
v barvě wenge a bílá, čelní plocha v barvě  
cappucino, bílá a wenge. Skříňky s čelní  
plochou wenge jsou dodávané s praktickým 
úchytem. Nábytek můžete téměř neomezeně 
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Konstrukce skříňky pod umyvadlo 
umožňuje její použití 
i jako postranní skříňky.

Možnosti sestav s různými 
typy umyvadel přináší 
neomezené možnosti kombinací.

Libovolné sestavy nábytku poskytují 
možnost individuálního řešení.
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DOMINO / PŘEHLED VÝROBKŮ

Univerzální skříňka se zásuvkou
40 x 37 x 37 cm
korpus bílá č. 89327 (2.513 Kč)
korpus wenge č. 89331 (2.513 Kč)
čelní plocha bílá č. 89259 (1.990 Kč)
čelní plocha cappuccino č. 89264 (1.990 Kč)
čelní plocha wenge, s úchytem č. 89395 (1.990 Kč)

Univerzální skříňka se zásuvkou
50 x 37 x 37 cm
korpus bílá č. 89328 (2.426 Kč)
korpus wenge č. 89332 (2.426 Kč)
čelní plocha bílá č. 89260 (2.032 Kč)
čelní plocha cappuccino č. 89265 (2.032 Kč)
čelní plocha wenge, s úchytem č. 89396 (2.426 Kč)

Univerzální skříňka se zásuvkou
60 x 37 x 37 cm 
korpus bílá č. 89329 (2.676 Kč)
korpus wenge č. 89333 (2.676 Kč)
čelní plocha bílá č. 89261 (2.092 Kč)
čelní plocha cappuccino č. 89266 (2.092 Kč)
čelní plocha wenge, s úchytem č. 89397 (2.093 Kč)

Univerzální skříňka s dvířky
30 x 37 x 42 cm 
korpus bílá č. 89253 (2.173 Kč)
korpus wenge č. 89258 (2.173 Kč)
pravá, čelní plocha bílá č. 89262 (1.861 Kč)
pravá, čelní plocha cappuccino č. 89267 (1.861 Kč)
levá, čelní plocha bílá č. 89263 (1.861 Kč)
levá, čelní plocha cappuccino č. 89268 (1.861 Kč)
čelní plocha wenge, s úchytem č. 89398 (1.861 Kč)

Univerzální skříňka se zásuvkou
60 x 48 x 37 cm 
korpus bílá č. 89330 (3.186 Kč)
korpus wenge č. 89334 (3.186 Kč)
čelní plocha bílá č. 89261 (2.092 Kč)
čelní plocha cappuccino č. 89266 (2.092 Kč)
čelní plocha wenge, s úchytem č. 89397 (2.093 Kč)

Postranní skříňka vysoká
30 x 120 x 25 cm 
korpus bílá č. 88342 (2.195 Kč)
korpus wenge č. 88344 (2.195 Kč)
pravá, čelní plocha bílá č. 88346 (1.934 Kč)
pravá, čelní plocha cappuccino č. 88351 (1.934 Kč)
levá, čelní plocha bílá č. 88347 (1.934 Kč)
levá, čelní plocha cappuccino č. 88352 (1.934 Kč)
čelní plocha wenge, s úchytem č. 88404 (2.195 Kč)
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Postranní skříňka vysoká s košem
37 x 160 x 34 cm 
korpus bílá č. 88343 (3.917 Kč)
korpus wenge č. 88345 (3.917 Kč)
pravá, horní, čelní plocha bílá č. 88348 (2.349 Kč)
pravá, horní, čelní plocha cappuccino č. 88353 (2.349 Kč)
levá, horní, čelní plocha bílá č. 88349 (2.349 Kč)
levá, horní, čelní plocha cappuccino č. 88354 (2.349 Kč)
horní, čelní plocha wenge, s úchytem č. 88405 (2.349 Kč)
spodní, čelní plocha bílá č. 88350 (1.583 Kč)
spodní, čelní plocha cappuccino č. 88355 (1.583 Kč)
spodní, čelní plocha wenge, s úchytem č. 88406 (1.583 Kč)

Zrcadlo
40 x 80 x 4,2 cm
barevné provedení: 
lesklá bílá, č. 88308 (2.328 Kč) 
cappuccino, č. 88318 (2.328 Kč)

50 x 80 x 4,2 cm
barevné provedení: 
lesklá bílá, č. 88309 (2.448 Kč)
cappuccino, č. 88319 (2.448 Kč)

60 x 80 x 4,2 cm
barevné provedení: 
lesklá bílá, č. 88310 (2.529 Kč)
cappuccino, č. 88320 (2.529 Kč)

70 x 80 x 4,2 cm
barevné provedení: 
lesklá bílá, č. 88311 (2.731 Kč)
cappuccino, č. 88321 (2.731 Kč)

Výsuvný košík
12,7 x 11,5 x 31 cm
bílá/chrom, č. 88312 (969 Kč)
Lze jej kombinovat s univerzálními 
skříňkami, 40/50/60 x 37 x 37 cm

12,7 x 11,5 x 41 cm
bílá/chrom, č. 88313 (1.212 Kč)
Lze jej kombinovat s univerzálními 
skříňkami, 60 x 37 x 48,5 cm

Kompletní skříňka se skládá vždy z korpusu a čelní plochy - nutné objednat zvlášť!

Krytka sifónu z ušlechtilé oceli
11,5 x 7 x 25,5 cm, č. 99129 (626 Kč)
11,5 x 7 x 27,5 cm, č. 99130 (654 Kč)
11,5 x 7 x 35 cm, č. 99131 (718 Kč)

Barevné provedení: 
cappuccino

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Nábytek / DOMINO

Barevné provedení: 
wenge 

Barevné provedení: 
lesklá bílá

Sifón oválný, chrom
č. 99107 (1.443Kč)

Sifón pravoúhlý, chrom
č. 99108 (1.547 Kč)

Odtokový ventil 
k umyvadlu s přepadem 
č. 99111 (508 Kč)

Krytka sifónu z matného chromu 
č. 99113 (416 Kč)
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Doporučené kombinace nábytku DOMINO s umyvadly a krytkami KOLO 

Nábytek / DOMINO

DOMINO

Čísla skříněk

Korpus:

40 x 37 
cm 

krytka 
25,5 cm

50 x 37 
cm 

krytka 
27,5 cm

60 x 37 
cm 

krytka 
27,5 cm

 60 x 
48,5 cm 

krytka 
35 cm

30 x 42 
cm 
(bez 

krytky)

89327
89331

99129

89328
89332

99130

89329
89333

99130

89330
89334

99131

89253
89258

Čelní plocha:
89259
89264
89395

89260
89265
89396

89261
89266
89397

89261
89266
89397

89262
89267
89263
89268
89398

Quattro
K61460 ● ●

K61490, K61491 2 skříňky

Style

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

Twins L51160, L51161 ● ✱

Primo

K81150 ● ● ● ● ● ●

K81155 ● ● ● ● ● ●

K81160 ● ● ● ● ● ●

 Možnost kombinace  ✱ Nutnost montáže s krytkouMožnost kombinace Nutnost montáže s krytkou
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DOMINO PREMIUM
KOUPELNA JAKO OBYTNÝ PROSTOR

Zásuvky i dvířka skříněk se snadno otevírají díky 
systému „push to open”, hladké plochy nejsou 
narušeny viditelnými úchyty. Horní skříňku je 
možné vybavit plnými dvířky nebo zrcadlem.

Prémiová řada koupelnového nábytku Domi-
no Premium Vám umožňuje vytvořit z každé 
koupelny skutečný obytný prostor. Nábytek 
je možné kombinovat s umyvadly KOLO, do-
dává se v klasickém a elegantním barevném 
provedení korpus a čelní plocha v lesklé bílé. 
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Možnosti sestav s různými typy 
umyvadel přináší neomezené 
možnosti kombinací.

Kombinace nábytku s plnou nebo 
částečně otevřenou čelní plochou 

poskytují možnost individuálního řešení.

Praktické otevírání skříněk 
jedním stisknutím díky 

systému push to open.
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DOMINO PREMIUM / PŘEHLED VÝROBKŮ

Asymetrická závěsná skříňka*
60 x 50 cm
pravá:
lesklá bílá č. 89363 (8.257 Kč)
levá:
lesklá bílá č. 89371 (8.257 Kč)

Asymetrická závěsná skříňka*
90 x 50 cm
pravá:
lesklá bílá č. 89367 (8.990 Kč)
levá:
lesklá bílá č. 89373 (8.990 Kč)

Univerzální závěsná skříňka 
pod umyvadlo*
60 x 50 cm
lesklá bílá č. 89365 (8.257 Kč)

Univerzální závěsná skříňka 
pod umyvadlo*
90 x 50 cm
lesklá bílá č. 89369 (8.990 Kč)

Univerzální závěsná skříňka*
45 x 50 cm
lesklá bílá 
č. 88387 (6.729 Kč)

Univerzální závěsná skříňka*
45 x 50 cm
lesklá bílá 
č. 88407 (6.729 Kč)

Postranní skříňka vysoká
45 x 160 cm
lesklá bílá 
č. 88389 (10.562 Kč)

Postranní skříňka vysoká
45 x 160 cm
lesklá bílá 
č. 88409 (10.562 Kč)

pravá pravá

Vrchní závěsná skříňka
60 x 80 cm
lesklá bílá č. 88411 (5.328 Kč)

Dvířka k vrchní závěsné skříňce 60 x 80 cm
dvířka se zrcadlem č. 88413 (2.069 Kč)
dvířka lesklá bílá č. 88414 (1.734 Kč)
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Barevné provedení:  
lesklá bílá 

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

* Ke skříňkám možnost doobjednat krytku sifonu pro umyvadla, č. 99131 (viz. str. 83). 

Nábytek / DOMINO PREMIUM

Doporučené kombinace nábytku DOMINO PREMIUM 
s umyvadly a krytkami KOLO 

DOMINO PREMIUM

Čísla skříněk

skříňka 
pod 

umyvadlo
pravá / levá

60 x 50 cm 

krytka
35 cm

skříňka 
pod 

umyvadlo
univerzální

60 x 50 cm 

krytka
35 cm

skříňka 
pod 

umyvadlo
pravá / levá

90 x 50 cm 

krytka
35 cm

skříňka 
pod 

umyvadlo
univerzální

90 x 50 cm 

krytka
35 cm

bílá lesklá
89363
89371

99131 89365 99131
89367
89373

99131 89369 99131

Quattro

K61460 ● ✱ ● ✱ ● ✱ ● ✱

K61421, K61520 ● ✱ ● ✱ ● ✱ ● ✱

Ego 

by Antonio

Citterio

K11162 ● ✱ ● ✱ ● ✱ ● ✱

K11165 ● ✱ ● ✱ ● ✱ ● ✱

Style

L21950 ● ✱ ● ● ● ✱ ● ●

L21955 ● ✱ ● ● ● ✱ ● ●

L21960 ● ✱ ● ● ● ✱ ● ●

L21970 ● ● ● ● ● ● ● ●

Twins

L51150, L51151 ● ● ● ✱ ● ✱

L51160, L51161 ● ● ● ✱ ● ✱

Modo

L31960 ● ● ● ✱ ● ✱

L31980 ● ✱ ● ✱

✱ 

  

Možnost kombinace Nutnost montáže s krytkou
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Umyvadla Cocktail jsou nabízena ve dvou va-
riantách - pro postavení na desku nebo pro 
zapuštění do desky shora.

Vyberte si z řady obdélníkových, čtvercových, 
kulatých a oválných umyvadel – to je stylová 
série Cocktail. Čisté křivky a velkorysé plochy 
umocněné bílou keramickou krytkou odpadu. 
Ideální funkční a designový prvek pro moderní 
koupelnu.

UMYVADLA NA DESKU /
ZÁPUSTNÁ COCKTAIL
DOKONALÝ MIX DESIGNU
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kulaté čtvercové oválné obdelníkové

Možnost
volby
designu
umyvadla

Snadné čištění:  
keramika na přání  
s povrchem  
Reflex KOLO
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UMYVADLA NA DESKU / 
ZÁPUSTNÁ COCKTAIL 
/ PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo kulaté Ø 45 cm, na desku
s otvorem pro baterii, bez přepadu
č. L31645 (7.031 Kč)

Umyvadlo čtvercové 45x45 cm, na desku
s otvorem pro baterii, bez přepadu
č. L31646 (7.031 Kč)

Umyvadlo oválné 65x42 cm, na desku
s otvorem pro baterii, bez přepadu
č. L31665 (8.368 Kč)

Umyvadlo obdélníkové 65x42 cm, na desku
s otvorem pro baterii, bez přepadu
č. L31666 (8.368 Kč)

PŘEHLED UMYVADEL NA DESKU
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Umyvadlo kulaté Ø 45 cm, zápustné
s otvorem pro baterii, bez přepadu
č. L31845 (5.959 Kč)

Umyvadlo čtvercové 45x45 cm, zápustné 
s otvorem pro baterii, bez přepadu
č. L31846 (5.959 Kč)

Umyvadlo oválné 65x42 cm, zápustné
s otvorem pro baterii, bez přepadu
č. L31865 (7.339 Kč)

Umyvadlo obdélníkové 65x42 cm, zápustné
s otvorem pro baterii, bez přepadu
č. L31866 (7.339 Kč)

PŘEHLED UMYVADEL ZÁPUSTNÝCH

Keramika Cocktail je k dispozici s povrchem Reflex KOLO za příplatek 1.007 Kč/ks, při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 900. 
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.
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PISOÁRY
PRO MODERNÍ VEŘEJNÉ PROSTORY

chující pouze 1 litrem vody místo obvyklých  
2 litrů, činí pisoáry KOLO hospodárnými – spo-
třeba vody je o 50 % nižší. A to bez naruše-
ní komfortu a hygieny. Pro ještě větší úsporu 
vody najdete nyní v nabídce pisoár „bez vody” 
- Cero.

Pisoáry Nova Pro s automatickým splacho-
vacím systémem, kompletně skrytým v zadní 
části pisoáru jsou vysoce spolehlivé  a doko-
nale bezpečné před vandaly.
Díky automatickým splachovačům nabízeným 
k pisoárům KOLO pisoáry splachují pouze 
po použití. Inovované odsávací sifóny, spla-
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PISOÁRY / PŘEHLED VÝROBKŮ

Pisoár NOVA PRO
(Felix)
přívod zezadu
odpad dozadu
č. 26000 (2.883 Kč)

Pisoár NOVA PRO
přívod zezadu
odpad dozadu 
nebo dolů
č. M36000 (6.921 Kč)

Pisoár NOVA PRO
(Felix), 
přívod shora
odpad dozadu 
nebo dolů
č. 26011 (2.941 Kč)

Pisoár NOVA PRO
přívod shora
odpad dozadu 
nebo dolů
č. M36010 (6.921 Kč)

Pisoár NOVA PRO (Alex) 
se skrytým upevněním
přívod zezadu
odpad dozadu
č. 66000 (3.238 Kč)

Pisoár NOVA PRO (Alex)
se skrytým upevněním
přívod shora, 
odpad dozadu 
č. 66010 (3.238 Kč)

Sifon pro pisoár, 
odtok svislý, 
pro splachování 
1 litrem vody 
č. A99022 (569 Kč)

Sifon pro pisoár, 
odtok vodorovný, 
pro splachování 
1 litrem vody 
č. A99021 (453 Kč)

Tlakový splachovač Schellomat Basic 
č. 96017 (2.171 Kč), s možností nastavení 
množství splachovací vody 1-6 l, přívod 1/2”,
doporučujeme k pisoárům s přívodem shora 
Nova č. 26011, Nova Pro č. 66010, 
Nova Pro Pico č. 26011 a Nova Pro č. M36010

Pisoár NOVA s termickým 
splachovačem: 
pro napájení z el. sítě 230V AC
č. 29009 (12.038 Kč) 
pro napájení z baterie 6V
č. 29008 (12.038 Kč )

Pisoár NOVA PRO s termickým 
splachovačem: 
pro napájení z el. sítě 230V AC
č. 69016 (13.241 Kč) 
pro napájení z baterie 6V
č. 69015 (13.241 Kč)

Pisoár 
NOVA PRO PICO
(včetně montážní sady
do plného zdiva,
skryté upevnění)
č. K26011 (1.711 Kč)

Pisoár 
s tlačným rohovým 
ventilem
č. 99281 (2.382 Kč)

Dělící stěna 
mezi pisoáry
NOVA PRO
č. 60201 (1.875 Kč)

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Kompletní sortiment splachování pro pisoáry najdete na www.sanitec.cz

Pisoár STYLE (Pareo)
č. L26000 (5.991 Kč)
přívod zezadu, 
odpad dozadu.
Nutno doobjednat 
upevňovací prvek 
pro pisoáry Kerafix,
krytka bílá
č. 551075 (727 Kč)

Pisoár 
CERO (“bez vody”)
č. K26021 (9.148 Kč)

CERO 
Neutralizační náplň
č. 99277 (2.312 Kč)

CERO
Čistící sprej
č. 99279 (2.681 Kč)

+

NOVINKA
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TECHNIC 
MINIMUM ČASU, MAXIMÁLNÍ VÝKON

NOVINKA
a vypouštěcí ventily šetří vodu – modul je přizpů-
soben na splachování 6/3 l nebo 4/2 l. V nabídce je  
i modul pro klasické zazdění, moduly pro bi-
det, umyvadlo, pisoár a madla pro tělesně 
postižené. Spolehlivost modulů potvrzuje nad- 
standardní záruka 10 let na kompletní modul. 

Inovativní instalační moduly Technic GT ideálně 
spojují variabilitu použití a úsporu času při 
montáži. Moduly lze instalovat do lehkých 
příček, před příčky nebo do rohu. Díky mon-
tážnímu systému nejsou zapotřebí žád-
né speciální nástroje a montáž zvládne  
v pohodě jeden člověk. Nové, tiché napouštěcí  

Instalační modul TECHNIC GT 
pro závěsné klozety 
pro obložení sádrokartonem, 
do příčky

RY

CH
LÁ MONTÁŽ

Dodatečný revizní otvor 
zaslepený, pro snadnější 
manipulaci během instalace

Přívod vody  
možný ze 6 pozic

Výjimečně tichý 
napouštěcí ventil

Splachování  
6/3 nebo 4/2 l vody

Úspora vody při každém
napouštěcím cyklu

Izolovaná nádržka zabraňuje
kondenzaci vody

Stabilní rám testovaný
na nosnost 400 kg   

Pro ZWC s roztečí 180 
nebo 230 mm, i pro ZWC  
pro tělesně postižené

Možnost instalace 
stojících klozetů

Šíře jen 400 mm

Instalační modul TECHNIC GT 
pro závěsné klozety 
pro zazdění

Dodatečný revizní otvor 
zaslepený, pro snadnější 
manipulaci během instalace

Rychlá a snadná montáž Quick Fix

Splachování  
6/3 nebo 4/2 l vody

Přívod vody možný ze 6 pozic

Výjimečně tichý 
napouštěcí ventil

Úspora vody při každém
napouštěcím cyklu

Izolovaná nádržka zabraňuje
kondenzaci vody

Stabilní rám testovaný
na nosnost 400 kg   

Rozteč 180 nebo 230 mm,
i pro ZWC pro tělesně 
postižené

Možnost nastavení
odpadního kolene o 60 mm

Snadné nastavení výšky modulu

Nožičky kompatibilní s profily
do sádrokartonu

Šíře jen 400 mm
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Nový systém rychloupínání Quick Fix

ZÍSKÁTE VÍC...

RY

CH
LÁ MONTÁŽ

RYCHLÁ MONTÁŽ 
díky inovativním 
stěnovým úchytům

Mechanická a pneumatická
ovládací tlačítka

Možnost nastavení
odpadního kolene

Možnost výškového
nastavení s aretací

Inovativní vypouštěcí ventil
- nastavitelný 6/3 nebo 4/2 l
- pro mechanické nebo  
  pneumatické ovládací tlačítko

Předmontováno z výroby Variabilní přívod vody

ZÁRUKA 
NA MODUL 

10 UNI90°

400 KG
ZÁRUKA 10 LET 
na celý modul

UNI 
použití pro montáž 
na stěnu nebo do rohu 

STABILNÍ, MASIVNÍ 
KONSTRUKCE 
nosnost 400 kg, 
prověřená testováním

SNADNÁ MONTÁŽ 
možná i jednou osobou

VŠECHNY PRVKY 
potřebné k montáži 
v jednom balení
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NOVINKA

a ostatních součástí, například těsnění. Instalační 
modul Technic GT  jsme vybavili ještě dokonalej-
ším osvěžujícím systémem, díky kterému bude
Vaše toaleta vždy čistá a svěží. Systém 
Smart Fresh zajišťuje hygienickou čistotu 
WC mísy a svěží vůni v koupelně. Náplně
Smart Fresh mají nyní ještě delší životnost
- až 600 spláchnutí v jednom balení!

Inovativní technologie Smart Fresh zajišťuje
komfortní používání a je na 100 % bezpečná
vůči vnitřním částem nádržky. Díky speciální
konstrukci aplikátoru se voda dostává k náplni
pouze v okamžiku spláchnutí a ihned vytéká
do mísy. Chemický účinek náplně tedy nemá
bezprostřední vliv na vodu, která zůstává v nádrž-
ce a tím je vyloučeno riziko poškození armatur

UNIKÁTNÍ SYSTÉM OSVĚŽENÍ

JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ  
BEZ RIZIKA POŠKOZENÍ ARMATUR

 Náplň se nedostává do kontaktu s vodou 
   v nádržce kromě okamžiku spláchnutí.
 Nehrozí riziko okamžitého rozpuštění náplně

   do vody a poškození součástí nádržky, 
   zejména těsnění armatur.
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Rychlá a snadná 
montáž Quick Fix

Rychlá a snadná 
montáž Quick Fix

Rychlá a snadná 
montáž Quick Fix

Rychlá a snadná 
montáž Quick Fix

Možnost instalace všech 
bidetů s roztečí 180 mm 
nebo 230 mm

Příčný profil pro instalaci 
pisoáru nastavitelný 
výškově i roztečí

Přípustná nosnost 
150 kg

Možnost nastavení výšky 
montážní lišty

Solidní montážní deska 
z materiálu odolného  
vůči vlhkosti

Univerzální přívod vody 
1/2” s možností nastavení 
na 60 - 320 mm šíře 
a na výšku, s gumovými 
podložkami

Nastavitelná výška 
odpadního kolene

Univerzální přívod vody 
1/2” s možností nastavení 
rozteče 80 - 230 mm,
s gumovou podložkou

Možnost využití  
pro instalaci velkých  
umyvadel nebo nábytku

Možnost nastavení 
výšky odpadního kolene
Možnost instalace všech 
umyvadel s roztečí 
50 - 390 mm,  
také umyvadla  
pro tělesně postižené 

Možnost instalace  
vedle umyvadla  
nebo WC

Možnost nastavení výšky 
odpadního kolene
Snadné nastavení výšky modulu

Snadné nastavení výšky modulu

Snadné nastavení  
výšky modulu

Snadné nastavení  
výšky modulu

Nožičky kompatibilní 
s profily do sádrokartonu

Nožičky kompatibilní 
s profily do sádrokartonu

Nožičky kompatibilní 
s profily do sádrokartonu

Nožičky kompatibilní 
s profily do sádrokartonu

Šíře jen 500 mm

Šíře jen 500 mm

Šíře jen 500 mm

Šíře jen 300 mm

Instalační modul TECHNIC GT  
pro závěsné bidety  
šířka 50 cm, výška 113 - 133 cm 
č. 99403 (3.231 Kč)

Instalační modul TECHNIC GT  
pro pisoáry  
šířka 50 cm, výška 113 - 133 cm 
č. 99404 (3.231 Kč)

Instalační modul TECHNIC GT  
pro umyvadla  
šířka 50 cm, výška 113 - 133 cm 
č. 99402 (3.231 Kč)

Instalační modul TECHNIC GT  
pro opěrná madla k WC a umyvadlům  
šířka 30 cm, výška 113 - 133 cm 
č. 99405 (3.086Kč)

RY

CH
LÁ MONTÁŽ

RY

CH
LÁ MONTÁŽ

RY

CH
LÁ MONTÁŽ

RY

CH
LÁ MONTÁŽ

Kompatibilní s tlakovými 
i elektronickými 
splachovači
Možnost nastavení profilu 
přívodu vody na výšku 
i hloubku umožňuje 
instalaci splachovačů 
na omítku i pod omítku

Přívod vody  
standardní 1/2”, 
s gumovou podložkou

Instalační moduly / TECHNIC GT
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MODULY KOLO TECHNIC GT – PRO ZÁVĚSNÉ WC, SETY

Závěsný SET Sign Art
č. 99406 ( 15.081 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Sign Art

Pro kombinaci s WC sedátkem K10113 
a K10112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro
a Chameleon.

Závěsný SET Sign Art + Smart Fresh
č. 99344 ( 15.081 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Sign Art

Pro kombinaci s WC sedátkem K10113 
a K10112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Závěsný SET Sign 
č. 99407 ( 9.707 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- klozet závěsný Sign

Pro kombinaci s WC sedátkem K60113 
a K60114 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro
a Chameleon.

Závěsný SET Sign + Smart Fresh 
č. 99345 ( 9.707 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
- klozet závěsný Sign

Pro kombinaci s WC sedátkem K60113 
a K60114 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Závěsný SET Ovum* 
č. 99409 ( 13.223 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- klozet závěsný Ovum
Pro kombinaci s WC sedátkem K60113 
a K60114 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro
a Chameleon.

Závěsný SET Ovum + Smart Fresh* 
č. 99347 ( 13.223 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
- klozet závěsný Ovum
Pro kombinaci s WC sedátkem K60113 
a K60114 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Závěsný SET Quattro*
č. 99408900 ( 15.709 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Quattro

Pro kombinaci s WC sedátkem L40111 
a L40112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro
a Chameleon.

Závěsný SET Quattro + Smart Fresh*
č. 99329900 ( 15.709 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Quattro

Pro kombinaci s WC sedátkem L40111 
a L40112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

* výhodný set lze objednat
  i v kombinaci s keramikou
  s povrchovou úpravou Reflex KOLO

Náplně Smart Fresh
Pro kombinaci s ovládacími tlačítky
Eclipse 2, Elegant, Play, Box, City, 
Clip a Nova Pro.
1 balení vystačí na minimálně 
400 spláchnutí, č. 94165 ( 97 Kč)
Baleno po 5 ks.

Smart Fresh SET
pro instalační moduly Technic GT -
pro závěsné klozety i pro zazdění
č. 94166 ( 908 Kč)
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Závěsný SET Ego*
č. 99410 ( 13.592 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Ego
Pro kombinaci s WC sedátkem K10113 
a K10112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro 
a Chameleon.

Závěsný SET Ego + Smart Fresh*
č. 99348 ( 13.592 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Ego
Pro kombinaci s WC sedátkem K10113 
a K10112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Závěsný SET Varius*
č. 99411 ( 9.603 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Varius
Pro kombinaci s WC sedátkem L40111 
a L40112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro 
a Chameleon.

Závěsný SET Varius + Smart Fresh*
č. 99349 ( 9.603 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Varius
Pro kombinaci s WC sedátkem L40111 
a L40112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

* výhodný set lze objednat 
  i v kombinaci s keramikou 
  s povrchovou úpravou Reflex KOLO

Závěsný SET Traffic*  
č. 99425 ( 8.310 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- klozet závěsný Traffic 

Pro kombinaci s WC sedátkem L90111
a L90112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro 
a Chameleon.

Závěsný SET Traffic + Smart Fresh*  
č. 99341 ( 8.310 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
- klozet závěsný Traffic 

Pro kombinaci s WC sedátkem L90111
a L90112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Instalační moduly / TECHNIC GT

Závěsný SET Primo
č. 99417 ( 6.679 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Primo

Pro kombinaci s WC sedátkem K80111 
a K80112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro
a Chameleon.

Závěsný SET Primo + Smart Fresh
č. 99352 ( 6.679 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Primo
Pro kombinaci s WC sedátkem K80111 
a K80112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Závěsný SET Rekord
č. 99418 ( 6.368 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Rekord

Pro kombinaci s WC sedátkem K90111, 
K90112 a K90113 a s ovládacími tlačítky 
Eclipse 2, Elegant, Play, Box, City, Clip, 
Nova Pro a Chameleon.

Závěsný SET Rekord + Smart Fresh
č. 99342 ( 6.368 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Rekord
Pro kombinaci s WC sedátkem K90111, 
K90112 a K90113 a s ovládacími tlačítky 
Eclipse 2, Elegant, Play, Box, City, Clip
a Nova Pro.
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Závěsný SET Style*
č. 99412 ( 8.399 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Style

Pro kombinaci s WC sedátkem K10113 
a K10112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro 
a Chameleon.

Závěsný SET Style*
č. 99365 (9.278 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Style
  bez splachovacího kruhu

Pro kombinaci s WC sedátkem K10113 
a K10112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro 
a Chameleon.

Závěsný SET Style + Smart Fresh*
č. 99339 ( 8.399 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Style

Pro kombinaci s WC sedátkem K10113 
a K10112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Závěsný SET Style + Smart Fresh*
č. 99366 ( 9.278 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Style
  bez splachovacího kruhu

Pro kombinaci s WC sedátkem K10113 
a K10112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Závěsný SET Life!*
č. 99327 ( 12.730 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Life!
  bez splachovacího kruhu

Pro kombinaci s WC sedátkem M20111 
a M20112 a s ovládacími tlačítky 
Eclipse 2, Elegant, Play, Box, City, Clip, 
Nova Pro a Chameleon.

Závěsný SET Life! + Smart Fresh* 
č. 99343 ( 12.730 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Life!
  bez splachovacího kruhu

Pro kombinaci s WC sedátkem M20111 
a M20112 a s ovládacími tlačítky 
Eclipse 2, Elegant, Play, Box, City, Clip
a Nova Pro.

Závěsný SET Life!*
č. 99326 ( 11.848 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Life!

Pro kombinaci s WC sedátkem M20111 
a M20112 a s ovládacími tlačítky 
Eclipse 2, Elegant, Play, Box, City, Clip, 
Nova Pro a Chameleon.

Závěsný SET Life! + Smart Fresh* 
č. 99363 ( 11.848 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Life!

Pro kombinaci s WC sedátkem M20111 
a M20112 a s ovládacími tlačítky 
Eclipse 2, Elegant, Play, Box, City, Clip
a Nova Pro.

MODULY KOLO TECHNIC GT – PRO ZÁVĚSNÉ WC, SETY

Závěsný SET Kind + Smart Fresh
č. 99351 (8.984 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Kind č. 20170
Pro kombinaci s WC sedátkem 60112 
a 60119 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Závěsný SET Nova Pro Pico*
č. 99321 (7.122 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Nova Pro Pico

Pro kombinaci s WC sedátkem M30115, 
M30117 a M30116 a s ovládacími tlačítky 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro 
a Chameleon.

Závěsný SET Nova Pro Pico
+ Smart Fresh*
č. 99358 (7.122 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Nova Pro Pico

Pro kombinaci s WC sedátkem M30115, 
M30117 a M30116 a s ovládacími tlačítky 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Závěsný SET Kind
č. 99416 (8.984 Kč)
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC
-  klozet závěsný Kind č. 20170

Pro kombinaci s WC sedátkem 60112  
a 60119, a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro 
a Chameleon.

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.
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Závěsný SET Nova Pro Bez Bariér*
č. 99324 (7.884 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Nova Pro Bez Bariér
Pro kombinaci s WC sedátkem 60114 
a M30102 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro 
a Chameleon.

Závěsný SET Nova Pro Bez Bariér 
+ Smart Fresh*
č. 99361 (7.884 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Nova Pro Bez Bariér
Pro kombinaci s WC sedátkem 60114 
a M30102 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Závěsný SET Nova Pro Bez Bariér*
č. 99325 (8.810 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Nova Pro Bez Bariér
  bez splachovacího kruhu
Pro kombinaci s WC sedátkem 60114 
a M30102 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro 
a Chameleon.

Závěsný SET Nova Pro Bez Bariér
+ Smart Fresh*
č. 99362 (8.810 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Nova Pro Bez Bariér
  bez splachovacího kruhu
Pro kombinaci s WC sedátkem 60114 
a M30102 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

Závěsný SET Nova Pro*
č. 99319 (7.030 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Nova Pro pravoúhlý

Pro kombinaci s WC sedátkem M30115, 
M30117 a M30116 a s ovládacími tlačítky 
Eclipse 2, Elegant, Play, Box, City, Clip,
Nova Pro a Chameleon.

Závěsný SET Nova Pro*
č. 99320 (7.884 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Nova Pro pravoúhlý
  bez splachovacího kruhu

Pro kombinaci s WC sedátkem M30115, 
M30117 a M30116 a s ovládacími tlačítky 
Eclipse 2, Elegant, Play, Box, City, Clip,
Nova Pro a Chameleon.

Závěsný SET Nova Pro + Smart Fresh*
č. 99356 (7.030 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Nova Pro pravoúhlý

Pro kombinaci s WC sedátkem M30115, 
M30117 a M30116 a s ovládacími tlačítky 
Eclipse 2, Elegant, Play, Box, City, Clip 
a Nova Pro.

Závěsný SET Nova Pro + Smart Fresh*
č. 99357 (7.884 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Nova Pro pravoúhlý
  bez splachovacího kruhu

Pro kombinaci s WC sedátkem M30115, 
M30117 a M30116 a s ovládacími tlačítky 
Eclipse 2, Elegant, Play, Box, City, Clip
a Nova Pro.

Závěsný SET Nova Pro*
č. 99322 (7.030 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
-  klozet závěsný Nova Pro oválný

Pro kombinaci s WC sedátkem M30111 
a M30112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip, Nova Pro 
a Chameleon.

Závěsný SET Nova Pro + Smart Fresh*
č. 99359 (7.030 Kč) 
skládající se z:
- instalační modul KOLO TECHNIC GT
- Smart Fresh
-  klozet závěsný Nova Pro oválný

Pro kombinaci s WC sedátkem M30111 
a M30112 a s ovládacími tlačítky Eclipse 2, 
Elegant, Play, Box, City, Clip a Nova Pro.

* výhodný set lze objednat 
  i v kombinaci s keramikou 
  s povrchovou úpravou Reflex KOLO

Instalační moduly / TECHNIC GT
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Instalační modul KOLO Technic GT
pro zazdění
šířka 40 cm
výška 78 cm  
č. 99401 (3.933 Kč)

Instalační modul KOLO Technic GT
pro závěsný klozet
šířka 40 cm
výška 113 - 133 cm  
č. 99400 (4.949 Kč)

Instalační modul KOLO Technic GT
pro závěsný klozet  
se systémem Smart Fresh
šířka 40 cm
výška 113 - 133 cm  
č. 99440 (4.949 Kč)

* výhodný set lze objednat 
  i v kombinaci s keramikou 
  s povrchovou úpravou Reflex KOLO

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

MODULY KOLO TECHNIC GT – PRO ZÁVĚSNÉ WC, SETY



105 Instalační moduly / TECHNIC GT
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Ovládací tlačítko Eclipse 2
3/6 nebo 2/4 l, 24 x 15 x 0,6 cm

Ovládací tlačítko Elegant
3/6 nebo 2/4 l, 24 x 15 x 0,6 cm

Ovládací tlačítko Play
3/6 nebo 2/4 l, 24 x 15 x 0,6 cm

č. 94150001 bílá (593 Kč)
č. 94150002 chrom lesklý (1.065 Kč)
č. 94150003 chrom matný (1.271 Kč)
č. 94150004 junior (1.271 Kč)

č. 94151001 bílá (605 Kč)
č. 94151002 chrom lesklý (1.174 Kč)
č. 94151003 chrom matný (1.307 Kč)

č. 94152001 bílá (605 Kč)
č. 94152002 chrom lesklý (1.174 Kč)
č. 94152003 chrom matný (1.307 Kč)

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Ovládací tlačítko City
3/6 nebo 2/4 l, 24 x 15 x 0,6 cm

č. 94162001 bílá (593 Kč)
č. 94162002 chrom (1.065 Kč)
č. 94162003 chrom matný (1.271 Kč)

Mechanicky ovládaná tlačítka Eclipse 2, Elegant, Play, 
City, Nova Pro, Clip a Box lze použít k modulům Technic
bez systému Smart Fresh i se systémem Smart Fresh.
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Ovládací tlačítko Nova Pro
3/6 nebo 2/4 l, 24 x 15 x 0,6 cm

Ovládací tlačítko Clip
3/6 nebo 2/4 l, 24 x 15 x 0,6 cm

Ovládací tlačítko Box
3/6 nebo 2/4 l, 24 x 15 x 0,6 cm

č. 94160001 bílá (593 Kč)
č. 94160100 bílá antibakteriální (1.271 Kč)
č. 94160002 chrom (1.065 Kč)
č. 94160003 chrom matný (1.271 Kč)

č. 94153001 sklo bílé (3.086 Kč)
č. 94153002 sklo černé (3.086 Kč)
č. 94153003 sklo taupe (3.086 Kč)
č. 94153004 stříbrná (3.086 Kč)
č. 94154001 světlý dub - Citterio (3.303 Kč)
č. 94154002 šedohnědá - Citterio (3.303 Kč)
č. 94155001 Varicor bílý (3.086 Kč)
č. 94155002 Varicor šedý (3.086 Kč)
č. 94156001 světlý dub - Silk (3.303 Kč)
č. 94156002 wenge Pangar - Silk ( 3.303 Kč)
č. 94157001 wenge (3.303 Kč)

č. 94163001 bílá (593 Kč)
č. 94163002 chrom (1.065 Kč)
č. 94163003 chrom matný (1.271 Kč)

č. 94161001 bílá (593 Kč)
č. 94161002 chrom (1.065 Kč)
č. 94161003 chrom matný (1.271 Kč)

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Ovládací tlačítka / TECHNIC GT

Pneumaticky ovládané tlačítko Chameleon
3/6 nebo 2/4 l, 24 x 15 x 0,6  cm Tato tlačítka lze použít pouze k modulům Technic bez systému Smart Fresh.
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MODULY KOLO SLIM - MALÁ INSTALAČNÍ HLOUBKA 
A UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ 

INSTALAČNÍ MODULY  
KOLO SLIM 

Výhodou modulů KOLO Slim je malá instalační 
hloubka – méně než 10 cm – proto jsou vhod-
né do malých koupelen. Použité řešení upev-
nění splachovacích trubek umožňuje plynulou 
regulaci nastavení odpadní trubky, což umož-
ňuje větší volnost při montáži a nestandardní 
nastavení hloubky zabudování.

 N
A RÁM

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Ovládací tlačítko 
k instalačnímu modulu Slim
24,6 x 16 cm

Ovládací tlačítko 
k instalačnímu modulu Slim 
24 x 15 cm

č. 94130001 bílá (462 Kč)
č. 94130002 chrom lesklý (821 Kč)
č. 94130003 chrom matný (902 Kč)

č. 94131001 bílá (934 Kč)
č. 94131002 chrom lesklý (1.171 Kč)
č. 94131003 chrom matný (1.245 Kč)

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Ovládací tlačítka SLIM lze použít pro oba typy modulů.

Instalační modul KOLO Slim 
pro WC
č. 99235 (4.040 Kč)

Instalační modul KOLO Slim 
pro zazdění
č. 99236 (3.113 Kč)

Instalační moduly / SLIM



109 WC SIGN / SIGN ART  

SIGN / SIGN ART
PRO EKOLOGICKOU KOUPELNU

SIGN / SIGN ART / PŘEHLED VÝROBKŮ

esteticky, pro vyšší komfort Sign nabízí sedát-
ko s pozvolným automatickým sklápěním.
Závěsné WC lze kombinovat s instalačními 
moduly KOLO Technic GT, které umožňují 
splachování 4/2 l.

Závěsné klozety Sign a Sign Art spojují 
moderní skandinávský design s ekologickým 
přístupem k životnímu prostředí – k spláchnutí 
potřebují pouze 4/2 l vody.
Čistá forma působí díky skrytému upevnění 

Klozet závěsný SIGN
s hlubokým splachováním, 4/2 l
č. K23104 (5.837 Kč)

Klozetové sedátko SIGN
tvrdé, Duroplast, kovové klouby
s automatickým pozvolným sklápěním
č. K20112 (2.699 Kč)

Možnost instalace na instalační modul
KOLO Technic GT a KOLO Slim.

Klozet závěsný SIGN ART
s hlubokým splachováním, 4/2 l
č. K23103 (11.808 Kč)

Možnost instalace na instalační modul
KOLO Technic GT a KOLO Slim.

Upozornění: rozteč montážních otvorů je 23 cm.

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Sign / Sign Art, 
doporučujeme Vám využít Závěsný SET se slevou 10% 
uvedený na straně 100.

➔
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KERAMICKÉ DŘEZY, VÝLEVKY 

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Keramický dřez SWING
montáž na šrouby

50 x 40 cm
č. K21153 (3.967 Kč)

60 x 45 cm
č. K21163 (4.167 Kč)

Montážní sada ke dřezu SWING
č. 99313 (278 Kč)

Keramický dřez MADISON
montáž na šrouby

90 x 45 cm
č. K21090 (6.340 Kč)

120 x 45 cm
č. K21120 (7.042 Kč)

Keramická výlevka BOSTON
s otvory pro sklopnou mřížku
montáž na šrouby

45 x 35 x 35 cm
č. K21146 (3.672 Kč)

Sklopná mřížka
28 x 18 cm, chromovaná
č. 99282 (991 Kč)

Keramická výlevka BOSTON
s otvory pro sklopnou mřížku
montáž na šrouby

50 x 39 x 30 cm
č. K21161 (3.812 Kč)

Sklopná mřížka
28 x 18 cm, chromovaná
č. 99282 (991 Kč)

Montážní sada 
k výlevce BOSTON
č. 99312 (278 Kč)

Zátka pro keramické dřezy a výlevky
č. 99302 (290 Kč)

Keramická výlevka QUELLE
závěsná
45 x 30,5 cm
výška 36 cm, Ø odtoku 62 mm 
č. 367200 (4.081 Kč)

Sklopná kovová mřížka (nutno objednat)
s upevňovacími šrouby a plast. dosedy
č. 552201 (1.518 Kč)

Plastový chránič na přední okraj výlevky
č. 552003 (206 Kč)

keramický dřez SWING keramický dřez MADISON keramická výlevka BOSTON 
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REFLEX KOLO

DOKONALE HLADKÝ POVRCH
Ochranná vrstva Reflex KOLO činí povrch skel sprchových koutů dokonale hladkým. Nečistoty, bakterie 
a vodní kámen nemají tak šanci se uchytit a odtékají spolu s kapkami vody pryč. To co zůstane lze 
snadno odstranit jemnými čisticími prostředky. Sprchové kouty tak zůstávají déle čisté a Vaše koupelna 
vypadá stále jako nová!

inovace hygiena čistota

SPRCHOVÉ KOUTY

Žijete dynamicky a máte stále málo času. Potřebujete se osvěžit, abyste rychle nabyli sil. Pro-
hlédněte si nabídku našich sprchových koutů a vyberte si pro sebe ten nejlepší. Dobře zvolený 
sprchový kout, využitý např. pro malou koupelnu, znamená nejen úsporu místa a pohodlné sprchová-
ní, ale také čisté a jednoduché uspořádání. Rozmanitost tvarů a konstrukčních řešení koutů KOLO je 
nesmírně užitečná při navrhování koupelen. Kvalitní technické provedení, dokonalou těsnost, poho-
dlný chod dveří a jednoduchost čištění oceníme při jejich každodenním používání. U jednotlivých 
koutů lze volit sklo čiré, s dekorem Prismatic nebo Satin. Většinu typů lze zakoupit s povrchovou úpra-
vou skla Reflex KOLO – po použití je stačí jednoduše setřít hadříkem. Výrobky označené Reflex KOLO mají 
povrchovou úpravu v ceně, k většině ostatních výrobků lze povrchovou úpravu přiobjednat za příplatek 
1.413 Kč.

KVALITA A ELEGANCE

Perfektní chod:
Naše sprchové kouty s posuvnými 
dveřmi jsou vybavené kvalitními 
ložiskovými pojezdy v horních 
i spodních závěsech dveří. Díky 
tomu se dveře pohodlně otevírají 
a zavírají bez sebemenšího úsilí.

Zaručená těsnost:
Sprchové kouty KOLO jsou 
vybavené těsnícími prvky – dle 
provedení a typu podlahovými 
a magnetickými těsnícími lištami. 
Při sprchování se tak vyhnete 
nepříjemnému překvapení 
v podobě mokré podlahy před 
sprchovým koutem.

Vyrovnání nerovností:
Téměř každý to zná – geometricky 
přesné linie projektu koupelny vy-
padají v realitě odlišně. Obzvlášť 
pokud chcete umístit opravdu 
přesné profily sprchového koutu. 
Máme řešení – speciální profily 
pro vyrovnání nerovností stěn. 
Sprchový kout tak neztratí nic ze 
své elegance a preciznosti.

Sprchové kouty
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NEXT
DALŠÍ KROK K ELEGANTNÍ KOUPELNĚ

Řada Next také nově přináší řešení sprcho-
vých koutů Walk-In, které odpovídají nejnověj-
ším trendům. Díky tomu lze vytvořit i sprchový 
kout větších rozměrů. Povrchová úprava Re-
flex KOLO pro snadnou údržbu je u série Next 
samozřejmostí.

Série sprchových koutů Next je představitelem 
čistého designu, obsahuje ale prvky, které při-
spívají nejen k elegantnímu vzhledu, ale jsou 
zároveň praktické. Například nové vnitřní madlo 
je uzpůsobeno tak, aby se dveře daly snadno 
otevírat a zavírat i mokrou rukou. Dveře nebo 
boční stěna mohou být osazené držákem 
na osušku.

PŘEDNOSTI

Nové upevnění 
závěsů

Chromové závěsy 
s funkcí zvedání 
dveří

Nové venkovní 
madlo: podobný 
tvar jako závěsy

Madlo, lze využít
jako držák 
na osušku

Dokonalá těsnost:
podlahový těsnící
profil

Snadné čištění:
sprchové kouty
standardně 
dodávány
s povrchem 
Reflex KOLO
bez příplatku

Dokonalá 
těsnost:
magnetické
ohebné těsnění

Výplň: pravé
bezpečnostní
sklo čiré, č. 222
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NEXT / PŘEHLED VÝROBKŮ

Čtvrtkruhový kout 
výška 195 cm, křídlové dveře  
otevírané vně
 
sklo: čiré, profily: chrom/stříbrná lesklá
80 cm, č. HKPF80222003 (22.739 Kč)
90 cm, č. HKPF90222003 (23.940 Kč)

Čtvercový kout 
výška 195 cm, křídlové dveře  
otevírané vně 

sklo: čiré, profily: chrom/stříbrná lesklá
80 cm, č. HKDF80222003 (22.739 Kč)
90 cm, č. HKDF90222003 (23.940 Kč)

Křídlové dveře otevírané vně do niky 
výška 195 cm 
  
sklo: čiré, profily: chrom/stříbrná lesklá
80 cm, č. HDRF80222003L (14.174 Kč) 
80 cm, č. HDRF80222003R (14.174 Kč) 
90 cm, č. HDRF90222003L (14.655 Kč) 
90 cm, č. HDRF90222003R (14.655 Kč) 
100 cm, č. HDRF10222003L (15.075 Kč)
100 cm, č. HDRF10222003R (15.075 Kč)
120 cm, č. HDRF12222003L (15.676 Kč)
120 cm, č. HDRF12222003R (15.676 Kč)

s madlem:
80 cm, č. HDRF80222R03L (15.592 Kč) 
80 cm, č. HDRF80222R03R (15.592 Kč) 
90 cm, č. HDRF90222R03L (16.120 Kč) 
90 cm, č. HDRF90222R03R (16.120 Kč) 
100 cm, č. HDRF10222R03L (17.045 Kč)
100 cm, č. HDRF10222R03R (17.045 Kč)
120 cm, č. HDRF12222R03L (17.243 Kč)
120 cm, č. HDRF12222R03R (17.243 Kč)

Křídlové dveře k boční stěně 
výška 195 cm 
  
sklo: čiré, profily: chrom/stříbrná lesklá
80 cm, č. HDSF80222003L (14.234 Kč) 
80 cm, č. HDSF80222003R (14.234 Kč) 
90 cm, č. HDSF90222003L (14.607 Kč) 
90 cm, č. HDSF90222003R (14.607 Kč) 
100 cm, č. HDSF10222003L (15.075 Kč)
100 cm, č. HDSF10222003R (15.075 Kč)
120 cm, č. HDSF12222003L (16.120 Kč)
120 cm, č. HDSF12222003R (16.120 Kč)

Pevná boční stěna  
výška 195 cm 
  
sklo: čiré, profily: chrom/stříbrná lesklá
80 cm, č. HSKX80222003 (10.166 Kč)
90 cm, č. HSKX90222003 (10.904 Kč)
100 cm, č. HSKX10222003 (12.553 Kč)
120 cm, č. HSKX12222003 (13.201 Kč)

s madlem:
80 cm, č. HSKX80222R03 (11.182 Kč)
90 cm, č. HSKX90222R03 (11.994 Kč)
100 cm, č. HSKX10222R03 (13.808 Kč)
120 cm, č. HSKX12222R03 (14.521 Kč)

Pevná boční stěna Walk-In 
výška 195 cm 
  
sklo: čiré, profily: chrom/stříbrná lesklá
50 cm, č. HSKX50222003 (8.400 Kč)
80 cm, č. HSKX80222003 (10.166 Kč)
90 cm, č. HSKX90222003 ( 10.904 Kč)
100 cm, č. HSKX10222003 (12.553 Kč)
120 cm, č. HSKX12222003 (13.201 Kč)

Vzpěry pro spojení pevných stěn Walk-In
délka 736 mm, č. HSKC80003 (1.701 Kč)
délka 836 mm, č. HSKC90003 (1.804 Kč)
délka 936 mm, č. HSKC10003 (1.907 Kč)
délka 1136 mm, č. HSKC12003 (2.010Kč)
délka 936 mm, č. HSKB10003 (1.546 Kč)

Stropní upevnění boční stěny
193 mm, č. HSKD19003 (1.924 Kč)
230 mm, č. HSKD23003 (1.997 Kč)

L = závěsy dveří vlevo, R = závěsy dveří vpravo

Při použití pevné stěny typu Walk-In je nutno vždy objednat
vzpěru příslušné délky. Vzpěry je možno upravit (zkrátit) 
dle stavební situace.

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.
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ULTRA

Snadná údržba:
magnetické  
pojezdy

Snadné čištění:
možnost 
odklonění dveří

Dokonalá těsnost:
magnetická 
těsnící lišta

Vyrovnání nerovností:
regulace na 
stěnových profilech

Integrované doplňky:
madla na osušky, háčky na ručníky

Snadné čištění:
sprchové kouty standardně 
dodávány s povrchem  
Reflex KOLO bez příplatku

Profily: 
stříbrné lesklé,  
č. 003

PŘEDNOSTI

TECHNICKÉ INOVACE A VYSOKÁ MÍRA KOMFORTU

NOVINKA
Díky variabilitě rozměrů lze kout umístit jak 
do malé koupelny, tak i do větších prostor.
Komfortní integrované doplňky jako háčky  
na kosmetické přípravky nebo ručníky, ma-
dla na osušky aj. dotváří praktickou stránku  
sprchových koutů Ultra.

Nová řada sprchových koutů Ultra je moder-
ní, inovativní a vysoce funkční. Stříbrné lesklé 
profily a bezpečnostní čiré sklo 6 mm působí 
elegantním dojmem, povrchová úprava Reflex 
KOLO v ceně výrobku zaručuje snadnou údrž-
bu. O lehký a tichý chod dveří se stará dvojitý 
pojezd v chromovém pouzdru, magnetické ve-
dení a snadné vyklápění dveří ve spodní části 
při čištění koutu.

Výplň: pravé
bezpečnostní sklo 
čiré, č. 222
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Čtvercový kout s posuvnými dveřmi
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Čtvrtkruhový kout 
výška 195 cm, posuvné dveře
sklo: čiré
profily: stříbrné lesklé 
80 cm, č. OKPG80222003 (17.424 Kč)
90 cm, č. OKPG90222003 (18.392 Kč)
100 cm, č. OKPG10222003 (19.481 Kč)

Čtvercový kout 
výška 195 cm, posuvné dveře
sklo: čiré
profily: stříbrné lesklé
80 cm, č. OKDK80222003 (17.424 Kč)
90 cm, č. OKDK90222003 (18.392 Kč)
100 cm, č. OKDK10222003 (19.481 Kč)

3-dílné posuvné dveře 
výška 195 cm  
sklo: čiré
profily: stříbrné lesklé
pro pevnou boční stěnu
80 cm, č. ODRS80222003L (11.858 Kč)
80 cm, č. ODRS80222003R (11.858 Kč)
90 cm, č. ODRS90222003L (12.753 Kč)
90 cm, č. ODRS90222003R (12.753 Kč)
100 cm, č. ODRS10222003L (13.721 Kč)
100 cm, č. ODRS10222003R (13.721 Kč)
do niky
80 cm, č. ODRW80222003L (12.040 Kč)
80 cm, č. ODRW80222003R (12.040 Kč)
90 cm, č. ODRW90222003L (13.008 Kč)
90 cm, č. ODRW90222003R (13.008 Kč)
100 cm, č. ODRW10222003L (14.012 Kč)
100 cm, č. ODRW10222003R (14.012 Kč)

PŘEHLED VÝROBKŮ

Boční stěna 
výška 195 cm
sklo: čiré
profily: stříbrné lesklé
80 cm, č. OSKX80222003 (7.321 Kč)
90 cm, č. OSKX90222003 (8.337 Kč)
100 cm, č. OSKX10222003 (9.269 Kč)

Boční stěna včetně madla a poličky 
výška 195 cm
sklo: čiré
profily: stříbrné lesklé
80 cm, č. OSKX80222R03 (7.926 Kč)
90 cm, č. OSKX90222R03 (8.942 Kč)
100 cm, č. OSKX10222R03 (9.874 Kč)
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Čtvrtkruhový kout s posuvnými dveřmi
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GEO-6
JEDINEČNÁ FUNKČNOST ZA DOBROU CENU

PŘEDNOSTI

Dokonalý chod:
dvojité horní 
a dolní  
ložiskové pojezdy

Detaily:
skryté upevnění

Výplň:
pravé bezpečnostní  
sklo čiré č. 222,  
tl. skla 6 mm,  
Prismatic č. 205

Snadné otevírání:
oboustranná 
madla

Snadné čištění:
možnost odklonění  
dveří

Čistý vzhled:
neviditelné upevňovací 
šrouby zakryté krycí 
páskou

Vyrovnání  
nerovností stěn: 
regulace na  
stěnových profilech

Snadné čištění:  
sprchové kouty s výplní z čirého skla na přání  
s povrchem Reflex KOLO za příplatek 1.413 Kč vč. DPH 
(kromě výrobků označených jako NOVINKA)

Čtvercový kout Posuvné dveře Rozšiřovací panel

které podtrhují variabilitu série, jako jsou posuv-
né dveře široké až 160 cm, rozšiřovací panely 
nebo čtvercový sprchový kout.
Novinkou jsou 2 typy sprchových koutů s povr-
chovou úpravou Reflex KOLO v ceně výrobku 
a unikátním rychloupínacím systémem usnad-
ňujícím montáž.

Dopřejte si osvěžující sprchu. Relaxujte a na-
čerpejte energii. Série sprchových koutů Geo-
6 nabízí komfort a funkčnost za dobrou cenu. 
Vyberte si z řady modelů a užívejte si. Na výběr 
máte mezi čirým sklem, případně s praktickou  
povrchovou úpravou Reflex KOLO nebo struktu- 
rovaným sklem s prizmatickým dekorem. Mezi 
výrobky Geo-6 najdete několik dalších výrobků, 
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Čtvrtkruhový kout s posuvnými dveřmi
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PŘEHLED VÝROBKŮ

Čtvrtkruhový sprchový kout, 
výška 190 cm, 
posuvné dveře
sklo: čiré 
profily: stříbrné lesklé
80 cm, č. GKPG80222003 (11.284 Kč)
90 cm, č. GKPG90222003 (12.346 Kč) 
sklo: s dekorem Prismatic
profily: stříbrné lesklé
80 cm, č. GKPG80205003 (11.284 Kč) 
90 cm, č. GKPG90205003 (12.346 Kč)

Posuvné dveře
L/P, výška 190 cm
sklo: čiré 
profily: stříbrné lesklé 
100 cm, č. GDRS10222003 (8.482 Kč)
120 cm, č. GDRS12222003 (9.606 Kč) 
sklo: s dekorem Prismatic
profily: stříbrné lesklé
100 cm, č. GDRS10205003 (8.482 Kč)
120 cm, č. GDRS12205003 (9.606 Kč)

Křídlové pivotové dveře 
L/P, výška 190 cm
sklo: čiré 
profily: stříbrné lesklé 
80 cm, č. GDRP80222003 
(7.130 Kč)
90 cm, č. GDRP90222003 
(7.709 Kč)
sklo: s dekorem Prismatic
profily: stříbrné lesklé
80 cm, č. GDRP80205003 
(7.130 Kč)
90 cm, č. GDRP90205003 
(7.709 Kč)

Skládací dveře
L/P, výška 190 cm
sklo: čiré 
profily: stříbrné lesklé 
80 cm, č. GDRB80222003 
(9.060 Kč)
90 cm, č. GDRB90222003 
(9.255 Kč)
sklo: s dekorem Prismatic
profily: stříbrné lesklé
80 cm, č. GDRB80205003 
(9.060 Kč)
90 cm, č. GDRB90205003 
(9.255 Kč)

Pevná boční stěna
výška 190 cm
dodávaná s madlem na ručník
sklo: čiré 
profily: stříbrné lesklé 
80 cm, č. GSKS80222003 (5.874 Kč)
90 cm, č. GSKS90222003 (6.260 Kč)
sklo: s dekorem Prismatic
profily: stříbrné lesklé
80 cm, č. GSKS80205003 (5.874 Kč)
90 cm, č. GSKS90205003 (6.260 Kč)

POZOR! Nutno objednat současně č. výrobku A + B (dodáváno ve 2 kartónech).
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Čtvercový sprchový kout, 
výška 190 cm, 
posuvné dveře (A + B)
sklo: čiré 
profily: stříbrné lesklé
80 cm, č. GKDK80222003 (11.284Kč)
90 cm, č. GKDK90222003 (12.346 Kč) 

Posuvné dveře (A + B)
L/P, výška 190 cm
sklo: čiré 
profily: stříbrné lesklé 
110 cm, č. GDRS11222003 (8.878 Kč)
140 cm, č. GDRS14222003 (9.942 Kč)
160 cm, č. GDRS16222003 (10.886 Kč) 

Rozšiřovací panel 
sklo: čiré
18 cm, č. GSKP18222003 (4.097Kč)
42 cm, č. GSKP42222003 (4.733 Kč)
60 cm, č. GSKP60222003 (5.209 Kč) 
80 cm, č. GSKP80222003 (5.749 Kč)

Sprchové kouty / GEO-6

NOVINKA

Unikátní rychloupínací systém u koutů Geo6 Easy

NOVINKA

POZOR! Nutno objednat současně 
č. výrobku A + B (dodáváno ve 2 kartónech).

Čtvercový sprchový kout Geo6 Easy
výška 190 cm, 
posuvné dveře (A + B)
sklo: čiré 
profily: stříbrné lesklé
80 cm, č. WKDK80222003 (12.291Kč)
90 cm, č. WKDK90222003 (13.354Kč) 

Čtvrtkruhový sprchový kout Geo6 Easy 
výška 190 cm, 
posuvné dveře
sklo: čiré 
profily: stříbrné lesklé
80 cm, č. WKPG80222003 (12.291 Kč)
90 cm, č. WKPG90222003 (13.354 Kč)
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FIRST
PRVNÍ VOLBA PŘI VÝBĚRU SPRCHOVÉHO KOUTU

variant provedení a rozměrů. Čtvercové a čtvrt-
kruhové kouty First jsou doplněné o 3-dílné 
posuvné dveře 80, 90 a 100 cm. 

Vybavujete nebo rekonstruujete koupelnu? 
First je první volbou při výběru - nadčasový 
elegantní design, snadná instalace, odpovídají-
cí sprchové vaničky, to vše za rozumnou cenu. 
Na výběr je čiré sklo nebo matné satinova-
né a stříbrné profily. Vybírat můžete z mnoha 
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PŘEDNOSTI

Praktické a elegantní
úchyty dveří

Lišta mezi pevnou
a posuvnou částí
zaručuje těsnost
koutu

Magnetické lišty
dveří zajišťují komfort
a těsnost

Horní i dolní ložiskové
pojezdy zajišťují 
plynulý chod dveří

Regulace stěnových
profilů umožňuje 
nastavení sprchového
koutu

Pravé bezpečnostní
čiré sklo (4 mm)

Pravé bezpečnostní
satinované sklo 
(4 mm)

Systém „vykliknutí“
dveří usnadňuje údržbu
sprchového koutu
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014. Sprchové vaničky najdete na str. 128.

Čtvercový kout 80 cm, čiré sklo
č. ZKDK80222003 (7.995 Kč)
Čtvercový kout 80 cm, satinované sklo
č. ZKDK80214003 (8.794 Kč)
Čtvercový kout 90 cm, čiré sklo
č. ZKDK90222003 (8.492 Kč)
Čtvercový kout 90 cm, satinované sklo
č. ZKDK90214003 (9.341 Kč)

Čtvrtkruhový kout 80 cm, čiré sklo
č. ZKPG80222003 (7.995 Kč)
Čtvrtkruhový kout 80 cm, satinované sklo
č. ZKPG80214003 (8.794 Kč)
Čtvrtkruhový kout 90 cm, čiré sklo
č. ZKPG90222003 (8.492 Kč)
Čtvrtkruhový kout 90 cm, satinované sklo
č. ZKPG90214003 (9.341 Kč)

Set - čtvercový kout 80 cm, čiré sklo, vč. vaničky
č. ZKDK80222003Z1 (10.169 Kč)
Set - čtvercový kout 80 cm, satinované sklo, vč. vaničky
č. ZKDK80214003Z1 (10.898 Kč)
Set - čtvercový kout 90 cm, čiré sklo, vč. vaničky
č. ZKDK90222003Z1 (10.883 Kč)
Set - čtvercový kout 90 cm, satinované sklo, vč. vaničky
č. ZKDK90214003Z1 (11.648 Kč)

Set - čtvrtkruhový kout 80 cm, čiré sklo, vč. vaničky
č. ZKPG80222003Z1 (10.169 Kč)
Set - čtvrtkruhový kout 80 cm, satinované sklo, vč. vaničky
č. ZKPG80214003Z1 (10.898 Kč)
Set - čtvrtkruhový kout 90 cm, čiré sklo, vč. vaničky
č. ZKPG90222003Z1 (10.883 Kč)
Set - čtvrtkruhový kout 90 cm, satinované sklo, vč. vaničky
č. ZKPG90214003Z1 (11.648 Kč)

FIRST / PŘEHLED VÝROBKŮ

Posuvné dveře 100 cm, čiré sklo
č. ZDDS10222003 (6.371 Kč)
Posuvné dveře 100 cm, satinované sklo
č. ZDDS10214003 (7.008 Kč)
Posuvné dveře 120 cm, čiré sklo
č. ZDDS12222003 (7.336 Kč)
Posuvné dveře 120 cm, satinované sklo
č. ZDDS12214003 (8.069 Kč)

Křídlové pivotové dveře 80 cm, čiré sklo
č. ZDRP80222003 (6.749 Kč)
Křídlové pivotové dveře 80 cm, satinované sklo
č. ZDRP80214003 (7.434 Kč)
Křídlové pivotové dveře 90 cm, čiré sklo
č. ZDRP90222003 (7.594 Kč)
Křídlové pivotové dveře 90 cm, satinované sklo
č. ZDRP90214003 (8.353 Kč)

Pevná boční stěna 80 cm, čiré sklo
č. ZSKX80222003 (4.264 Kč)
Pevná boční stěna 80 cm, satinované sklo
č. ZSKX80214003 (4.690 Kč)
Pevná boční stěna 90 cm, čiré sklo
č. ZSKX90222003 (4.543 Kč)
Pevná boční stěna 90 cm, satinované sklo
č. ZSKX90214003 (4.996 Kč)

3-dílné posuvné dveře 80 cm, čiré sklo
č. ZDRS80222003 (4.751 Kč)
3-dílné posuvné dveře 80 cm, satinované sklo
č. ZDRS80214003 (5.226 Kč)
3-dílné posuvné dveře 90 cm, čiré sklo
č. ZDRS90222003 (5.648 Kč)
3-dílné posuvné dveře 90 cm, satinované sklo
č. ZDRS90214003 (6.213 Kč)
3-dílné posuvné dveře 100 cm, čiré sklo
č. ZDRS10222003 (6.720 Kč)
3-dílné posuvné dveře 100 cm, satinované sklo
č. ZDRS10214003 (7.392 Kč)

Upozornění:
Sety FIRST lze objednávat 
pouze v paletovém počtu, tj. 4 kusy.
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Posuvné 3-dílné dveře
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Čtvercový kout 
výška 185 cm, posuvné dveře
sklo: čiré, profily: stříbrné lesklé 
80 cm, č. PKDK80222003 (7.127 Kč)
90 cm, č. PKDK90222003 (7.623 Kč)

Čtvrtkruhový kout 
výška 185 cm, posuvné dveře
sklo: čiré, profily: stříbrné lesklé 
80 cm, č. PKPG80222003 (7.127 Kč)
90 cm, č. PKPG90222003 (7.623 Kč)

PŘEHLED VÝROBKŮ

REKORD

Profily: 
stříbrné lesklé,  
č. 003

PŘEDNOSTI

KVALITA ZA ATRAKTIVNÍ CENU

NOVINKA

úchyty a profily, zajímavé řešení pojezdů  a čiré 
bezpečnostní sklo 4 mm – záruka spolehlivé 
funkčnosti a kvality – za velmi zajímavou cenu.

Nové sprchové kouty Rekord se vyznačují  
univerzálním a čistým designem, který vhod-
ně doplní každý interiér koupelny. Řada nabízí 
čtvrtkruhový a čtvercový kout v nejpoužívaněj-
ších rozměrech – 80 cm a 90 cm. Chromové 

Výplň: pravé
bezpečnostní sklo 
čiré, č. 222

Praktické a elegantní
úchyty dveří

Lišta mezi pevnou
a posuvnou částí
zaručuje těsnost koutu

Horní i dolní ložiskové
pojezdy zajišťují 
plynulý chod dveří

Regulace stěnových
profilů umožňuje 
nastavení sprchového
koutu

Systém „vykliknutí“
dveří usnadňuje údržbu
sprchového koutu
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Čtvrkruhový kout s posuvnými dveřmi
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Čtvercový kout s posuvnými dveřmi



129 Vanové zástěny NIVEN

NIVEN VANOVÉ ZÁSTĚNY
1-dílná vanová zástěna

 70 x 140 cm, k vaně o šířce min. 75 cm
  provedení: levé (na obr.) / pravé 
  pravé bezpečnostní sklo, tl. 6 mm, 

 standardně s povrchovou úpravou 
 Reflex KOLO pro snadnější údržbu

Niven vanová zástěna 70 cm 1-dílná, s povrchem Reflex KOLO 
levá, č. FPNF70222008L (12.116 Kč)
pravá, č. FPNF70222008R (12.116 Kč)

2-dílná vanová zástěna
 125 x 140 cm, k vaně o šířce min. 75 cm
 provedení: levé (na obr.) / pravé 
   pravé bezpečnostní sklo, tl. 6 mm,   
standardně s povrchovou úpravou 
Reflex KOLO pro snadnější údržbu

Niven vanová zástěna 125 cm 2-dílná, s povrchem Reflex KOLO 
levá, č. FPNF12222008L (17.453 Kč)
pravá, č. FPNF12222008R (17.453 Kč)

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.
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SPRCHOVÉ VANIČKY
PŘEHLED AKRYLÁTOVÝCH VANIČEK

Pravoúhlá sprchová vanička TERRA 
120 x 90 cm č. XBP1729000 (15.824 Kč)
140 x 90 cm č. XBP1749000 (16.015 Kč)
hl. 3 cm, odp. 90 mm

Čtvercová sprchová vanička TERRA 
90 x 90 cm č. XBK1790000 (8.148 Kč)
100 x 100 cm č. XBK1710000 (11.637 Kč)
hl. 3 cm, odp. 90 mm

Čtvrtkruhová sprchová vanička TERRA 
90 x 90 cm č. XBN1790000 (9.034 Kč)
100 x 100 cm č. XBN1710000 (9.841 Kč)
hl. 3 cm, odp. 90 mm

Čtvrtkruhová sprchová vanička PACIFIK 
80 x 80 cm, č. XBN0780 (4.782 Kč)
hloubka 5 cm, odtok 90 mm
čelní panel č. PBN0480 (2.186 Kč)
nohy k vaničce č. SN6 (670 Kč)

Čtvercová sprchová vanička PACIFIK
90 x 90 cm, č. XBK0790 (5.047 Kč)
hl. 5 cm, odtok 90 mm
nohy k vaničce č. SN6 (670 Kč)

Čtvrtkruhová sprchová vanička PACIFIK 
90 x 90 cm, č. XBN0790 (5.047 Kč)
hloubka 5 cm, odtok 90 mm
čelní panel č. PBN0490 (2.186 Kč)
nohy k vaničce č. SN6 (670 Kč) Čtvercová sprchová vanička PACIFIK

100 x 100 cm, č. XBK0710 (5.465 Kč)
hl. 5 cm, odtok 90 mm 
nohy k vaničce č. SN6 (670 Kč)

Čtvercová sprchová vanička PACIFIK
80 x 80 cm, č. XBK0780 (4.782 Kč)
hl. 5 cm, odtok 90 mm
nohy k vaničce č. SN6 (670 Kč)

Pravoúhlá sprchová vanička PACIFIK
120 x 80 cm, č. XBP0780 (5.465 Kč)
hl. 5 cm, odtok 90 mm 
nohy k vaničce č. SN6 (670 Kč)

Pravoúhlá sprchová vanička PACIFIK
100 x 80 cm, č. XBP0718 (5.465 Kč)
100 x 90 cm, č. XBP0719 (5.465 Kč)
hl. 5 cm, odtok 90 mm
nohy k vaničce č. SN6 (670 Kč)

Pravoúhlá sprchová vanička PACIFIK 
120 x 90 cm, č. XBP0729 (6.345 Kč)
hl. 5 cm, odtok 90 mm
nohy k vaničce č. SN6 (670 Kč)

Pravoúhlá sprchová vanička PACIFIK 
140 x 90 cm, č. XBP0749 (7.540 Kč)
hl. 5 cm, odtok 90 mm
nohy k vaničce č. SN6 (670 Kč)
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Čtvercová sprchová vanička 
STANDARD PLUS
80 x 80 cm, č. XBK1580 (3.301 Kč)
90 x 90 cm, č. XBK1590 (3.598 Kč)
hl. 9 cm, odtok 52 mm
nohy k vaničce č. SN5 (670 Kč)

HLUBOKÁ čtvrtkruhová 
sprchová vanička
80 x 80 cm, č. XBN0380 (4.239 Kč)
hloubka 21 cm, odtok 52 mm
čelni panel č. PBN0380 (2.009 Kč)
nohy k vaničce č. SN1 (670 Kč)

Čtvrtkruhová sprchová vanička 
STANDARD PLUS 
s integrovaným panelem 
80 x 80 cm, č. XBN1480 (4.372 Kč)
90 x 90 cm, č. XBN1490 (4.560 Kč)
hl. 9 cm, odtok 52 mm, 
celková výška 20,5 cm
nohy k vaničce č. SN5 (670 Kč)

HLUBOKÁ čtvercová 
sprchová vanička
80 x 80 cm, č. XBK0380 (4.239 Kč)
hloubka 21 cm, odtok 52 mm
nohy k vaničce č. SN1 (670 Kč)

Čtvrtkruhová sprchová vanička AKCENT
80 x 80 cm, č. XBN0480 (4.703 Kč)
čelní panel č. PBN0480 (2.186 Kč)
nohy k vaničce č. SN5 (670 Kč)
90 x 90 cm, č. XBN0490 (4.946 Kč)
čelní panel č. PBN0490 (2.186 Kč)
nohy k vaničce č. SN6 (670 Kč)
hloubka 5 cm, odtok 90 mm

Čtvercová sprchová vanička
STANDARD PLUS 
s integrovaným panelem 
80 x 80 cm, č. XBK1480 (4.372 Kč)
90 x 90 cm, č. XBK1490 (4.560 Kč)
hl. 9 mm, odtok 52 mm, 
celková výška 20,5 cm
nohy k vaničce č. SN5 (670 Kč)

HLUBOKÁ čtvrtkruhová
sprchová vanička
90 x 90 cm, č. XBN0390 (4.758 Kč)
hloubka 21 cm, odtok 52 mm
čelni panel č. PBN0390 (2.009 Kč)
nohy k vaničce č. SN1 (670 Kč)

Čtvrtkruhová sprchová vanička 
STANDARD PLUS 
80 x 80 cm, č. XBN1580 (3.301 Kč)
90 x 90 cm, č. XBN1590 (3.598 Kč)
hl. 9 cm, odtok 52 mm
nohy k vaničce č. SN5 (670 Kč)

HLUBOKÁ čtvercová 
sprchová vanička
90 x 90 cm, č. XBK0390 (4.758 Kč)
hloubka 21 cm, odtok 52 mm
nohy k vaničce č. SN2 (670 Kč)

Sprchové vaničky
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Keramická čtvercová vanička ABELE
90 x 90 x 7 cm, odtok 90 mm, 
č. XBK1290 (8.001 Kč) 
samonosná s profilovaným dnem, 
instalace na podlahu

Keramická čtvercová vanička XENO
90 x 90 x 6 cm, odtok 90 mm, 
č. XBK1390 (5.494 Kč)
samonosná, instalace na podlahu

Keramická čtvrtkruhová vanička NEVA
90 x 90 x 11 cm, odtok 65 mm,  
rádius: 550 mm
č. 74950P (6.803 Kč) 
samonosná s profilovaným dnem, 
instalace na podlahu

Keramická čtvercová sprchová vanička 
SANGRO
90 x 90 x 11 cm, odtok 65 mm, 
č. 74350P (7.564 Kč) 
samonosná s profilovaným dnem,  
instalace na podlahu

Keramická čtvrtkruhová vanička XENO
90 x 90 x 6 cm, odtok 90 mm,  
rádius: 550 mm
č. XBN1390 (5.494 Kč)
samonosná, instalace na podlahu

SPRCHOVÉ VANIČKY

PŘEHLED KERAMICKÝCH VANIČEK

 
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Poznámka: 
Rádius čtvrtkruhových sprchových
vaniček a koutů KOLO je pro stejnou 
velikost shodný:  
80 x 80 cm - R 450 mm 
90 x 90 cm - R 550 mm

Čtvercová vanička FIRST 80 cm
vč. panelu a nožiček
odtok 90 mm
č. XBK1680000 (3.303 Kč)

Čtvercová vanička FIRST 90 cm
vč. panelu a nožiček 
odtok 90 mm
č. XBK1690000 (3.601 Kč)

hloubka vaniček je 4 cm
výška vč. panelu 16,5 cm

Čtvrtkruhová vanička FIRST 80 cm
vč. panelu a nožiček
odtok 90 mm
č. XBN1680000 (3.303 Kč)

Čtvrtkruhová vanička FIRST 90 cm
vč. panelu a nožiček
odtok 90 mm
č. XBN1690000 (3.601 Kč)

Další nabídku sprchových vaniček najdete v sortimentu značky Keramag na str. 199.
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VANY

Pohodlí může nabírat desítky forem. Zvolte 
si tvar vany, který Vám bude nejvíce vyho-
vovat a který se Vám zalíbí. A pak se sami 
přesvědčíte, že v akrylátové vaně KOLO  
je koupel tak příjemná a relaxační.

PROČ VANY KOLO? 
Moderní akrylátové vany KOLO dávají nové 
možnosti pro navrhování koupelen. Pro-
myšlené stylové linie, přitažlivé tvary, líbivé 
detaily a použití nejkvalitnějšího sanitárního 
akrylátu Lucite® – to vše výborně přispívá 
k vytvoření stylového koupelnového pro-
storu. Akrylát Lucite® nám dává zcela nové 
možnosti. Má vynikající vlastnosti - je pevný, 
neuvěřitelně snadno odolává každodenní-
mu používání a díky hladkému povrchu se 
jednoduše udržuje. V nabídce najdete oce-
lové vany KOLO. Vany se dodávají ve třech 
délkách, vždy včetně nohou, jeden typ s in-
tegrovanými madly. Vany se snadno udržují 
a jsou velice odolné.

POHODLNÁ KOUPEL
Je důležité věnovat pozornost, aby naše vana 
byla opravdu pohodlná. Uživatelský komfort 
dodatečně zvyšují estetické podhlavníky, 
praktická sedátka a výjimečně funkční ma-
dla, usnadňující vstupování a vystupová-
ní z vany nebo změnu polohy při koupeli.  
Pamatujte na upevnění madel ještě před  
instalací vany – později to již nebude možné.

SANITÁRNÍ AKRYLÁT MÁ  
MNOHO PŘEDNOSTÍ!
Designéři koupelen na celém světě použí- 
vají akrylát pro jeho krásu a variabilitu při  
výrobě. Lze jej velmi snadno tvarovat, umož-
ňuje vyrábět vany přitažlivých a praktických 
tvarů, plně ergonomické.

PŘÍJEMNÁ A RELAXAČNÍ KOUPEL

PŘEDNOSTI SANITÁRNÍHO AKRYLÁTU LUCITE®

Udržuje stálou teplotu 
koupele, vlastní akry-
látový povrch vany 
nestudí, je příjemný 
a teplý na dotek.

Díky velmi hladkému 
povrchu se velice 
snadno udržuje čistý, 
zabraňuje usazování 
rzi, nečistot, růstu 
bakterií a plísní.

Je pevný a má 
dlouhou životnost, 
neuvěřitelně snadno 
odolává každodennímu 
používání a v případě 
poškození lze opravit.

Tlumí hluk, při 
napouštění vody 
do vany není slyšet 
obtěžující hlasitý zvuk.

PODHLAVNÍKY, MADLA, SEDÁTKA

Comfort plus,  
podhlavník stříbrný  
SP007 (2.672 Kč), 
na přání k vanám 
Comfort Plus

Comfort plus,  
sedátko stříbrné  
75 cm, SP008 (3.353 Kč) 
80 cm, SP009 (3.509 Kč) 
90 cm, SP010 (3.882 Kč) 
na přání k vanám  
Comfort Plus

Standard, 
madlo chrom,  
2 ks, SU001 (1.790 Kč) 
na přání k vanám  
Clarissa a Perfect

Furora,  
vnější madlo chrom,  
1 ks, SU00013 (2.332 Kč) 
na přání k vaně Furora

Clarissa podhlavník  
gelový grafitový  
SP006 (785 Kč)  
k asymetrickým vanám

Vany
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VANY PRAVOÚHLÉ

CLARISSA
170 x 75 x 45 cm, č. XWP2670 (21.463 Kč) 
180 x 80 x 45 cm, č. XWP2680 (26.324 Kč)
190 x 90 x 45 cm, č. XWP2690 (32.977 Kč)
vany kompletní vč. nohou, na přání madla 
Standard (2 ks), č. SU001 (1.790 Kč)

PERFECT
140 x 70 x 43,5 cm, č. XWP1040 (6.534 Kč) 
150 x 75 x 43,5 cm, č. XWP1050 (7.205 Kč)
160 x 75 x 43,5 cm, č. XWP1060 (7.205 Kč) 
170 x 75 x 43,5 cm, č. XWP1070 (7.205 Kč)
180 x 80 x 43,5 cm, č. XWP1080 (8.070 Kč) 
vany kompletní vč. nohou, na přání madla 
Standard (2 ks), SU001 (1.790 Kč)

COMFORT PLUS

150 x 75 x 41 cm, bez madel, č. XWP1450 (7.712 Kč) 
160 x 80 x 41 cm, bez madel, č. XWP1460 (7.712 Kč) 
170 x 75 x 41 cm, bez madel, č. XWP1470 (7.712 Kč)
180 x 80 x 41 cm, bez madel, č. XWP1480 (9.099 Kč)
190 x 90 x 41 cm, bez madel, č. XWP1490 (9.671 Kč) 

150 x 75 x 41 cm, s madly, č. XWP1451 (8.728 Kč) 
160 x 80 x 41 cm, s madly, č. XWP1461 (8.728 Kč) 
170 x 75 x 41 cm, s madly, č. XWP1471 (8.728 Kč) 
180 x 80 x 41 cm, s madly, č. XWP1481 (10.116 Kč)
190 x 90 x 41 cm, s madly, č. XWP1491 (10.687 Kč) 

vany kompletní vč. nohou
na přání:
podhlavník Comfort plus, stříbrný, SP007 (2.672 Kč)
sedátko, 75 cm , č. SP008 (3.353 Kč)
sedátko, 80 cm , č. SP009 (3.509 Kč)
sedátko, 90 cm , č. SP010 (3.882 Kč)

Nosnost sedátek 180 kg, materiál PMMA (akrylát).
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Vany

OPAL PLUS
140 x 70 x 42 cm, č. XWP1240 (4.420 Kč) 
150 x 70 x 42 cm, č. XWP1250 (4.971 Kč)
160 x 70 x 42 cm, č. XWP1260 (5.095 Kč) 
170 x 70 x 42 cm, č. XWP1270 (5.339 Kč)
vany kompletní vč. nohou

REKORD
140 x 70 x 40  cm, č. XWP1640 (4.028 Kč) 
150 x 70 x 40  cm, č. XWP1650 (4.598 Kč) 
160 x 70 x 40  cm, č. XWP1660 (4.757 Kč) 
170 x 70 x 40  cm, č. XWP1670 (4.991 Kč)
170 x 75 x 40  cm, č. XWP1671 (5.138 Kč) 
vany kompletní vč. nohou 
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MODO 
160 x 70 x 45 cm, č. XWP1160000 (7.874 Kč) 
pravá, odtok zboku 
170 x 75 x 45 cm, č. XWP1170000 (7.874 Kč)  
pravá, odtok zboku
170 x 75 x 45 cm, č. XWP1171000 (7.874 Kč)  
pravá, odtok ve středu 
180 x 80 x 45 cm, č. XWP1181000 (8.740 Kč)  
pravá, odtok ve středu
Vany jsou dodávané včetně nohou.

Boční panel UNI 2
materiál: MDF desky s PVC fólií, 
odolné proti vlhkosti, pevné a stabilní 
70 cm, wenge, č. PWP4071K11 (1.455 Kč)
70 cm, bílá, č. PWP2373000 (1.455 Kč)
75 cm, wenge, č. PWP4075K11 (1.709 Kč)
75 cm, bílá, č. PWP2376000 (1.709 Kč)
80 cm, wenge, č. PWP4081K11 (1.951 Kč)
80 cm, bílá, č. PWP2383000 (1.951 Kč)
90 cm, bílá, č. PWP2393000 (2.252 Kč)

Čelní panel UNI 2
materiál: MDF desky s PVC fólií, 
odolné proti vlhkosti, pevné a stabilní 
140 cm, wenge, č. PWP4040K11 (3.025 Kč)
140 cm, bílá, č. PWP2341000 (3.025 Kč)
150 cm, wenge, č. PWP4050K11 (3.314 Kč)
150 cm, bílá, č. PWP2351000 (3.314 Kč)
160 cm, wenge, č. PWP4060K11 (3.510 Kč)
160 cm, bílá, č. PWP2361000 (3.510 Kč)
170 cm, wenge, č. PWP4070K11 (3.694 Kč)
170 cm, bílá, č. PWP2372000 (3.694 Kč)
180 cm, wenge, č. PWP4080K11 (4.190 Kč)
180 cm, bílá, č. PWP2382000 (4.190 Kč)
190 cm, bílá, č. PWP2392000 (4.675 Kč)

Upozornění: Panely UNI 2 nelze použít k vanám Clarissa.

Sada profilů
pro rohovou instalaci z panelů UNI 2 
(1 čelní panel + 1 boční panel)
bílá, č. SU00016 (835 Kč)
stříbrná matná, č. SU00018 (835 Kč)

Sada profilů
pro instalaci čelního panelu UNI 2
bílá, č. SU00017 (835 Kč)
stříbrná matná, č. SU00019 (835 Kč)

PANELY K PRAVOÚHLÝM VANÁM

LITO
ocelová vana pravoúhlá
150 x 70 x 38  cm
č. XWP1550 (4.312 Kč) 
160 x 70 x 38  cm
č. XWP1560 (4.642 Kč)
170 x 70 x 38  cm
č. XWP1570 (5.092 Kč)
170 x 70 x 38  cm, s madly
č. XWP1572 (5.684 Kč)
Vany jsou dodávané včetně nohou.
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Vany

VANY ASYMETRICKÉ

CLARISSA
160 x 100 x 45 cm 
pravá č. XWA0860 (15.737 Kč), čelní panel č. PWA0860 (5.057 Kč),  
levá č. XWA0861 (15.737 Kč), čelní panel č. PWA0861 (5.057 Kč), 
boční panel (shodný pro obě provedení) č. PWA0862 (2.229 Kč), 
kompletní vč. nohou. 
170 x 105 x 45 cm
pravá č. XWA0870 (18.739 Kč), čelní panel č. PWA0870 (5.380 Kč), 
levá č. XWA0871 (18.739 Kč), čelní panel č. PWA0871 (5.380 Kč),  
čelní panel boční (shodný pro obě provedení vany)  
č. PWA0872 (2.540 Kč), kompletní vč. nohou.

Podhlavník CLARISSA gelový grafitový k asymetrickým  
vanám Clarissa 160 a 170 cm, č. SP006 (785 Kč)

PASJA 
160 x 80/50 x 42 cm
pravá č. XWA2161 (8.359 Kč)  
levá č. XWA2261 (8.359 Kč),  
vana dodávána bez čelního panelu,  
kompletní vč. nohou, rám k vaně SWA2160 (3.613 Kč)

ELIPSO 
140 x 100 x 44 cm  
pravá č. XWA0640 (8.959 Kč), čelní panel č. PWA0640 (4.342 Kč) 
levá č. XWA0641 (8.959 Kč), čelní panel č. PWA0641 (4.342 Kč)
150 x 100 x 44 cm 
pravá č. XWA0850 (9.225 Kč), čelní panel č. PWA0850 (4.549 Kč) 
levá č. XWA0851 (9.225 Kč), čelní panel č. PWA0851 (4.549 Kč)
160 x 100 x 44 cm 
pravá č. XWA0660 (9.560 Kč), čelní panel č. PWA0660 (4.769 Kč) 
levá č. XWA0661 (9.560 Kč), čelní panel č. PWA0661 (4.769 Kč) 
kompletní vč. nohou
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NEO PLUS
140 x 100 x 44 cm
pravá č. XWA0740 (8.533 Kč), levá č. XWA0741 (8.533 Kč),  
čelní panel (shodný pro obě provedení) č. PWA0740 (4.135 Kč) 
150 x 100 x 44 cm
pravá č. XWA0750 (8.785 Kč), levá č. XWA0751 (8.785Kč),  
čelní panel (shodný pro obě provedení) č. PWA0750 (4.332 Kč)
160 x 100 x 44 cm
pravá č. XWA0760 (9.105 Kč), levá č. XWA0761 (9.105 Kč),  
čelní panel (shodný pro obě provedení) č. PWA0760 (4.542 Kč)
vany kompletní vč. nohou

AGAT 
150 x 100 x 44 cm
pravá č. XWA0950 (6.558 Kč),  
čelní panel č. PWA0950 (3.983 Kč)
levá č. XWA0951 (6.558Kč),  
čelní panel č. PWA0951 (3.983 Kč) 

COMFORT PLUS FAMILY
170 x 75 x 41 cm
pravá č. XWA1470000 (18.155 Kč)
levá č. XWA1471000 (18.155 Kč) 
kompletní vč. nohou, s madly a podhlavníkem

čelní panel 170 cm, levý, č. PWA1470000 (5.896 Kč)
čelní panel 170 cm, pravý, č. PWA1471000 (5.896 Kč)
boční panel 75 cm, č. PWA1475000 (3.756 Kč)
boční panel 90 cm, č. PWA1490000 (3.756 Kč)

Vanu COMFORT PLUS FAMILY můžete instalovat  
ve své koupelně několika způsoby:

VANY ASYMETRICKÉ

Instalace ke stěně
V kombinaci s čelním 
panelem levým nebo 
pravým (na obrázku pravý) 
a bočním panelem 
75 nebo 90 cm

Instalace do rohu
V kombinaci s čelním 
panelem levým nebo 
pravým (na obrázku 
pravý) a bočním 
panelem 90 cm

Instalace do rohu
V kombinaci s čelním 
panelem levým nebo 
pravým (na obrázku 
pravý) a bočním 
panelem 75 cm
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Vany

VANY ROHOVÉ

REWIA
145 x 145 x 45 cm, č. XWN0845 (12.942 Kč)  
čelní panel č. PWN0845 (4.699 Kč) 
kompletní vč. nohou

NEO
125 x 125 x 40 cm, č. XWN1025 (9.767 Kč)  
čelní panel č. PWN1025 (4.699 Kč)  
kompletní vč. nohou
rám k rohové vaně č. SWN1025 (3.799 Kč)

MAXIMA
150 x 150 x 45 cm, č. XWN0850 (14.143 Kč), 
kompletní vč. nohou, na přání čelní panel  
č. PWN0850 (5.103 Kč)
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VANY OVÁLNÉ
CLARISSA
180 x 85 x 45 cm
č. XWL2680 (30.722 Kč)
kompletní vč. nohou 
na přání madla Standard (2 ks)
č. SU001 (1.790Kč)

ALIO
180 x 85 x 47 cm
č. XWL2780 (14.036 Kč)
kompletní vč. nohou

FURORA
se sedátkem, 165 x 130 x 44 cm, č. XWL0465 (22.745 Kč)
čelní panel č. PWL0466 (6.004 Kč),  
půlkruhový panel č. PWL0467 (14.686 Kč), 
rám k vaně č. SWL0465 (4.203 Kč),  
vnější chromované madlo č. SU00013 (2.332 Kč)

Vanu FURORA můžete instalovat  
ve své koupelně několika způsoby:

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

PROGRESS
180 x 85 x 41 cm
č. XWL2580 (34.406 Kč)
kompletní vč. nohou

instalace do rohu 
s použitím čelního 
akrylátového panelu  
č. PWL0466

zapuštění do podlahy nebo 
volně stojící instalace 
s půlkruhovým a čelním 
akrylátovým panelem

instalace ke stěně 
s půlkruhovým 
akrylátovým panelem  
č. PWL0467

NOVINKA
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     KeraTect®
První keramická glazura 
     s 30ti letou zárukou

1.990 Kč bez DPH/ks 

(2.408 Kč vč. DPH/ks)

Příplatek za glazuru KeraTect® 
k maloobchodní ceně 
keramických výrobků

ZÁRUKA NA 
KERATECT®

KeraTect® je zcela nový typ 
moderní a inovativní 
keramické glazury.
Glazura je trvale vypálená při 
teplotě cca 1 200 °C a je bez 
porů. Vyznačuje se extrémně 
hladkým povrchem, který 
efektivně zabraňuje 
usazováni nečistot, bakterií 
a vodního kamene.

Extrémně hladký povrch 
– glazura KeraTect® zabraňuje  
nejen usazování nečistot – díky 
dokonale uzavřeným mikropórům 
- bakterií a vodního kamene, šetří 
nákladné čistící prostředky, 
zaručuje perfektní čistotu 
a zároveň je mnohem lesklejší 
než standardní glazura.

Světově jedinečná glazura 
KeraTect® 
je k dispozici u všech kera-mic-
kých výrobků KERAMAG (kromě 
výrobků s číslem 3xxxxx) 
ve všech lesklých barvách.
Při objednávání uvádějte, prosíme, 
číslo barvy 600 (xxxxxx-600). 
Odolnost proti stárnutí a otěru 
je zaručena – s glazurou 
KeraTect® bude koupelna 
stále jako nová.
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iCon
HARMONIE VÝROBKŮ A PROSTORU

pro pohodlí. Nábytek ve třech trendových bar-
vách ve vysokém lesku – bílá (Alpin), burgundy  
a platinová - se ideálně přizpůsobí každé kou-
pelně. Zrcadla s osvětlením ještě zvýší komfort 
pro užívání koupelny.
Ty nejvyšší nároky na hygienu a čistotu splňuje 
závěsné WC bez splachovacího kruhu Rimfree ®. 
Koupelnový nábytek se nyní nově dodává  
i v matných barvách – bílé a lávově černé  
a v dekoru světlý dub.

Série iCon je inovativní a neobyčejná. S nabíd-
kou dvanácti typů umyvadel až do šíře 120 cm  
a s nábytkem od stojících skříněk po volitelně 
umístitelné police je ideální pro moderní pláno-
vání prostoru. Umyvadla nabízí velkorysé od-
kládací plochy, široká dvojumyvadla jistě vyhoví  
nárokům velké rodiny. Čisté tvary jsou u WC a 
bidetu podtrženy skrytým upevněním, zvýšený 
sed u kombi WC a WC sedátka s pozvolným 
automatickým sklápěním jsou dalšími plusy 
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ZÁRUKA NA

KERATECT®

Asymetrická umyvadla a modulární systém 
nábytku iCon umožňují vytvoření koupelny 
dle vlastní představy.

Zrcadla na dviřkách vysoké 
skříňky iCon mohou sloužit 
jako dodatečné zrcadlo 
v koupelně a navíc opticky 
zvětšují prostor.

Snadné čištění: keramika na přání 
s glazurou KeraTect®

WC mísy Rimfree® bez splachovacího 
kruhu jsou řešením pro nároky na 
vysokou míru hygieny.



144

iCon / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo 60 x 48,5 cm 
s otvorem pro baterii, s přepadem
č. 124060 (7.483 Kč)
Umyvadlo 60 x 48,5 cm 
bez otvoru pro baterii, s přepadem
č. 124063 (7.483 Kč)
Kombinovatelné se spodními skříňkami
840260, 840261, 840262, 
840360, 840361, 840362

Umyvadlo 75 x 48,5 cm 
s otvorem pro baterii, s přepadem 
č. 124075 (10.626 Kč)
Umyvadlo 75 x 48,5 cm 
bez otvoru pro baterii, s přepadem
č. 124078 (10.626 Kč)
Kombinovatelné se spodními skříňkami
840275, 840276, 840277, 
840375, 840376, 840377

Umyvadlo 90 x 48,5 cm  
s otvorem pro baterii, s přepadem
č. 124090 (15.374 Kč)
Umyvadlo 90 x 48,5 cm 
bez otvoru pro baterii, s přepadem 
č. 124093 (15.374 Kč)
Kombinovatelné se spodními skříňkami
840290, 840291, 840292, 
840390, 840391, 840392

Dvojumyvadlo 120 x 48,5 cm 
se 2 otvory pro baterii
č. 124120 (23.173 Kč)

Kombinovatelné se spodními skříňkami
840220, 840221, 840222, 
840520, 840521, 840522

Umyvadlo 90 x 48,5 cm 
vč. dekorativní misky vpravo
č. 124190 (17.232 Kč)
vč. dekorativní misky vlevo
č. 124195 (17.232 Kč)

Kombinovatelné se spodními skříňkami
840290, 840291, 840292, 
840390, 840391, 840392

Umyvadlo 120 x 48,5 cm 
se 2 otvory pro baterii
č. 124020 (18.669 Kč)
bez otvoru pro baterii
č. 124025 (18.669 Kč)

Kombinovatelné se spodními skříňkami
840120, 840121, 840122, 
840420, 840421, 840422

Umyvadlo 50 x 48,5 cm
vč. dekorativní misky vpravo
č. 124050 (9.459 Kč)
vč. dekorativní misky vlevo
č. 124150 (9.459 Kč)

Kombinovatelné se spodními skříňkami
840590, 840591, 840592, 
840320, 840321, 840322

Umývátko 38 x 28 cm, bez přepadu 
s otvorem pro baterii vpravo
č. 124736 (3.043 Kč)
s otvorem pro baterii vlevo
č. 124836 (3.043 Kč)

Kombinovatelné se spodními skříňkami
840037, 840038, 840039

Rohové umývátko 
délka ramene 32,5 cm
bez přepadu
č. 124729 (4.398 Kč)

NOVINKA
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Umyvadlo na desku
50 x 48,5 cm  
s otvorem pro baterii, s přepadem
včetně dekorativní misky vpravo
č. 124550 (10.670 Kč)
včetně dekorativní misky vlevo
č. 124650 (10.670 Kč)

Umyvadlo na desku
60 x 48,5 cm  
s otvorem pro baterii, s přepadem
č. 124560 (11.253 Kč)
Umyvadlo na desku
75 x 48,5 cm  
s otvorem pro baterii, s přepadem
č. 124575 (12.463 Kč)

Keramika a nábytek / iCon

Klozet závěsný 
s hlubokým splachováním, 6l
č. 204000 (9.656 Kč)

Kombinovatelný s WC 
sedátkem 574120 nebo 574130

Klozet závěsný 
s hlubokým splachováním, 6l 
bez splachovacího kruhu
č. 204060 (10.866 Kč)

Kombinovatelný s WC 
sedátkem č. 574120 (3.545 Kč)
klouby z ušlechtilé oceli
nebo č. 574130 (5.914 Kč)
klouby z ušlechtilé oceli, automatické 
pozvolné sklápění

Bidet závěsný
č. 234000 (10.303 Kč) 

pouze pro 1-otvorovou baterii 
s flexibilními přívodními hadicemi 
vč. upevňovací sady 
pro skryté upevnění

Keramika iCon je k dispozici s glazurou KeraTect® za příplatek 2.408 Kč/ks, při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 600. 
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

NOVINKA

NOVINKA
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iCon / PŘEHLED VÝROBKŮ

Spodní skříňka pod umyvadlo
89 x 24 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chrom. úchytka 

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840290 (17.072 Kč)
– burgundy lesklá č. 840291 (17.072 Kč)
– platinová lesklá č. 840292 (17.072 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841290 (17.072 Kč) 
– lávově černá matná č. 841291 (17.072 Kč) 
– světlý dub č. 841292 (17.072 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 124090, 
124195, 124190 a skříňkami 840045, 
840046, 840047

Spodní skříňka pod umyvadlo
119 x 24 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, 2 chrom. úchytky 

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840120 (20.104 Kč)
– burgundy lesklá č. 840121 (20.104 Kč)
– platinová lesklá č. 840122 (20.104 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841120 (20.104 Kč) 
– lávově černá matná č. 841121 (20.104 Kč) 
– světlý dub č. 841122 (20.104 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 124020, 
124025 a skříňkami 840045, 840046, 
840047

Spodní skříňka pod umyvadlo levé
89 x 24 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chrom. úchytka 

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840490 (17.915 Kč)
– burgundy lesklá č. 840491 (17.915 Kč)
– platinová lesklá č. 840492 (17.915 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841490 (17.915 Kč) 
– lávově černá matná č. 841491 (17.915 Kč) 
– světlý dub č. 841492 (17.915 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 124150
a skříňkami 840045, 840046, 840047

Spodní skříňka pod umyvadlo pravé
89 x 24 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chrom. úchytka 

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840590 (17.915 Kč)
– burgundy lesklá č. 840591 (17.915 Kč)
– platinová lesklá č. 840592 (17.915 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841590 (17.915 Kč) 
– lávově černá matná č. 841591 (17.915 Kč) 
– světlý dub č. 841592 (17.915Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 124050,
a skříňkami 840045, 840046, 840047

Spodní skříňka pod umyvadlo
59,5 x 24 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka 

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840260 (13.897 Kč)
– burgundy lesklá č. 840261 (13.897 Kč)
– platinová lesklá č. 840262 (13.897 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841260 (13.897 Kč) 
– lávově černá matná č. 841261 (13.897 Kč) 
– světlý dub č. 841262 (13.897 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 124060
a skříňkami 840045, 840046, 840047

Spodní skříňka pod umyvadlo
74 x 24 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840275 (15.203 Kč)
– burgundy lesklá č. 840276 (15.203 Kč)
– platinová lesklá č. 840277 (15.203 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841275 (15.203 Kč) 
– lávově černá matná č. 841276 (15.203 Kč) 
– světlý dub č. 841277 (15.203 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 124075
a skříňkami 840045, 840046, 8400477
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Skříňka pod dvojumyvadlo
119 x 24 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, 2 chrom. úchytky 

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840220 (20.104 Kč)
– burgundy lesklá č. 840221 (20.104 Kč)
– platinová lesklá č. 840222 (20.104 Kč)
– bílá matná (Alpin) č. 841220 (20.104 Kč) 
– lávově černá matná č. 841221 (20.104 Kč) 
– světlý dub č. 841222 (20.104 Kč)

Kombinovatelná s dvojumyvadlem 124120
a skříňkami 840045, 840046, 840047

Spodní skříňka pod umyvadlo
119 x 24 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, 2 chromované úchytky 

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840320 (19.943 Kč)
– burgundy lesklá č. 840321 (19.943 Kč)
– platinová lesklá č. 840322 (19.943 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841320 (19.943 Kč) 
– lávově černá matná č. 841321 (19.943 Kč) 
– světlý dub č. 841322 (19.943 Kč)

Kombinovatelná s 2 umyvadly 124050 
a 124150 a skříňkami 840045, 
840046, 840047

Spodní skříňka pod umyvadlo
59,5 x 62 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, chromované úchytky

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840360 (21.587 Kč)
– burgundy lesklá č. 840361 (21.587 Kč)
– platinová lesklá č. 840362 (21.587 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841360 (21.587 Kč) 
– lávově černá matná č. 841361 (21.587 Kč) 
– světlý dub č. 841362 (21.587 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 124060,
a skříňkami 840045, 840046, 840047

Spodní skříňka pod umyvadlo
74 x 62 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, chromované úchytky

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840375 (22.816 Kč)
– burgundy lesklá č. 840376 (22.816 Kč)
– platinová lesklá č. 840377 (22.816 Kč)
– bílá matná (Alpin) č. 841375 (22.816 Kč) 
– lávově černá matná č. 841376 (22.816 Kč) 
– světlý dub č. 841377 (22.816 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 124075,
a skříňkami 840045, 840046, 840047

Spodní skříňka pod umyvadlo
89 x 62 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, chrom. úchytky 

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840390 (24.161 Kč)
– burgundy lesklá č. 840391 (24.161 Kč)
– platinová lesklá č. 840392 (24.161 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841390 (24.161 Kč) 
– lávově černá matná č. 841391 (24.161 Kč) 
– světlý dub č. 841392 (24.161 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 124090, 
124195, 124190 a skříňkami 840045, 
840046, 840047

Skříňka pod dvojumyvadlo
119 x 62 x 47,7 cm
4 výsuvné zásuvky, chromované úchytky

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840520 (32.104 Kč)
– burgundy lesklá č. 840521 (32.104 Kč)
– platinová lesklá č. 840522 (32.104 Kč)
– bílá matná (Alpin) č. 841520 (32.104 Kč) 
– lávově černá matná č. 841521 (32.104 Kč) 
– světlý dub č. 841522 (32.104 Kč)

Kombinovatelná s dvojumyvadlem 124120
a skříňkami 840045, 840046, 840047

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



148

iCon / PŘEHLED VÝROBKŮ

Spodní skříňka pod umyvadlo
119 x 62 x 47,7 cm
4 výsuvné zásuvky 
chromované úchytky

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840420 (32.104 Kč)
– burgundy lesklá č. 840421 (32.104 Kč)
– platinová lesklá č. 840422 (32.104 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841420 (32.104 Kč) 
– lávově černá matná č. 841421 (32.104 Kč) 
– světlý dub č. 841422 (32.104 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 124020, 
124025 
a skříňkami 840045, 840046, 840047

Skříňka pod umývátko
37 x 41,2 x 26,1 cm
závěsy dvířek vpravo
1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840037 (11.830 Kč)
– burgundy lesklá č. 840038 (11.830 Kč)
– platinová lesklá č. 840039 (11.830 Kč) 

Kombinovatelná s umývátky 
124836 a 124736

Postranní skříňka závěsná
45 x 60 x 47,7 cm
2 výsuvné zásuvky, chromované úchytky 

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840045 (20.822 Kč)
– burgundy lesklá č. 840046 (20.822 Kč)
– platinová lesklá č. 840047 (20.822 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841045 (20.822 Kč) 
– lávově černá matná č. 841046 (20.822 Kč) 
– světlý dub č. 841047 (20.822 Kč)

Postranní skříňka stojící
89 x 47,2 x 47,7 cm
1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka 

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840090 (19.943 Kč)
– burgundy lesklá č. 840091 (19.943 Kč)
– platinová lesklá č. 840092 (19.943 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841090 (19.943 Kč) 
– lávově černá matná č. 841091 (19.943 Kč) 
– světlý dub č. 841092 (19.943 Kč)

Kombinovatelná se zrcadlovými skříňkami 
840150, 840151, 840152

Vysoká skříňka
36 x 180 x 30,9 cm
závěsy dvířek volitelně vpravo/vlevo
1 dvířka, chromovaná úchytka,
1 pevná polička, 4 polohovatelné poličky 

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840000 (21.118 Kč)
– burgundy lesklá č. 840001 (21.118 Kč)
– platinová lesklá č. 840002 (21.118 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841000 (21.118 Kč) 
– lávově černá matná č. 841001 (21.118 Kč) 
– světlý dub č. 841002 (21.118 Kč)

Zrcadlová skříňka
36 x 150 x 30,9 cm
závěsy dvířek volitelně vpravo/vlevo
1 zrcadlová dvířka, chromovaná úchytka,
2 pevné poličky, 2 polohovatelné poličky 

korpus:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840150 (22.132 Kč)
– burgundy lesklá č. 840151 (22.132 Kč)
– platinová lesklá č. 840152 (22.132 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841150 (22.132 Kč) 
– lávově černá matná č. 841151 (22.132 Kč) 
– světlý dub č. 841152 (22.132 Kč)
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platinová lesklábílá lesklá 
(lakovaná)

burgundy lesklá 
(modravě, karmí-

nově červená)

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Polička 60 cm 

– bílá lesklá (Alpin) č. 840960 (3.213 Kč)
– burgundy lesklá č. 840961 (3.213 Kč)
– platinová lesklá č. 840962 (3.213 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841960 (3.213 Kč) 
– lávově černá matná č. 841961 (3.213 Kč) 
– světlý dub č. 841962 (3.213 Kč)

Polička 90 cm 

– bílá lesklá (Alpin) č. 840990 (4.228 Kč)
– burgundy lesklá č. 840991 (4.228 Kč)
– platinová lesklá č. 840992 (4.228 Kč) 
– bílá matná (Alpin) č. 841990 (4.228 Kč) 
– lávově černá matná č. 841991 (4.228 Kč) 
– světlý dub č. 841992 (4.228 Kč)

Zrcadlo 60 cm  
s osvětlením
60 x 75 x 4 cm
č. 840760 (19.883 Kč)

Zrcadlo 90 cm  
s osvětlením
90 x 75 x 4 cm
č. 840790 (22.551 Kč)

Zrcadlo 120 cm  
s osvětlením
120 x 75 x 4 cm
č. 840720 (25.198 Kč)

lávově černá 
matná

bílá matná 
(Alpin)

světlý dub

Zrcadlo Option 60 cm s osvětlením
60 x 65 x 3,6 cm
č. 800460 (17.303 Kč)

Zrcadlo Option 70 cm s osvětlením
70 x 65 x 3,6 cm
č. 800470 (17.545 Kč)

Zrcadlo Option 80 cm s osvětlením
80 x 65 x 3,6 cm
č. 800480 (17.908 Kč)

Zrcadlo Option 90 cm s osvětlením
90 x 65 x 3,6 cm
č. 800490 (18.271 Kč) 

Zrcadlo Option 100 cm s osvětlením
100 x 65 x 3,6 cm
č. 800400 (18.634 Kč)

Zrcadlo Option 120 cm s osvětlením
120 x 65 x 3,6 cm
č. 800420 (18.997 Kč)
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iCon xs
HARMONIE VÝROBKŮ A PROSTORU

tomatickým sklápěním, doplněné malými skříň-
kami s dodatečnými úložnými boxy, zrcadlová 
skříňka s poličkami, krátké police a úzké zrcadlo 
s osvětlením  – to vše je vám k dispozici, po-
kud potřebujete účelně vybavit malý prostor. 
Nábytek se dodává ve třech barvách ve vyso-
kém lesku - bílá (Alpin), burgundy a platinová, 
plastové boxy jsou v černé barvě.

Ani v malých koupelnách a koupelnách pro 
hosty nemusíte dělat kompromisy, co se týče 
designu. iCon xs kopíruje svými čistými tva-
ry a provedením sérii iCon, výrobky jsou jen 
přizpůsobené menšímu prostoru. Asymetrická 
umyvadla široká 53 cm, umývátka 38 cm a 
závěsné WC se zkrácenou délkou 49 cm a 
s WC sedátkem s komfortním pozvolným au-
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ZÁRUKA NA

KERATECT®

Snadné čištění: keramika na přání  
s glazurou KeraTect®

Umyvadla iCon xs jsou ideálním 
řešením do malých koupelen, 
kde je potřeba využít každý 
centimetr.
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platinová lesklábílá lesklá (lakovaná) burgundy lesklá 
(modravě, karmí-

nově červená)

iCon xs / PŘEHLED VÝROBKŮ

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním, 6 l
č. 204030 (9.196 Kč)

Kombinovatelný s WC sedátkem 
s poklopem 574120 (3.376 Kč) a 
574130 (5.633 Kč) s automatickým 
pozvolným sklápěním

Spodní skříňka pod umyvadlo
52 x 42 x 30,8 cm
s výsuvnou částí

Korpus a dvířka:
– bílá lesklá (Alpin) č. 840052 (13.302 Kč)
– burgundy lesklá č. 840053 (13.302 Kč)
– platinová lesklá č. 840054 (13.302 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 124053 a 124153

Postranní prvek
30 x 40 x 27,3 cm
včetně úložného plexi boxu 
v černé barvě

– bílá lesklá (Alpin) č. 840237 (14.890 Kč)
– burgundy lesklá č. 840238 (14.890 Kč)
– platinová lesklá č. 840239 (14.890 Kč)

Pouze ve spojení se skříňkami 
840052, 840053, 840054

Umyvadlo s odkládací 
plochou vpravo
53 x 31 cm
č. 124053 (6.194 Kč)

Kombinovatelné se spodními skříňkami 
840052, 840053, 840054

Umyvadlo s odkládací 
plochou vlevo
53 x 31 cm
č. 124153 (6.194 Kč)

Kombinovatelné se spodními skříňkami 
840052, 840053, 840054 

Postranní prvek
30 x 40 x 24,5 cm
včetně úložného plexi boxu 
v černé barvě

– bílá lesklá (Alpin) 
  č. 840137 (14.382 Kč)
– burgundy lesklá 
  č. 840138 (14.382 Kč)
– platinová lesklá 
  č. 840139 (14.382 Kč)
Pouze ve spojení se skříňkami 
840037, 840038, 840039

Zrcadlová skříňka
28 x 120 x 14 cm

– bílá lesklá (Alpin) č. 840028 (11.155 Kč)
– burgundy lesklá č. 840029 (11.155 Kč)
– platinová lesklá č. 840030 (11.155 Kč)

Zrcadlo s osvětlením
37 x 110 x 4,4 cm
č. 840537 (14.293 Kč)

Polička 
37 cm
– bílá lesklá (Alpin) č. 840337 (2.541 Kč)
– burgundy lesklá č. 840338 (2.541 Kč)
– platinová lesklá č. 840339 (2.541 Kč)

Keramika iCon xs je k dispozici s glazurou KeraTect® za příplatek 2.408 Kč/ks, při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 600. 
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.
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4U
VARIABILITA NA PRVNÍM MÍSTĚ

ná i pro malé koupelny a koupelny pro hosty. 
Skryté upevnění u WC a bidetu působí este-
ticky a čistě, kombi WC má zvýšenou sedací 
výšku pro větší pohodlí. Sedátka s automatic-
kým pozvolným sklápěním jsou samozřejmým 
komfortem. 4U nabízí i závěsné WC bez spla-
chovacího kruhu Rimfree pro čistotu a hygienu 
bez kompromisů.  

Moderní design, který rozsvítí každou koupel-
nu. Široká umyvadla s komfortní hloubkou a 
velkorysými odkládacími plochami. Koupelnový 
nábytek bílé barvy ve vysokém lesku, poskytují-
cí rozmanité možnosti úložných prostor. Vyso-
ká skříňka je zvenku zároveň velkým zrcadlem. 
Dvířka nábytku lze navíc zvolit s bílým lesklým 
dekorem plným fantazie. Díky variabilním roz-
měrům umyvadel a skříněk je série 4U vhod-
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ZÁRUKA NA

KERATECT®

Závěsné WC krátké délky 
(jen 49 cm) je ideální 
do malých koupelen, 
kde je potřeba využít 

každý centimetr.

Praktické keramické 
odkládací poličky poskytují 
úložný prostor.

WC mísy Rimfree® bez splachovacího 
kruhu jsou řešením pro nároky 
na vysokou míru hygieny.

Snadné čištění: keramika na přání 
s glazurou KeraTect®
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4U / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo s otvorem **
60 x 47,5 cm
č. 223460 (6.035 Kč)

** Kombinovatelné se sloupem 298400, polosloupem 298410 
    nebo se skříňkami pod umyvadlo 804140, 804141, 804144, 804145

Kombinovatelné se sloupem 298400, 
polosloupem 298410 
nebo se skříňkami pod umyvadlo 804160, 
804161, 804164, 804165

Umyvadlo s otvorem **
65 x 47,5 cm
č. 223465 (6.403 Kč)

Umyvadlo s otvorem **
70 x 47,5 cm
č. 123470 (6.975 Kč)

Umyvadlo s otvorem
80 x 47,5 cm
č. 123480 (9.389 Kč)

Umývátko
36 x 29 cm
č. 273436 (2.948 Kč)

Umývátko
45 x 33 cm
č. 273445 (3.316 Kč) 

Kombinovatelné se skříňkou 
pod umyvadlo 804045

Rohové umývátko
délka ramene: 38 cm
č. 273483 (4.294 Kč)
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Polička
44,5 cm, keramická
298444 (2.770 Kč)

Klozet závěsný 
s hlubokým splachováním, 6 l 
délka jen 49 cm 
č. 203430 (9.196 Kč)

Kombinovatelný s WC 
sedátkem 574400 (2.891 Kč),
klouby z ušlechtilé oceli,
574410 (5.060 Kč)
klouby z ušlechtilé oceli, 
s automatickým pozvolným sklápěním

Klozet závěsný 
s hlubokým splachováním, 6 l 
bez splachovacího kruhu, Rimfree® 
č. 203460 (9.196 Kč)

Kombinovatelný s WC 
sedátkem 574400 (2.891 Kč),
klouby z ušlechtilé oceli,
574410 (5.060 Kč)
klouby z ušlechtilé oceli, 
s automatickým pozvolným sklápěním

Bidet závěsný
č. 233450 (9.211 Kč)

Spodní skříňka pod umyvadlo
40 x 46,5 x 39 cm
1 výsuvná zásuvka, 1 vnitřní zásuvka 
Korpus: bílý, čelní plocha:
– bílá matná č. 804140 (12.896 Kč)
– světlý dub č. 804141 (12.896 Kč)
– bílá matná, motiv bílý lesklý č. 804144 (14.001 Kč)
Korpus a čelní plocha: lesklá bílá 
  č. 804145 (15.856 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 
223460, 223465, 123470

Spodní skříňka pod umyvadlo
60 x 46,5 x 39 cm
1 výsuvná zásuvka, 1 vnitřní zásuvka 
Korpus: bílý, čelní plocha:
– bílá matná č. 804160 (14.191 Kč)
– světlý dub č. 804161 (14.191 Kč)
– bílá matná, motiv bílý lesklý č. 804164 (15.297 Kč)
Korpus a čelní plocha: lesklá bílá 
  č. 804165 (17.177 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 123480, 123405

Skříňka pod umývátko
30 x 48,5 x 26 cm
1 dvířka, 1 pevná polička 
Korpus: bílý, čelní plocha: bílá matná
č. 804045 (12.553 Kč)
Korpus a čelní plocha: lesklá bílá
č. 804046 (16.491 Kč)

Kombinovatelná s umývátkem 273445

Boční skříňka nízká 
40 x 43,5 x 39 cm
závěsy dvířek: vpravo / vlevo 
1 dvířka, 1 polička
Korpus: bílý, čelní plocha:
– bílá matná č. 804240 (9.948 Kč)
– světlý dub č. 804241 (9.948 Kč)
– bílá matná, motiv bílý lesklý č. 804244 (11.053 Kč)
Korpus a čelní plocha: lesklá bílá 
  č. 804245 (13.544 Kč)

Volitelně: 
vrchní odkládací deska, sklo 570040 Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Keramika 4U je k dispozici 
s glazurou KeraTect® 

za příplatek 2.408 Kč/ks, 
při objednávání uvádějte 

za číslo výrobku kód 600. 

jen 49 cm
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světlý dub
(dekor)

bílá lesklá 
(lakovaná)

korpus

bílá matná
(korpus/čelní plocha)

bílá matná
(motiv bílý lesklý)

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

4U / PŘEHLED VÝROBKŮ

Boční vysoká skříňka
40 x 170 x 39 cm
závěsy dvířek: vpravo/vlevo
Korpus vně: bílý
Korpus uvnitř: bílý
č. 804000 (23.060 Kč)

Boční skříňka
40 x 86 x 39 cm
závěsy dvířek: vpravo/vlevo
1 dvířka, vnitřní uzamykatelná zásuvka
1 pevná polička
Korpus: bílý, čelní plocha:
– bílá matná č. 804040 (15.475 Kč)
– světlý dub č. 804041 (15.475 Kč)
– bílá matná, motiv bílý lesklý č. 804044 (16.580 Kč)
Korpus a čelní plocha: lesklá bílá č. 804047 (19.489 Kč)

Volitelně: 
vrchní odkládací deska, sklo 570040

Boční skříňka nízká
80 x 43,5 x 39 cm
závěsy dvířek: vpravo/vlevo
2 dvířka, 1 polička 
Korpus: bílý, čelní plocha:
– bílá matná č. 804280 (15.475 Kč)
– světlý dub č. 804281 (15.475 Kč)
– bílá matná, motiv bílý lesklý č. 804284 (16.580 Kč)
Korpus a čelní plocha: lesklá bílá č. 804285 (18.498 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 123480, 123405
Volitelně: 
vrchní odkládací deska, sklo 570040
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Renova Nr. 1 Plan
V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

toalety v kancelářských budovách a komerčních  
centrech atd. 
Keramika je doplněna řadou elegantního nábyt-
ku – v barvách bílá, rubínová a wenge - a řadou 
zrcadlových skříněk.

Renova Nr. 1 Plan splňuje nároky na mo-
derní vybavení koupelny. Umyvadla přísně  
geometrických tvarů pro každou oblast použití 
(včetně dvojumyvadel, umyvadel zápustných 
a na desku), závěsné WC a bidety – série je 
oblíbená u privátních zákazníků, stejně jako je  
využívána pro vybavení hotelů, restaurací,  
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ZÁRUKA NA

KERATECT®

Snadné čištění: keramika na přání 
s glazurou KeraTect®

Pohodlné a široké odkládací 
plochy na umyvadlech
na nezbytné toaletní potřeby.

Tradiční řešení s „poličkou” 
dostupné u klozetů Renova Nr. 1 

a Renova Nr. 1 Plan

WC mísy Rimfree® bez splachovacího 
kruhu jsou řešením pro nároky na 
vysokou míru hygieny.
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Renova Nr. 1 Plan / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo
bez otvoru, s přepadem 
– 55 x 44 cm č. 222258 (3.913 Kč)
– 60 x 48 cm č. 222263 (4.040 Kč)
– 65 x 48 cm č. 222268 (4.675 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 292110,
umyvadla 60 a 65 cm kombinovatelná 
rovněž se spodními skříňkami 
879050-879076

Umyvadlo
s otvorem, s přepadem
– 55 x 44 cm č. 222255 (2.859 Kč)
– 60 x 48 cm č. 222260 (3.024 Kč)
– 65 x 48 cm č. 222265 (3.430 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 292110,
umyvadla 60 a 65 cm kombinovatelná 
rovněž se spodními skříňkami 
879050-879076

Nábytkové umyvadlo 
bez otvoru, s přepadem 
– 85 x 48 cm  č. 122188 (8.322 Kč)
– 100 x 48 cm  č. 122103 (15.475 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 292110.
Umyvadlo 85 cm kombinovatelné rovněž
se spodními skříňkami 879080-879096, 
umyvadlo 100 cm kombinovatelné
se spodními skříňkami 879100-879116.

Nábytkové umyvadlo
s otvorem, s přepadem
– 85 x 48 cm  č. 122185 (8.322 Kč)
– 100 x 48 cm  č. 122100 (11.358 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 292110,
umyvadlo 85 cm kombinovatelné rovněž
se spodními skříňkami 879080-879096,
umyvadlo 100 cm kombinovatelné
se spodními skříňkami 879100-879116

Asymetrické umyvadlo 
s odkládací plochou vpravo
75 x 48 cm
č. 122180 (7.890 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 292110
a se spodními skříňkami 879130-879136, 
879140-879146

Polosloup
pro umyvadla 55, 60, 65, 
75, 85, 100 a 130 cm 
č. 29211 (3.900 Kč)

Umývátko
s přepadem
40 x 25 cm 
– s otvorem vpravo 
č. 272140 (2.198 Kč)
– bez otvoru
č. 272143 (2.681 Kč)

Dvojumyvadlo
se 2 otvory pro baterii, s přepadem
130 x 48 cm
č. 122130 (18.168 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 292110
a se spodními skříňkami 
879230-879236, 879240-879245

Asymetrické umyvadlo 
s odkládací plochou vlevo
75 x 48 cm
č. 122175 (7.890 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 292110
a se spodními skříňkami 879120-879126, 
879140-879146
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Vestavěné umyvadlo, 
zdola bez montážní plochy 
pro baterii, s přepadem
46 x 35 cm 
č. 242140 (4.528 Kč) 
50 x 38 cm 
č. 242150 (4.777 Kč)

Keramika a nábytek / Renova Nr. 1 Plan

Umývátko
s přepadem
45 x 32 cm 
– s otvorem č. 272145 (2.403 Kč)
– bez otvoru č. 272148 (2.776 Kč)

Kombinovatelné 
s polosloupem 292150 
a skříňkami 
pod umývátko 879340-44

Umyvátko
s přepadem
50 x 38 cm 
– s otvorem č. 272150 (2.465 Kč)
– bez otvoru č. 272153 (2.859 Kč)

Kombinovatelné 
s polosloupem 292150

Umývátko na desku
s otvorem, s přepadem 
50 x 38 cm
č. 275150 (2.465 Kč)

Umyvadlo na desku
s otvorem, s přepadem 
– 85 x 48 cm  č. 125185 (8.484 Kč)
– 100 x 48 cm  č. 125100 (11.358 Kč)

Umyvadlo na desku
s otvorem, s přepadem 
– 55 x 44 cm  č. 225155 (2.719 Kč)
– 60 x 48 cm  č. 225160 (2.986 Kč)
– 65 x 48 cm  č. 225165 (3.405 Kč)

Bidet závěsný
pro jednootvorovou baterii
č. 232150 (9.577 Kč)

Klozet závěsný
– hluboké splachování 4,5l/6l
  č. 202150 (6.495 Kč)
– hluboké splachování 4,5l/6l 
  bez splachovacího kruhu 
  délka 54 cm 
  č. 202170 (7.986 Kč)

Kombinovatelný s WC sedátky 572110 (2.701 Kč),
klouby z ušlechtilé oceli,
572120 (5.060 Kč), klouby z ušlechtilé oceli,  
s automatickým pozvolným sklápěním

Klozet závěsný
– ploché splachování 6l
  č. 202160 (8.455 Kč)

Keramika Renova Nr. 1 Plan je k dispozici 
s glazurou KeraTect® za příplatek 2.408 Kč/ks, 

při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 600. 
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

NOVINKA
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Renova Nr. 1 Plan / PŘEHLED VÝROBKŮ

Spodní skříňka pod umyvadlo
78 x 46,3 x 44,5 cm
2 dvířka, 1 polička, 2 chromované úchytky
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879080 (16.720 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879083 (16.720 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová
  č. 879084 (16.720 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 122185

Spodní skříňka pod umyvadlo
78 x 46,3 x 44,5 cm
1 výsuvná zásuvka s 1 vnitřní zásuvkou,
chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879090 (20.760 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879093 (20.760 Kč) 
– dvířka: lesklá rubínová 
  č. 879094 (20.760 Kč)
Kombinovatelná s umyvadlem 122185

Spodní skříňka pod umyvadlo
93 x 46,3 x 44,5 cm
2 dvířka, 1 polička 2 chromované úchytky
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879100 (19.921 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879103 (19.921 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová  
  č. 879104 (19.921 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 122100

Spodní skříňka pod umyvadlo
93 x 46,3 x 44,5 cm
1 výsuvná zásuvka s 1 vnitřní zásuvkou,
chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879110 (22.056 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879113 (22.056 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová 
  č. 879114 (22.056 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 122100

Skříňka pod dvojumyvadlo
120 x 46,3 x 44,5 cm
2 dvířka, 2 poličky a otevřený prostor 
s 1 poličkou, 2 chromované úchytky
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879230 (22.767 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879233 (22.767 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová č. 879234 (22.767 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 122130

Skříňka pod dvojumyvadlo
120 x 46,3 x 44,5 cm
2 výsuvné zásuvky a 2 vnitřní zásuvky, 
otevřený prostor s 1 poličkou, 
2 chromované úchytky
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879240 (24.902 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879243 (24.902 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová č. 879244 (24.902 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 122130

Skříňka pod umývátko
39 x 46,3 x 28,5 cm
závěsy dvířek volitelně vpravo/vlevo 
1 dvířka, chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879340 (8.957 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge č. 879343 (8.957 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová č. 879344 (8.957 Kč)

Kombinovatelná s umývátky 272145, 272146, 272148

Skříňka pod umývátko
41 x 46,3 x 34 cm
závěsy dvířek volitelně vpravo/vlevo 
1 dvířka, chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879350 (9.801 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge č. 879353 (9.801 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová č. 879354 (9.801 Kč)

Kombinovatelná s umývátky 272150, 272151, 272152, 272153
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Spodní skříňka pod umyvadlo
48,5 x 46,3 x 40 cm
závěsy dvířek volitelně vpravo/vlevo
1 dvířka, 1 polička, chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879150 (12.502 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879153 (12.502 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová č. 879154 (12.502 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 222255, 
222256, 222257, 222258

Spodní skříňka pod umyvadlo
48,5 x 46,3 x 40 cm
1 výsuvná zásuvka s vnitřní zásuvkou,
chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879170 (17.574 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879173 (17.574 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová č. 879174 (17.574 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 222255, 
222256, 222257, 222258

Spodní skříňka pod umyvadlo
53 x 46,3 x 44,5 cm
1 dvířka, 1 polička, chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879050 (12.451 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879053 (12.451 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová 
  č. 879054 (12.451 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 
222260, 222265

Spodní skříňka pod umyvadlo
53 x 46,3 x 44,5 cm
2 dvířka, 1 polička, 2 chromované úchytky
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879060 (14.941 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879063 (15.411 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová
  č. 879064 (14.941 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 
222260, 222265

Spodní skříňka pod umyvadlo
53 x 46,3 x 44,5 cm
1 výsuvná zásuvka s 1 vnitřní zásuvkou,
chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879070 (18.803 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879073 (18.803 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová 
  č. 879074 (18.803 Kč)
Kombinovatelná s umyvadly 222260, 
222265

Skříňka pod asymetrické umyvadlo
68 x 46,3 x 44,5 mm
1 výsuvná zásuvka s 1 vnitřní zásuvkou,
chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879120 (18.854 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879123 (18.854 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová 
  č. 879124 (18.854 Kč)
Kombinovatelná s umyvadlem 122175

Skříňka pod asymetrické umyvadlo
68 x 46,3 x 44,5 mm
1 výsuvná zásuvka s 1 vnitřní zásuvkou,
chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879130 (18.854 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge č. 879133 (18.854 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová č. 879134 (18.854 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 122180

Skříňka pod asymetrické umyvadlo
68 x 46,3 x 44,5 mm
2 dvířka, 1 polička, 2 chromované úchytky
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879140 (15.475 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge č. 879143 (15.475 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová č. 879144 (15.475 Kč)

Kombinovatelná s umyvadly 122175, 122180
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Spodní skříňka*
39 x 113 x 36 cm
závěsy dvířek vlevo 
1 dvířka, 1 polička, 1 zásuvka, 
2 chromované úchytky
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879010 (15.094 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879013 (15.094 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová 
  č. 879014 (15.094 Kč)
*Volitelně s vrchní odkládací deskou, mléčné sklo 573200

Spodní skříňka*
39 x 113 x 36 cm
závěsy dvířek vpravo
1 dvířka, 1 polička, 1 zásuvka, 
2 chromované úchytky
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879020 (15.094 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879023 (15.094 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová 
  č. 879024 (15.094 Kč)

Vysoká skříňka
39 x 173 x 36 cm
1 dvířka, 1 polička, 2 zásuvky, 
chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– dvířka: lesklá bílá č. 879000 (22.615 Kč)
– dvířka: lesklá, dekor wenge 
  č. 879003 (22.615 Kč)
– dvířka: lesklá rubínová 
  č. 879004 (22.615 Kč)

Skříňku lze otočit o 180°
a použít jako levou nebo pravou

Zrcadlová skříňka s osvětlením
60 x 75 x 17 cm
1 dvířka
č. 879160 (28.046 Kč)

Zrcadlová skříňka s osvětlením
85 x 75 x 17 cm
3 dvířka
č. 879185 (35.561 Kč)

rubínová lesklá
(dekor)

bílá lesklá 
(čelní plocha)

bílá (korpus) wenge lesklé
(dekor)
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Renova Nr. 1
TRVALÝ BESTSELLER

V řadě Renova Nr. 1 nesmí samozřejmě chybět 
závěsné WC bez splachovacího okraje Rim-
free pro zaručenou hygienu a čistotu, které lze 
bez problémů kombinovat i s řadami Renova 
Nr. 1 Plan a Renova Nr. 1 Comprimo New.

Řada Renova Nr. 1 – dlouhodobě jednička na 
trhu. Nadčasové organické tvary, široká nabíd-
ka klasických i nábytkových umyvadel, závěsné 
WC a bidet, pisoáry a koupelnový nábytek ve 
třech barevných provedeních (bílá, světlý dub, 
wenge). Vhodná do soukromých koupelen 
stejně jako do veřejných prostor.
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ZÁRUKA NA

KERATECT®

Pohodlné a široké odkládací 
plochy na umyvadlech 

na nezbytné toaletní potřeby.

Tradiční řešení s „poličkou” 
dostupné u klozetů Renova Nr. 1 
a Renova Nr. 1 Plan.

Snadné čištění: keramika na přání 
s glazurou KeraTect®

WC mísy Rimfree® bez splachovacího 
kruhu jsou řešením pro nároky na 
vysokou míru hygieny.
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Renova Nr. 1 / PŘEHLED VÝROBKŮ

Závěsný klozet
s hlubokým splachováním, 4,5/6 l
délka 54 cm
č. 203040 (4.642 Kč)

Kombinovatelný s WC sedátky 
573010 (1.550 Kč), 573015 (2.389 Kč)
nebo 573025 (4.040 Kč)

Umyvadlo  
s otvorem pro baterii, s přepadem
– 55 x 45 cm č. 223055 (3.252 Kč)
– 60 x 49 cm č. 223060 (3.468 Kč)
– 65 x 51 cm č. 223065 (4.053 Kč)
– 70 x 53 cm č. 223070 (6.378 Kč)

Umyvadlo 
bez otvoru pro baterii, s přepadem
– 55 x 45 cm č. 223058 (3.621 Kč)
– 60 x 49 cm č. 223063 (3.837 Kč)
– 65 x 51 cm č. 223068 (4.421 Kč)
– 70 x 53 cm č. 223073 (6.746 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 
290520 a sloupem 291900

Nábytkové umyvadlo 
60 x 48 cm 
č. 220660 (6.568 Kč)

Kombinovatelné 
s polosloupem 290520 
nebo se spodními skříňkami  
880060, 880061 nebo 880062 

Nábytkové umývátko 
s otvorem, s přepadem
45 x 34 cm
č. 270645 (3.684 Kč)

Nábytkové umyvadlo 
65 x 49 cm 
č. 220665 (7.521 Kč)

Kombinovatelné 
s polosloupem 290520 
nebo se spodními skříňkami 
880065, 880066 nebo 880067

Umývátko 
s otvorem pro baterii, s přepadem
– 40 x 30 cm č. 273040 (2.401 Kč)
– 45 x 34 cm č. 273045 (2.477 Kč)
– 50 x 38 cm č. 273050 (2.922 Kč)

Umývátko 
bez otvoru pro baterii, s přepadem
– 45 x 34 cm č. 273048 (2.846 Kč)
– 50 x 38 cm č. 273053 (3.291 Kč)

Umývátka 45 a 50 cm jsou 
kombinovatelná s polosloupem 
pro umývátka 290530

Závěsný klozet
s hlubokým splachováním, 4,5/6 l
délka 54 cm
se sedací plochou
č. 203045 (12.425 Kč)

Závěsný klozet
s plochým splachováním, 6 l
délka 54 cm
č. 203140 (9.148 Kč)

Kombinovatelný s WC sedátky 
573010 (1.550 Kč), 573015 (2.389 Kč)
nebo 573025 (4.040 Kč)

Polosloup
pro umyvadla 55, 
60, 65 a 70 cm 
č. 290520 (3.545 Kč)

Polosloup
pro umývátka 
45 a 50 cm 
č. 290530 (3.164 Kč)
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Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Závěsný klozet 
s hlubokým splachováním, 4,5/6 l 
bez splachovacího kruhu 
délka 54 cm 
č. 203050 (5.929 Kč)

Kombinovatelný s WC sedátky 
573010 (1.550 Kč), 573015 (2.389 Kč)
nebo 573025 (4.040 Kč)

Zrcadlo s osvětlením
54 x 78 x 6 cm
včetně 2 světel 14 W/230 V
č. 880054 (17.876 Kč)

Bidet závěsný 
pro jednootvorovou baterii 
č. 233040 (7.432 Kč)

Klozet závěsný 
s hlubokým splachováním 4,5 / 6 l 
bez splachovacího kruhu
délka 70 cm 
č. 208570 (9.632 Kč)

Klozetový sedací kruh Duroplast 
s masivní hřídelí závěsů 
z ušlechtilé oceli, montáž zdola 
č. 573030 (2.509 Kč)

Použitelné se závěsným klozetem 
208570.

Klozetové sedátko 
s klouby z ušlechtilé oceli 
č.573010 (1.550 Kč)

Klozetové sedátko odnímatelné,
- s klouby z ušlechtilé oceli
  č. 573015 (2.389 Kč)
- s klouby z ušlechtilé oceli s automa 
  tickým pozvolným sklápěním
  č. 573025 (4.040 Kč)

Použitelné ke klozetům Renova Nr. 1: 
203040, 203140, 203245

Keramika Renova Nr. 1 je k dispozici 
s glazurou KeraTect® za příplatek 2.408 Kč/ks, 

při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 600. 

NOVINKA

NOVINKA
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OBRÁZEK 
RENOVA NR.1



173 Keramika a nábytek / Renova Nr. 1

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

světlý dub
(dekor)

bílá lesklá 
(čelní plocha)

bílá (korpus) wenge lesklé
(dekor)

Spodní skříňka pod umývátko 
40 x 59 x 22 cm 
závěsy dvířek: vpravo/vlevo 
1 dvířka, chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– čelní plocha: lesklá bílá 880045 (8.106 Kč)
– čelní plocha: lesklá, 
 dekor světlý dub 880046 (8.106 Kč)
– čelní plocha: lesklá,  
  dekor wenge 880047 (8.106 Kč)

Kombinovatelná s nábytkovými
umývátky 270645

Spodní skříňka pod umyvadlo 
55 x 59 x 31 cm 
2 dvířka, 1 polička, 2 chromované úchytky
Korpus: bílý
– čelní plocha: lesklá bílá 880060 (11.790 Kč)
– čelní plocha: lesklá, 
 dekor světlý dub 880061 (11.790 Kč)
– čelní plocha: lesklá,  
  dekor wenge 880062 (11.790 Kč)

Kombinovatelná s nábytkovými
umyvadly 220660

Spodní skříňka pod umyvadlo 
60 x 59 x 31 cm 
2 dvířka, 1 polička,  
2 chromované úchytky
Korpus: bílý
– čelní plocha: lesklá bílá 880065 (12.527 Kč)
– čelní plocha: lesklá, 
 dekor světlý dub 880066 (12.527 Kč)
– čelní plocha: lesklá,  
  dekor wenge 880067 (12.527 Kč)

Kombinovatelná s nábytkovými
umyvadly 220665, 122080

Skříňka pod umývátko
40 x 45 x 26 cm
závěsy dvířek: vpravo/vlevo
1 dvířka, 1 chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– čelní plocha: lesklá bílá 800540 (6.823 Kč)
– čelní plocha: lesklá, 
 dekor světlý dub 800541 (6.823 Kč)
– čelní plocha: lesklá, 
  dekor wenge 800542 (6.823 Kč)

Kombinovatelná s umývátkem  
(v šířce 45 cm a více) ze série Renova Nr. 1

Spodní skříňka pod umyvadlo
53 x 45 x 31 cm
závěsy dvířek: vpravo/vlevo
1 dvířka, 1 chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– čelní plocha: lesklá bílá 800550 (7.737 Kč)
– čelní plocha: lesklá, 
 dekor světlý dub 800551 (7.737 Kč)
– čelní plocha: lesklá, 
  dekor wenge 800552 (7.737 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 
(v šířce 45 cm a více) ze série Renova Nr. 1

Vysoká skříňka
30 x 173 x 31 cm
závěsy dvířek: vpravo/vlevo
1 dvířka, 4 poličky, chromovaná úchytka
Korpus: bílý
– čelní plocha: lesklá bílá 880000 (15.475 Kč)
– čelní plocha: lesklá, 
 dekor světlý dub 880001 (15.475 Kč)
– čelní plocha: lesklá,
  dekor wenge 880002 (15.475 Kč)

Skříňku lze otočit o 180°
a použít jako levou nebo pravou

Nízká skříňka
30 x 63 x 31 cm
1 dvířka, 1 polička, 1 zásuvka,
2 chromované úchytky,
s vrchní odkládací deskou, mléčné sklo
Korpus: bílý
– čelní plocha: lesklá bílá 880010 (10.316 Kč)
– čelní plocha: lesklá, 
 dekor světlý dub 880011 (10.316 Kč)
– čelní plocha: lesklá, 
  dekor wenge 880012 (10.316 Kč)
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Renova Nr. 1 Comprimo NEW
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO MALÉ KOUPELNY

výsledek. Všechny prvky série byly navrženy 
takovým způsobem, aby malé koupelně přinesly  
výjimečně vyladěný design a zároveň ji učinily 
vysoce praktickou.
Dvanáct různých umyvadel od 40 do 65 cm 
šířky včetně dvou rohových umyvadel o veli-
kostech 50 a 32 cm přináší skutečnou variabi-
litu možností uspořádání. Mohou být zkombi-
nována s polosloupy zakrývajícími sifón nebo  
s praktickou skříňkou pod umyvadlo vybave-
nou integrovanými postranními (pravými nebo 
levými) věšáky na ručníky. 

Koupelnová série Renova Nr. 1 Comprimo 
NEW je novým projektem dobře prověřeného 
estetického konceptu a funkčního uspořádání 
interiéru malé koupelny. Koneckonců všechny 
koupelny nejsou prostorné lázně, ale prostory 
o 4 až 5 metrech čtverečních. 
Co činí tuto sérii tak výjimečnou? Nepochyb-
ně nový styl, který spočívá v jemných a har-
monických geometrických liniích, estetické 
využití koupelnových rohů, inovativní řešení 
pro ukládání nezbytných doplňků a zvýšení 
pohodlného pohybu v malé koupelně jako  

NOVINKA
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ZÁRUKA NA

KERATECT®

Snadné čištění: keramika na přání 
s glazurou KeraTect®

Umyvadla Renova Nr. 1 Comprimo 
NEW jsou ideálním řešením 
do malých koupelen, kde je potřeba 
využít každý centimetr.

Praktický integrovaný 
držák na ručníky
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Umývátko
50 x 25 cm
s otvorem vlevo
s přepadem
č. 276350 (3.494 Kč)

Kombinovatelné se skříňkami
862050 a 862051.

Renova Nr. 1 Comprimo NEW
/ PŘEHLED VÝROBKŮ

Umývátko
50 x 25 cm
s otvorem vpravo
s přepadem
č. 276150 (3.494 Kč)

Kombinovatelné se skříňkami
862250 a 862251. 

Rohové umývátko
32 x 32 cm
s otvorem, s přepadem
č. 276132 (3.799 Kč)

Kombinovatelné se skříňkami
862132 a 862133. 

Rohové umyvadlo
50 x 50 cm
s otvorem, s přepadem
č. 226150 (7.163 Kč)

Kombinovatelné se skříňkami
862150 a 862151. 

Umývátko
50 x 25 cm
s otvorem vpravo
s přepadem
č. 276250 (3.494 Kč)

Kombinovatelné se skříňkami
862250 a 862251. 

Umývátko
s otvorem uprostřed, 
s přepadem
45 x 34 cm, č. 276145 (3.231 Kč)

Kombinovatelné se skříňkami
862045 a 862046. 

Umývátko
40 x 25 cm
s otvorem pro baterii vpravo,
s přepadem
č. 276140 (2.973 Kč)

Kombinovatelné se skříňkami
862040 nebo 862041.

Umývátko
40 x 25 cm
s otvorem pro baterii vlevo,
s přepadem
č. 276240 (2.973 Kč)

Kombinovatelné se skříňkami
862040 nebo 862041.
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Klozet závěsný
s hlubokým splachováním 4,5 / 6l
délka pouhých 48 cm
č. 206145 (6.480 Kč)

WC sedátko č. 572180 (2.668 Kč)
duroplast, klouby ušlechtilá ocel
WC sedátko č. 572120 (5.060 Kč)
duroplast, klouby ušlechtilá ocel,
automatické pozvolné sklápění

Keramika Renova Nr. 1 Comprimo NEW je k dispozici 
s glazurou KeraTect® za příplatek 2.408 Kč/ks, 

při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 600. 
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Umyvadlo 
s otvorem pro baterii, s přepadem
55 x 37 cm, č. 226155 (4.040 Kč)
Kombinovatelné s polosloupem 
č. 296250 nebo se skříňkami
862055 a 862056.

60 x 37 cm, č. 226160 (4.733 Kč)
Kombinovatelné s polosloupem 
č. 296250 nebo se skříňkami
862060 a 862061.

Umyvadlo 
s otvorem pro baterii, s přepadem
s odkládací plochou vpravo
65 x 37 cm 
č. 226165 (6.655 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 
č. 296250 nebo se skříňkami
862065 a 862066.

Umyvadlo 
s otvorem pro baterii, s přepadem
s odkládací plochou vlevo
65 x 37 cm 
č. 226265 (6.655 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 
č. 296250 nebo se skříňkami
862265 a 862266.

jen 48 cm
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Skříňka pod umývátko
s držákem na ručník vpravo
44,8 x 60,4 x 22,2 cm
lesklá bílá č. 862050 (9.313 Kč)
lesklá šedá č. 862051 (9.313 Kč)
Kombinovatelná s umývátkem
276350.

Skříňka
pod umývátko
34,8 x 60,4 x 22,2 cm
lesklá bílá č. 862040 (8.512 Kč)
lesklá šedá č. 862041 (8.512 Kč)
Kombinovatelná s umývátky
276140 a 276240.
40 x 60,4 x 30,1 cm
lesklá bílá č. 862045 (8.766 Kč)
lesklá šedá č. 862046 (8.766 Kč)
Kombinovatelná s umývátkem 276145.

Rohová skříňka pod umyvadlo
48,2 x 60,4 x 48,2 cm 
lesklá bílá č. 862150 (10.278 Kč)
lesklá šedá č. 862151 (10.278 Kč)
Kombinovatelná s rohovým 
umyvadlem 226150.

Rohová skříňka pod umývátko
30 x 60,4 x 30 cm 
lesklá bílá č. 862132 (8.766 Kč)
lesklá šedá č. 862133 (8.766 Kč)
Kombinovatelná s rohovým
umývátkem 276132.

Zrcadlo s osvětlením
40 x 80 x 3,5 cm
č. 862340 (6.670 Kč)
50 x 65 x 3,5 cm
č. 862350 (6.988 Kč)
60 x 65 x 3,5 cm
č. 862360 (7.305 Kč)

Skříňka pod umývátko,
s držákem na ručník vlevo
44,8 x 60,4 x 22,2 cm
lesklá bílá č. 862250 (9.313 Kč)
lesklá šedá č. 862251 (9.313 Kč)
Kombinovatelná s umývátky
276150 a 276250.

Skříňka pod umyvadlo
50 x 60,4 x 33,7 cm
lesklá bílá č. 862055 (9.719 Kč)
lesklá šedá č. 862056 (9.719 Kč)

Kombinovatelná s umyvadlem 226155.

54,9 x 60,4 x 33,7 cm
lesklá bílá č. 862060 (9.719 Kč)
lesklá šedá č. 862061 (9.719 Kč)
Kombinovatelná s umyvadlem 226160.

Skříňka pod umyvadlo,
s držákem na ručník vlevo
59 x 60,4 x 33,7 cm
lesklá bílá č. 862265 (12.286 Kč)
lesklá šedá č. 862266 (12.286 Kč)
Kombinovatelná s umyvadlem
226265.

Skříňka pod umyvadlo
s držákem na ručník vpravo
59 x 60,4 x 33,7 cm
lesklá bílá č. 862065 (12.286 Kč)
lesklá šedá č. 862066 (12.286 Kč)
Kombinovatelná s umyvadlem
226165.

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Renova Nr. 1 Comprimo NEW
/ PŘEHLED VÝROBKŮ



179 Keramika a nábytek / Renova Nr. 1 Comprimo NEW



180

Dejuna 
PRO KAŽDOU GENERACI

stabilní WC sedátka s nerezovými klouby a au-
tomatickým pozvolným sklápěním. To vše do-
plněné kompletní řadou nábytku v bílé barvě 
s vrchními deskami v barvě matný grafit nebo 
matný karamel. I nábytek je koncipován tak, 
že přístup do skříněk je snadný pro uživatele
s handicapem – spodní skříňka pod umyvadlo 
je vybavena policemi s výřezem pro pojdetí vo-
zíkem, úložné prostory jsou ve dvířkách skříněk.
Zrcadlo s osvětlením je přizpůsobeno tak, aby 
se uživatel viděl vestoje i v sedě.

Moderní série do koupelny, která bude sloužit 
několika generacím zároveň. Nadčasový de-
sign ve spojení s funkčností a promyšlenými 
detaily. Pro koupelnu, kde se i člověk s ome-
zenou pohyblivostí obejde bez cizí pomoci.
Umyvadla s velkou odkládací plochou včetně 
dvouúrovňového dna, která lze snadno podjet 
i na invalidním vozíku a která jsou opatřena ve 
spodní části vybráním sloužícím jako opěrná 
madla. Stojící WC se zvýšeným sedem 48 cm 
a závěsné WC s prodlouženou délkou 70 cm, 
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ZÁRUKA NA

KERATECT®

Snadné čištění: keramika na přání 
s glazurou KeraTect®

Nadstandardní výška (46 cm) a délka WC 
mísy (70 cm) umožňuje handicapovanému 
uživateli snadnou manipulaci z vozíku  
a komfortní a bezpečné používání.

Dvouúrovňové dno umyvadla 
umožňuje při částečném naplnění 
použití plochy jako odkládací  
pro toaletní potřeby.

Speciálně navržené dosedy 
WC sedátka zabraňují 

sklouznutí sedátka  
po keramické hraně mísy.
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Dejuna / PŘEHLED VÝROBKŮ

Závěsný klozet
s plochým splachováním, 6l
délka 70 cm, šíře 39,5 cm
s úpravou proti posunutí 
klozetového sedátka
č. 208550 (14.420 Kč)

Kombinovatelný s WC sedátkem 
572800, 572820 nebo s klozetovým 
sedacím kruhem 572810

Stojící klozet
s hlubokým splachováním, 6l
zvýšený k dosažení výšky sedu 
se sedátkem od 48 cm
- odpad vodorovný
- včetně upevnění Kerafix k podlaze 
  s krytkami
č. 218500 (6.734 Kč)

Kombinovatelný s WC sedátkem 
572800, 572820 nebo s klozetovým 
sedacím kruhem 572810

Závěsný klozet
s hlubokým splachováním, 6l
délka 55 cm
včetně skrytého upevnění
č. 208530 (11.080 Kč)

Umyvadlo
lze podjet invalidním vozíkem
bez otvoru pro baterii, bez přepadu
55 x 52,5 cm č. 128556 (6.581 Kč)
60 x 52,5 cm č. 128661 (7.877 Kč)
65 x 52,5 cm č. 128666 (8.855 Kč)
2 úrovně hladiny ve vnitřní části

Kombinovatelné s polosloupem 
298510

Umyvadlo
lze podjet invalidním vozíkem
s otvorem pro baterii, bez přepadu
55 x 52,5 cm č. 128557 (6.581 Kč)
60 x 52,5 cm č. 128662 (7.877 Kč)
65 x 52,5 cm č. 128667 (8.855 Kč)
2 úrovně hladiny ve vnitřní části

Kombinovatelné s polosloupem 298510

Umyvadlo
lze podjet invalidním vozíkem
s otvorem pro baterii, bez přepadu
55 x 52,5 cm č. 128555 (6.581 Kč)
60 x 52,5 cm č. 128660 (7.877 Kč)
65 x 52,5 cm č. 128665 (8.855 Kč)
2 úrovně hladiny ve vnitřní části

Kombinovatelné s polosloupem 
298510



183 Keramika a nábytek / Dejuna

Klozetové sedátko
s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli,
č. 572800 (3.939 Kč)
masivní závěsy z ušlechtilé oceli, 
s pozvolným automatickým sklápěním
č. 572820  (4.447 Kč)

rozteč upevnění 23 cm 
protiskluzová úprava
včetně úchytu na poklopu

Použitelné ke klozetům 208500, 
208550, 218500

Skříňka pod umyvadlo
53 x 62 x 52,5 cm
korpus / čelní plocha: bílá matná
okrasná lišta - matný grafit
č. 808530 (17.318 Kč)
okrasná lišta - matný karamel
č. 808531 (17.318 Kč)

2 dvířka s mechanismem tichého dovírání
2 úchytky z eloxovaného hliníku

Kombinovatelná s umyvadly 128660, 128661,
128662, 128665, 128666, 128667

Skříňka pod umyvadlo
65 x 62 x 52,5 cm
korpus / čelní plocha: bílá matná
okrasná lišta - matný grafit
č. 808565 (18.555 Kč)
okrasná lišta - matný karamel
č. 808566 (18.555 Kč)

2 dvířka s mechanismem tichého dovírání
2 úchytky z eloxovaného hliníku

Kombinovatelná s umyvadlem 128575

Sedák
45 x 43,5 x 38 cm
korpus / čelní plocha: bílá matná
úložný prostor pod výklopným 
sedákem (bílá barva)
kolečka s funkcí aretace při zatížení,
nastavitelné
č. 808500 (17.024 Kč)

Krycí deska
27 x 5 x 30 cm
matný grafit
č. 808627 (1.089 Kč)
matný karamel
č. 808628 (1.089 Kč)

Kombinovatelná s boční
skříňkou 808527

Boční skříňka
27 x 55 x 30 cm
korpus / čelní plocha: bílá matná
č. 808527 (8.659 Kč)

dvířka s mechanismem tichého dovírání
doraz dvířek vpravo / vlevo
1 úchytka z eloxovaného hliníku

Klozetový sedací kruh
rozteč upevnění 23 cm
s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli,
protiskluzová úprava, včetně úchytu
č. 572810 (2.890 Kč)

Použitelné ke klozetům 208500, 208550,
218500

Zrcadlo s osvětlením
55 x 100 cm
č. 808655 (17.643 Kč)

65 x 100 cm
č. 808665 (18.555 Kč)

75 x 100 cm
č. 808675 (19.498 Kč)

grafit matnýbílá matná 
(korpus / čelní plocha)

karamel matný

Keramika Dejuna je k dispozici s glazurou KeraTect® za příplatek 2.408 Kč/ks, 
při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 600. 

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.
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Joly
MALÉ KOUPELNY A KOUPELNY PRO HOSTY

riéry. Díky kompaktním rozměrům se keramika 
snadno vejde i do té nejmenší koupelny a po-
může Vám vytvořit atraktivní prostředí. Moderní 
vzhled umyvadel Joly (60 cm s odkládací plo-
chou vpravo nebo vlevo), ideálně doplňují zá-
věsné WC (Joly o délce pouhých 48 cm). Také 
polozapuštěný pisoár Joly s poklopem zabere 
málo místa a působí esteticky.

Reprezentativní roli v našich domovech hraje 
většinou obývací pokoj, ovšem do koupelny 
hosté často také nahlédnou. Proto nemusí sta-
čit vybavení pouze obyčejným umyvadlem. Při 
zařizování koupelny pro hosty se ale můžeme 
setkat s nedostatkem místa. V takovém přípa-
dě je ideální volbou řada Joly. Tato produktová 
série byla vytvořena s ohledem na malé inte-
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ZÁRUKA NA

KERATECT®

Snadné čištění: keramika na přání 
s glazurou KeraTect®

Polozápustný pisoár 
pro úsporu místa 
v koupelně.
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Joly / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo Joly 
60 x 34 cm
s odkládací plochou vpravo
– s otvorem pro baterii, bez přepadu  č. 123160 (7.824 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 508015 (4.529 Kč)
nebo se skleněnou odkládací poličkou 571020 (7.838 Kč).

Umyvadlo Joly
60 x 34 cm
s odkládací plochou vlevo
– s otvorem pro baterii, bez přepadu  č. 123060 (7.824 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 508015 (4.529 Kč) 
nebo se skleněnou odkládací poličkou 571030 (7.838 Kč).

Závěsný klozet Joly 
s hlubokým splachováním, 6 l
Délka pouhých 48 cm!
č. 203060  (13.767 Kč)

Kombinovatelný s WC sedátkem 
571010 (4.647 Kč) nebo 571005 (5.711 Kč)

Polozápustný pisoár Joly
přívod zezadu, odpad dozadu 
skládající se z:
– pisoár č. 233060  (12.631 Kč)
– poklop k pisoáru č. 572000 (3.348 Kč)

Keramika Joly je k dispozici s glazurou KeraTect® za příplatek 2.408 Kč/ks, 
při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 600. 

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.
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Vitalis / Paracelsus / PŘEHLED VÝROBKŮ

Umyvadlo Paracelsus 
lze podjet invalidním  
vozíkem 
bez otvoru pro baterii 
(otvor pro baterii předlitý) 
64 x 49 cm 
č. 251060 (10.688 Kč)

Umyvadlo Vitalis 
lze podjet invalidním vozíkem 
bez otvoru pro baterii 
(otvor pro baterii předlitý) 
55 x 55 cm 
– bez přepadu č. 221555
  (6.002 Kč) 
– s přepadem č. 221556
  (8.410 Kč)

Umyvadlo Vitalis 
lze podjet invalidním vozíkem 
bez otvoru pro baterii 
(otvor pro baterii předlitý) 
65 x 60 cm 
– bez přepadu č. 121565
  (8.434 Kč) 
– s přepadem č. 121765
  (8.434 Kč)

Závěsný klozet Vitalis 
s hlubokým splachováním, 6 l 
s hloubkou 70 cm 
č. 201500 (9.632 Kč)

Klozet Vitalis, stojící 
s plochým splachováním, 6 l 
zvýšený k dosažení výšky sedu  
se sedátkem od 48 cm 
č. 211105 (6.002 Kč)

Závěsný klozet Plus 4 
s hlubokým  
splachováním, 6 l 
zvýšená výška sedu o 4 cm 
č. 202010 (10.291 Kč) 
 
Kombinovatelný s WC 
sedátkem 572050 (2.112 Kč)

SPECIÁLNÍ VÝROBKY / PROGRAM PRO NEMOCNICE

zvýšená
výška
sedu
o 4  cm

Keramika Vitalis a Paracelsus je k dispozici s glazurou KeraTect® za příplatek 2.408 Kč/ks, 
při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 600. 
Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Klozet závěsný 
s hlubokým splachováním 4,5 / 6 l 
bez splachovacího kruhu
délka 70 cm 
č. 208570 (9.632 Kč)

NOVINKA

Klozetový sedací kruh Duroplast 
s masivní hřídelí závěsů 
z ušlechtilé oceli, montáž zdola 
č. 573030 (2.509 Kč)

Použitelné se závěsným klozetem 
208570.

NOVINKA



189 Keramika / Vitalis/Paracelsus



190

Pisoáry
PRAKTICKÉ A MODERNÍ

ní výrobky, které přináší mnoho výhod jako 
extrémní úsporu vody – pisoáry Centaurus 
a Renova Nr.1 Plan „bez vody“ nebo hygie-
nu – pisoáry Renova Nr. 1 Plan s integrova-
ným zásobníkem na osvěžující a čistící tablety  
Kerafresh, případně úsporu místa – polozá-
pustný pisoár Joly nebo rohové pisoáry Aller.

Pisoáry Keramag jsou praktické a moderní 
Montáž je snadná díky upevnění Kerafix, (ne-
jen) pro domácí použití najdete v nabídce i 
pisoáry s poklopem. Hospodárnost pisoárů 
Keramag je samozřejmostí, splachují dle typu 
jen 0,5 l nebo 1 l vody, snadná údržba čistoty je 
zajištěna volitelnou glazurou Keratect.
Mezi pisoáry Keramag najdeme i nestandard-
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ZÁRUKA NA

KERATECT®

Snadné čištění:
keramika na přání 
s glazurou KeraTect®

Upevnění Kerafix
pro pisoáry

Pisoár „bez vody” Pisoár 
FlushTime Control

Pisoár 
se senzorem
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Pisoáry / PŘEHLED VÝROBKŮ

Polozápustný pisoár Joly
přívod zezadu, odpad dozadu 
skládající se z:
– pisoár č. 233060 (12.631 Kč)
– poklop k pisoáru č. 572000 (3.348 Kč)

Pisoár Centaurus „bez vody“
odpad dozadu nebo dolů
č. 236400 (21.036 Kč)

Pisoár Centaurus  
splachovaný vodou nebo „bez vody“
přívod zezadu, odpad dozadu nebo dolů
č. 236450 (23.738 Kč)

Revizní uzávěrka z ušlechtilé oceli s možností
uzavření spodního otvoru
č. 500210 (2.529 Kč)

Zápachová uzávěrka
č. 595710 (924 Kč)

Pisoáry Centaurus jsou standardně dodávány s glazurou KeraTect®.

Pisoár Renova Nr. 1 Plan s poklopem
přívod zezadu, odpad dozadu
klouby poklopu: kovové
č. 235120 (14.499 Kč)

Pisoár Renova Nr. 1 Plan
přívod zezadu, odpad dozadu
č. 235100 (8.232 Kč)

- se systémem KeraFresh
  č. 235150 (12.165 Kč)
– s automatickým splachovačem 
 Flushcontrol 1000 – č. 235106 (29.371 Kč)
– s automatickým splachovačem 
 Flushcontrol 1000 N – č. 235118 (30.215 Kč)
– s automatickým splachovačem 
 Flushcontrol 1000 (napájený baterií)
  a systémem KeraFresh 
  č. 235156 (31.782 Kč)
– s automatickým splachovačem 
 Flushcontrol 1000 (napájený
  z el. sítě) a systémem KeraFresh 
  č. 235158 (32.398 Kč)

0,5 l 0,5 l
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Pisoár Renova Nr. 1
přívod zezadu, odpad dozadu 
– pisoár č. 235300 (8.232 Kč)
– se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím
 systémem č. 235320 (9.610 Kč)

Pisoár Renova Nr. 1 Plan „bez vody“
odpad dozadu
č. 235170 (15.513 Kč)

Pisoár Renova Nr. 1
přívod shora, 
odpad dozadu nebo dolů
č. 235200 (8.822 Kč)

Pisoár Aller
přívod zezadu, odpad dozadu 
– pisoár č. 236500 (8.149 Kč)
– se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím
 systémem č. 236520 (9.579 Kč)

Pisoár Aller
přívod shora, 
odpad dozadu nebo dolů
č. 236600 (8.557 Kč)

Rohový pisoár Eck-Aller
– přívod shora, odpad Multi
  č. 236700 (14.705 Kč)
– přívod zezadu, odpad Multi 
  č. 236800 (18.749 Kč)

Pisoáry jsou k dispozici s glazurou KeraTect® za příplatek 2.408 Kč/ks, 
při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 600. 

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.
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Pro školky a školy
PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY/ŠKOLY

Možností už nejsou pouze gumové hračky 
nebo protiskluzové podložky, ale i umyvadla, 
přizpůsobená výšce dětí, barevná WC sedátka, 
záchodové mísy, které jsou svou výškou pou-
ze 33 centimetrů dětem snadno přístupné a 
díky speciálnímu designu také eliminují riziko 
propadnutí. Výrobky 4Bambini, Kind a Schule 
jsou optimální jak pro školy a školky, tak i pro 
privátní využití.

Pro dítě v raném věku je velmi obtížné odo-
lávat novým výzvám a touze po jejich zvlád-
nutí. Avšak klasicky vybavená koupelna není 
přívětivým místem nejen pro ty nejmenší, ale 
ani pro jejich starší sourozence. I proto hraje 
důležitou roli snaha o přizpůsobení koupel-
nového interiéru všem dětským nárokům na 
samostatné a pohodlné užívání spojené s roz-
vojem soběstačnosti a nezávislosti. Dobrým 
začátkem mohou být pestrobarevné doplňky. 
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ZÁRUKA NA

KERATECT®

Přátelské k dětem

Snadné čištění: keramika na přání 
s glazurou KeraTect® Stojící klozet Baby o 

výšce 26 cm je ideálně 
upravený pro potřeby 
těch nejmenších.

Závěsný klozet Kind pro výšku 35 cm 
je komfortním řešením do koupelen 
pro děti předškolního věku.

Barevné doplňky a hezké tvary 
umyvadel a klozetů vytváří 
příjemné prostředí v koupelnách 
pro nejmenší.
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Pro školky a školy / PŘEHLED VÝROBKŮ

Závěsný dětský klozet Kind 
s hlubokým splachováním, 6l
s 2-dílnou sedací plochou 
z polyurethanu (PUR) 
– barva sedací plochy: 
  červená  č. 201710 (10.113 Kč)
– barva sedací plochy: 
  šedá  č. 201715 (10.113 Kč)

Závěsný dětský klozet Kind * 
s hlubokým splachováním, 6l
odpad vodorovný
č.201700 (5.034 Kč)

* Kombinovatelný s WC sedátky Kind:
   bílé - č. 573334 (2.178 Kč)
   červené - č. 573337 (2.566 Kč)

Dětský klozet Kind, stojící 
s hlubokým splachováním, 6 l
s 2-dílnou sedací plochou 
z polyurethanu (PUR) 
odpad vodorovný
– barva sedací plochy: 
  červená  č. 212010 (9.572 Kč)
– barva sedací plochy: 
  šedá  č. 212015 (9.572 Kč)

Dětský klozet Kind, stojící * 
s plochým splachováním, 6 l
odpad vodorovný
č.211500 (7.211 Kč)

Dětský klozet Baby, stojící 
s hlubokým splachováním, 6 l
odpad vodorovný
č. 211650 (6.087 Kč)

Kombinovatelný s dětským 
sedacím kruhem BABY
– barva: červená  č. 573338 (3.460 Kč)
– barva: šedá  č. 573348 (3.460 Kč)

Dětské umyvadlo Kind
bez přepadu
60 x 40 cm
č.326060 (6.076 Kč)

Kombinovatelné s polosloupem 
Kind 296500

Umyvadlo pro školy Schule
s otvorem pro baterii
60 x 55 cm
č. 162700 (12.451 Kč)

Dětský klozet Kind, stojící * 
s hlubokým splachováním, 6 l
odpad vodorovný
č.212000 (7.211 Kč)
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Dětské umyvadlo 4Bambini, pravé *
4 mycí místa, 180 x 41,5 cm
s odnímatelnou vodní přehradou
č. 430050 (48.279 Kč)

čelní kryt, barevný, pravý - č. 430060 (7.109 Kč)
boční kryt nízký, barevný, pravý - č. 430070 (1.845 Kč)
boční kryt vysoký, barevný, pravý - č. 430080 (1.936 Kč)

* čelní a boční kryty - k dispozici v barvách Varicor®
   č. 226 - modrá  č. 227 - červená    č. 304 - žlutá  č. 229 - zelená

Dětské umyvadlo 4Bambini, levé *
4 mycí místa, 180 x 41,5 cm
s odnímatelnou vodní přehradou
č. 430000 (48.279 Kč)

čelní kryt, barevný, levý - č. 430010 (7.109 Kč)
boční kryt nízký, barevný, levý - č. 430020 (1.845 Kč)
boční kryt vysoký, barevný, levý - č. 430030 (1.936 Kč)

Dětské sedátko KIND
motiv zvířátka, s integrovanými opěrkami

Kombinovatelný s dětskými klozety 
KIND 201700, 211500 a 212000.
– barva bílá  č. 573360 (2.528 Kč)
– barva zelená  č. 573361 (2.528 Kč)
– barva žlutá  č. 573362 (2.528 Kč)
– barva červená  č. 573363 (2.528 Kč)

Dětské sedátko KIND
motiv zvířátka, s integrovanými opěrkami
s automatickým pozvolným sklápěním

Kombinovatelný s dětskými klozety 
KIND 201700, 211500 a 212000.
– barva bílá  č. 573365 (3.263 Kč)
– barva zelená  č. 573366 (3.263 Kč)
– barva žlutá  č. 573367 (3.263 Kč)
– barva červená  č. 573368 (3.263 Kč)

Dětský sedací kruh KIND
motiv zvířátka, s integrovanými opěrkami

Kombinovatelný s dětskými klozety 
KIND 201700, 211500 a 212000.
– barva bílá  č. 573370 (1.832 Kč)
– barva zelená  č. 573371 (1.832 Kč)
– barva žlutá  č. 573372 (1.832 Kč)
– barva červená  č. 573373 (1.832 Kč)

Umyvadlová baterie 4Bambini **
páková
č. 571600 (10.684 Kč)

** barevné provedení:
   – modrá (RAL 5002)
   – červená (RAL 3002)
   – žlutá (RAL 1023)

Umyvadlová baterie 4Bambini **
elektronická, infračervená
baterie 6V - č. 577650 (15.216 Kč)
napětí 230V - č. 577660 (18.970 Kč)

Keramika je k dispozici s glazurou KeraTect® za příplatek 2.408 Kč/ks, 
při objednávání uvádějte za číslo výrobku kód 600. 

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.
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Vany a sprchové vaničky 
PŘEHLED VÝROBKŮ

Vana Renova Nr. 1
hloubka: 45 cm
užitný objem: 135 l
materiál: sanitární akrylát
– 160 x 80 cm  č. 657360 (8.881 Kč)
– 170 x 75 cm  č .657370 (9.554 Kč)

Vana Renova Nr. 1
hloubka: 45 cm
materiál: sanitární akrylát
– 180 x 80 cm (užit. objem: 180 l) 
   č. 657380 (11.422 Kč)
– 190 x 80 cm (užit. objem: 195 l) 
   č. 657390 (12.677 Kč)

Vana iCon
materiál: sanitární akrylát
hloubka 45 cm

170 x 75 cm, užitný objem: 169 l
č. 650475 (12.288 Kč)

Vana iCon
170 x 75 cm
hloubka 45 cm
materiál: sanitární akrylát

170 x 75 cm, užitný objem: 147 l
č. 650470 (13.055 Kč)
180 x 80 cm, užitný objem: 188 l
č. 650480 (16.432 Kč)
190 x 90cm, užitný objem: 260 l
č. 650490 (21.042 Kč)

Oválná vana iCon
180 x 85 cm
hloubka 45 cm
užitný objem: 173 l
materiál: sanitární akrylát
č. 650400 (20.741 Kč)

Další nabídku pravoúhlých, asymetrických, rohových a oválných van
najdete v sortimentu značky Kolo na str. 134-140.
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Čtvrtkruhová sprchová vanička iCon
hloubka 5 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitární akrylát

90 x 90 cm  č. 662440 (9.066 Kč)
100 x 100 cm  č. 662450 (9.677 Kč)

Čtvrtkruhová sprchová vanička 
Renova Nr. 1
hloubka 6 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitární akrylát

80 x 80 cm  č. 652200 (7.534 Kč)
90 x 90 cm  č. 652210 (7.864 Kč)

Pravoúhlá sprchová vanička iCon
hloubka 5 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitární akrylát

100 x 80 cm  č. 662410 (9.833 Kč)
120 x 90 cm  č. 662420 (10.754 Kč)

Pravoúhlá sprchová vanička 
Renova Nr. 1
hloubka 6 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitární akrylát

90 x 75 cm  č. 652250 (5.781 Kč)

Pravoúhlá sprchová vanička iCon
hloubka 5 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitární akrylát

80 x 80 cm  č. 662480 (6.454 Kč)
90 x 90 cm  č. 662490 (7.066 Kč)
100 x 100 cm  č. 662400 (7.677 Kč)

Čtvercová sprchová vanička 
Renova Nr. 1
hloubka 6 cm, odtok 90 mm
materiál: sanitární akrylát

80 x 80 cm  č. 652280 (5.781 Kč)
90 x 90 cm  č. 652290 (5.946 Kč)

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2014.

Další nabídku sprchových vaniček najdete v sortimentu značky Kolo na str. 130-132.



200

Záruční list

Druh
výrobku:

Číslo 
výrobku: 

Datum
prodeje:

Datum 
montáže:

Razítko
a podpis
prodejce:

IČO

Razítko 
a podpis 
montážní 
firmy:

IČO

na koupelnové výrobky vyráběné a dodávané mezinárodním koncernem Sanitec 

Záruční list najdete na www.sanitec.cz

Délka záruční doby: 
● 10 let na instalační modul KOLO Technic a Technic GT  
 vč. příslušenství, 
 s výjimkou modulu Slim 99235, KOLO 99066 (rám instalačního modulu, 
    vč. montážního příslušenství 10 let, nádrž 5 let, splachovací mechanismy 2 roky). 

● 7 let na keramické výrobky,
 s výjimkou Idol, Solo 5 let, keramika Renova Nr. 1 - 10 let,  
 keramika s glazurou KeraTect® 30 let.

● 7 let na akrylátové výrobky, 
 s výjimkou vaničky Panda, vany Agat 5 let.

● 2 roky na koupelnový nábytek, sprchové kouty,

● 2 roky na splachovací mechanismus, nekeramické příslušenství, 
 radarové splachovače a napájecí zdroje pro pisoáry, nekeramické příslušenství  
 a ostatní výrobky.



Kontaktní osoby v regionech

Kontaktní adresy
Sanitec, s.r.o.
Komenského 2501
390 02 Tábor

obchodní oddělení a zákaznický servis:
tel.: 381 254 907
mobil: 606 769 858
fax: 381 254 908
e-mail: info@sanitec.cz

poprodejní servis a reklamace:
mobil: 602 942 076
e-mail: reklamace@sanitec.cz

Ing. Michal Kolda, MBA
ředitel
Česká a Slovenská republika
tel.: 606 233 076
e-mail: michal.kolda@sanitec.cz 

Veronika Menšíková
marketing manager
mobil: 602 212 565
e-mail: veronika.mensikova@sanitec.cz

vedoucí regionu jih ČR + Praha

mobil: 724 255 975

e-mail: svetlana.soukupova@sanitec.cz

Mgr. Světlana Soukupová

vedoucí regionu Praha + sever ČR

mobil: 602 451 333

e-mail: milan.patera@sanitec.cz

Milan Patera

vedoucí obchodu a regionu MORAVA

mobil: 602 569 660

e-mail: marcel.steinbach@sanitec.cz

Ing. Marcel Steinbach

www.sanitec.cz



Váš prodejce:

Sanitec s.r.o. • Komenského 2501 • Tábor • tel.: 381 254 907 • fax: 381 254 908 • www.sanitec.cz

Značky KOLO a KERAMAG jsou sou-
částí mezinárodního koncernu Sanitec 
– největšího multibrandového výrobce 
specializovaného na koupelnové vyba-
vení v Evropě.
Mimořádně široký sortiment výrobků 
nabízejících moderní, ale nadčasový 
design spolu s vysokou funkčností, 
kvalitou a ekologickým přístupem, je 
podpořen výhodami navíc - například 
snadnou údržbou díky inovativní gla-
zuře KeraTect® nebo úsporu vody díky 
možnosti splachování 4/2 l.

10ZÁRUKA
LET
KOMPLETNÍ MODULY
TECHNIC GT 7 ZÁRUKA

LET
KERAMIKA 
AKRYLÁT 2 ZÁRUKA

ROKY
NÁBYTEK, PANELY, 
RAD. SPLACHOVAČE
SPRCHOVÉ KOUTY
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KOLO Koupelny vždy v jedinečném stylu


