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Vážení a milí zákazníci,

držíte v rukou nový katalog výrobků koupelnového vybavení pro jaro 2012, který je plný 
módních novinek. Rozšířili jsme nabídku masážních boxů, sprchových zástěn i sprchových 
dveří. Každý výrobek má moderní design korespondující s trendy a požadavky dnešní doby.

Ucelili jsme sortiment našich výrobků a neustále pracujeme na zlepšení jednotlivých 
produktů v oblasti kvality, zejména u řady exclusive kde zařazujeme jen prvotřídní produkty 
z hlediska designu kvality a trvanlivosti.
Vaše pohodlí je pro nás velmi důležité, a proto se snažíme zjednodušit způsob montáže 
každého výrobku a poskytovat kvalitní doprovodný servis. Produkty prodáváme a instalujeme 
do Vašich koupelen po celé České republice a Slovensku.
Díky spolupráci s novými přepravci se nám podařilo zkrátit a zkvalitnit dodávky zboží.
Skupina výrobků ve výprodeji má znatelně sníženou cenu a dovoluje nám rychleji obměňovat 
sortiment a zajišťovat tak pro Vás zákazníky žhavé novinky.
Pevně věříme, že v novém katalogu naleznete inspiraci pro vybavení vaší koupelny, která se
tak stane místem příjemné relaxace a odpočinku. Doufáme, že budete i nadále s našimi 
výrobky spokojeni a budete se k nám rádi vracet.

       Jiří Šejnoha
       majitel ARTTEC s.r.o.

 www.arttec.cz
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DESIGN 1
EAN: 8595176408801

Sprchová hlavice
rozměry: 4,2 × 2,8 × 23,1 cm
· 1-funkční
· chrom, ABS

239 Kč
10 €

RUČNÍ
MASÁŽNÍ
SPRCHOVÉ 
HLAVICE

DESIGN 3         
EAN: 8595176408825

Sprchová hlavice
rozměry: Ø 9,8 cm
délka 25,84 cm
· 5-funkční
· chrom, ABS

380 Kč
16 €

DESIGN 4
EAN: 8595176408863

Sprchová hlavice
rozměry: 6,2 × 6,8 × 20,8 cm
· 1-funkční
· chrom

249 Kč
10 €

HB 111
EAN: 8595176403547

Sprchová hlavice
· 1-funkční
· chrom

169 Kč
7 €

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

DESIGN 1DESIGN 1
EAN: 8595176408801EAN: 8595176408801

Sprchová hlavice
rozměry: 4,2 × 2,8 × 23,1 cm

· chrom, ABS

DESIGN DESIGN 3         3         3         3         
EAN: 8595176408825EAN: 8595176408825

Sprchová hlavice
Ø 9,8 cm

 25,84 cm

· chrom, ABS

EAN: 8595176408863

rozměry: 6,2 × 6,8 × 20,8 cm

HB 111HB 111
EAN: 8595176403547

prchová hlavice
· 1-funkční
· chrom

 Kč
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TS 01
EAN: 8595176407293

Horní sprcha 
s tropickým deštěm
rozměry: 19,5 × 19,5 × 1,2 cm
mosaz, chrom

1 680 Kč
69 €

TS 06
EAN: 8595176407309

Horní sprcha 
s tropickým deštěm
rozměry: 30 × 30 × 0,8 cm
mosaz, chrom

3 990 Kč
163 €

THS 15
EAN: 8595176407286

Talířová horní sprcha 
s tropickým deštěm
rozměry: Ø 21,8 cm, výška: 7,1 cm
ABS plast, chrom

389 Kč
16 €16 €

TS 11
EAN: 8595176407330

Talířová horní sprcha 
s tropickým deštěm
rozměry: Ø 30 cm, výška: 0,7 cm
mosaz, chrom

3 990 Kč
163 €63 €

1 680 Kč
69 € 163 €

TS 07
EAN: 8595176407316

Horní sprcha 
s tropickým deštěm
rozměry: 50 × 50 × 1,2 cm
ušlechtilá ocel

14 680 Kč
599 €

HORNÍ
MASÁŽNÍ
SPRCHOVÉ 
HLAVICE

THS
TS

Uvedené ceny jsou 
vč. 20% DPH6



do 31 °C do 31 - 43 °C nad 43 °C

do 31 °C do 31 - 43 °C nad 43 °C

LED
RUČNÍ A HORNÍ

MASÁŽNÍ
SPRCHOVÉ 
HLAVICE

LED

LED HS 05
EAN: 8595176408023

LED ruční sprcha s osvětlením
rozměry: 21,7 × 4 × 9,7 cm
ABS plast, chrom

699 Kč
29 €

LED TS 11
EAN: 8595176408009

Horní sprcha s osvětlením
rozměry: 20 × 20 × 1,5 cm
mosaz, chrom

2 860 Kč
117 €

Barva osvětlení 
závisí na teplotě 

vody

do 32 °C do 32 - 41 °C nad 41 °C

Barva osvětlení 
závisí na teplotě 

vody

Barva osvětlení 
závisí na teplotě 

vody

LED TS 15
EAN: 8595176408016

Horní sprcha s osvětlením
rozměry: 30 × 30 × 1,5 cm
mosaz, akryl

3 990 Kč
163 €

Sprchové hlavice s LED 
diodami vytvářejí při 
sprchování působivé 
světelné efekty a při-
nášejí tak nový rozměr 
relaxace. 
Jejich výjimečnost spo-
čívá v zařízení umístě-
ném uvnitř hlavice, jež 
dokáže měnit barvy. Bez 
použití baterií, pouze na 
základě tlaku vody, fun-
guje zároveň jako zdroj 
energie.
Barvy se mění v závo-
slosti na teplotě vody. 
Ve tmě příjemně osvítí 
celou koupelnu.
Minimální tlak vody: 
2,5 bar (běžný tlak v pa-
nelákových a rodinných 
domech).
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SA 07
EAN: 8595176407385

Rameno horní sprchy
rozměry:  Ø 2,2 cm, 40 cm
chrom, mosaz

849 Kč
35 €

RAMENA
K HORNÍM
SPRCHOVÝM

HLAVICÍM

SPRCHOVÉ
DÍLY

SA 01
EAN: 8595176407347

Rameno horní sprchy
rozměry:  Ø 2,2 cm, 42 cm
chrom, mosaz

699 Kč
29 €

SA 02
EAN: 8595176407354

Rameno horní sprchy
rozměry:  2,5 × 2,5 cm, 35 cm
chrom, mosaz

949 Kč
39 €

rozměry:  2,5 × 2,5 cm, 35 cm
chrom, mosaz

949 Kč
39 €

UT 1BW
EAN: 8595176400744

Držák s kloubem
bílý

79 Kč
3 €

UT 1B
EAN: 8595176400140

Držák s kloubem
chrom

99 Kč
4 €

40

SA 05
EAN: 8595176407361

Rameno horní sprchy
rozměry:  2,5 × 2,5 cm, 30 cm
chrom, mosaz

699 Kč
29 €

SA 06
EAN: 8595176407378

Rameno horní sprchy
rozměry:  Ø 2,2 cm, 20 cm
chrom, mosaz

499 Kč
20 €

chrom, mosaz

849 Kč
35 €
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BH 02
EAN: 8595176400195

Sprchová hadice
2-zámková
150 cm
chrom

299 Kč
12 €

SPRCHOVÉ
HADICE

POSUVNÉ
DRŽÁKY

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

SSH 01 - 2
EAN: 8595176401130

Sprchová hadice
1-zámková
200 cm
nerez

259 Kč
11 €

SSH 01 
EAN: 8595176400164

Sprchová hadice
1-zámková
150 cm
nerez

220 Kč
9 €

0164

PWH - 01bílá
EAN: 8595176400188

Sprchová hadice 
PVC, bílá, 150 cm

159 Kč
6 €

PWH - 01stříbrná
EAN: 8595176406593

Sprchová hadice 
PVC, stříbrná, 150 cm

199 Kč
8 €

áá

PZH - 01
EAN: 8595176400218

Sprchová hadice 
PVC, černá/chrom, 150 cm

169 Kč
7 €

PZH - 02
EAN: 8595176400201

Sprchová hadice 
PVC, bílá/chrom, 150 cm

179 Kč
7 €

TWH - 02
EAN: 8595176402366

Sprchová hadice 
twist, 150 cm
chrom

220 Kč
9 €

UTB 1 
EAN: 8595176400102

Posuvný
držák
chrom

278 Kč
11 €

PVC, černá/chrom, 150 cm

01020102

otočné 
o 360°

UTB 1W
EAN: 8595176400126

Posuvný
držák
bílý

249 Kč
10 €

01260126
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SPRCHOVÉ
TYČE

SPRCHOVÉ 
SETY

MASÁŽNÍ 
PANEL

2001
EAN: 8595176405299

Sprchový set 
chrom
· bez baterie
· ruční sprcha
· horní sprcha 
· mýdlenka
· držák sprchy
· přepínač sprchy
· hadice přívodu vody
· upevňovací díly
· mosaz, plast, nerez

1 890 Kč
77 €

Sprchová tyč 25
EAN: 8595176409051

Sprchová tyč
chrom
· mýdlenka
· držák sprchy
· přepínač sprchy
· hadice přívodu vody
  70 cm
· upevňovací díly
· mosaz, plast
· neobsahuje stropní
  a ruční sprchu s hadicí

3 690 Kč
151 €

Sprchová tyč 20
EAN: 8595176409068

Sprchová tyč
chrom
· mýdlenka
· držák sprchy
· přepínač sprchy
· hadice přívodu vody
  70 cm
· upevňovací díly
· mosaz, plast, nerez
· neobsahuje stropní
  a ruční sprchu s hadicí

1 268 Kč
52 €

DR - N13B
EAN: 8595176406272

Umyvadlový sifon
Povrchová úprava - lesklý chrom
Ø 3,2 cm

749 Kč
31 €

DR - N50B
EAN: 8595176406265

Umyvadlový sifon
Povrchová úprava - lesklý chrom
Ø 3,2 cm

798 Kč
33 €
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SPRCHOVÉ 
SETY

SETY
2501 metal
EAN: 8595176405282

Sprchový set 
chrom
· bez baterie
· ruční sprcha
· horní sprcha 
· mýdlenka
· držák sprchy
· přepínač sprchy
· hadice přívodu vody
· upevňovací díly
· mosaz, plast

5 590 Kč
228 €

UT 111set
EAN: 8595176400508

Sprchový set 
chrom
1-funkční baterie
3-dílný

298 Kč
12 €

1-funkční baterie
3-dílný

Kč

UT 111set W
EAN: 8595176400720

Sprchový set  
plast
1-funkční baterie
3-dílný

185 Kč
8 €

1-funkční baterie
3-dílný

Kč

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

ML 8027B thermo

EAN: 8595176403110

Masážní panel 
ALU
rozměry:  
26 × 141 × 6 cm
· 6× vertikální tryska
· ruční sprcha
· termostatická baterie
· horní sprcha
· vanový výtok
· polička

9 990 Kč
408 €
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IS 300110
EAN: 8595176410392

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 100 mm

980 Kč
40 €

IS 30011
EAN: 8595176410385

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 150 mm

980 Kč
40 €

IS 30012
EAN: 8595176410408

Vodovodní baterie stojánková dřezová
délka ramínka 17 cm

690 Kč
28 €

IS 30015
EAN: 8595176410415

Vodovodní baterie stojánková dřezová
délka ramínka 25 cm

690 Kč
28 €

IS 30048
EAN: 8595176410484

Vodovodní baterie stojánková dřezová
s vytahovací sprškou

1 490 Kč
61 €

VODOVODNÍ

BATERIE

ISABEL

IS 30000
EAN: 8595176410378

Vodovodní baterie 
stojánková umyvadlová
bez výpusti

699 Kč
29 €

 Kč Kč Kč

délka ramínka 25 cm

690
8 €

délka ramínka 25 cm

690 Kč
 €

 Kč

110110
EAN: 8595176410392EAN: 8595176410392

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 100 mm

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 100 mm

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
Vodovodní baterie 
vanová nástěnná

bez výpustibez výpusti

Využijte servisu do domu u baterií Isabel.
V případě oprávněné reklamace bude provedena oprava u zákazníka servisním technikem*12



IS 300190
EAN: 8595176410453

Vodovodní baterie 
umyvadlo-vanová
nástěnná
rozteč 100 mm

1 490 Kč
61 €

IS 30019
EAN: 8595176410446

Vodovodní baterie 
umyvadlo-vanová
nástěnná
rozteč 150 mm

1 490 Kč
61 €

IS 300460
EAN: 8595176410477

Vodovodní baterie 
dřezová nástěnná
rozteč 100 mm

920 Kč
38 €

IS 30046
EAN: 8595176410460

Vodovodní baterie 
dřezová nástěnná
rozteč 150 mm

920 Kč
38 €

VODOVODNÍ

BATERIE

ISABEL

IS 300170
EAN: 8595176410439

Vodovodní baterie 
sprchová nástěnná
rozteč 100 mm

699 Kč
29 €

IS 30017
EAN: 8595176410422

Vodovodní baterie 
sprchová nástěnná
rozteč 150 mm

699 Kč
29 €

Vodovodní baterie 
umyvadlo-vanová
Vodovodní baterie 
umyvadlo-vanová

6060

Vodovodní baterie 
umyvadlo-vanová
Vodovodní baterie 
umyvadlo-vanová

dřezová nástěnná
rozteč 150 mm

920
38

dřezová nástěnnádřezová nástěnná
rozteč 100 mm
dřezová nástěnná
rozteč 100 mm

Vodovodní baterie 
dřezová nástěnná
rozteč 150 mm
dřezová nástěnná
rozteč 150 mm

 8595176410422

Vodovodní baterie 
sprchová nástěnná

Využijte servisu do domu u baterií Isabel.
V případě oprávněné reklamace bude provedena oprava u zákazníka servisním technikem* 13



SD 21004
EAN: 8595176404483

Vodovodní baterie 
stojánková umyvadlová

885 Kč
36 €

stojánková umyvadlová

SD 21003 - 150
EAN: 8595176404469

Vodovodní baterie 
dřezová nástěnná
rozteč 150 mm

880 Kč
36 €

SD 21007 - 150
EAN: 8595176404520

Vodovodní baterie 
sprchová nástěnná
rozteč 150 mm

879 Kč
36 €

rozteč 150 mm

880
36

rozteč 150 mm

 Kč

SD 21003 - 100
EAN: 8595176404476

Vodovodní baterie 
dřezová nástěnná
rozteč 100 mm

880 Kč
36 €

SD 21007 - 100
EAN: 8595176404537

Vodovodní baterie 
sprchová nástěnná
rozteč 100 mm

879 Kč
36 €

sprchová nástěnná
rozteč 100 mm

sprchová nástěnná

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

VODOVODNÍ

BATERIE

MONACO

SD 21006
EAN: 8595176401536

Vodovodní baterie 
stojánková umyvadlová

885 Kč
36 €
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Y-519 
CLICK CLACK
EAN: 8595176408795

Umyvadlový výtokový ventil
Ø zátky sifonu 1 1/2“ (80 mm)

349 Kč / 14 €

Y-521 
CLICK CLACK
EAN: 8595176408788

Umyvadlový výtokový ventil
Ø zátky sifonu 1 1/4“ (100 mm)

VODOVODNÍ

BATERIE

SD 21005 - 150
EAN: 8595176404490

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 150 mm

1 029 Kč
42 €

SD 21005 - 100
EAN: 8595176404506

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 100 mm

1 029 Kč
42 €

vanová nástěnná vanová nástěnná

21005 - 10021005 - 100
EAN: 8595176404506

SD 90045
EAN: 8595176402380

Vodovodní baterie 
dřezová nástěnná
s horním výtokem
rozteč 150 mm

743 Kč
30 €

85951764023808595176402380

Vodovodní baterie 

s horním výtokem

· otevřeno - jedno stisknutí zátky
· zavřeno - druhé stisknutí zátky
· mosaz, chrom
· vhodný k nábytku sérii BR a SALY
  nábytek viz str. 73

399 Kč / 16 €

MONACO

VÝTOKOVÉ

VENTILY
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FD-88
EAN: 8595176407835

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 150 mm

2 790 Kč
114 €

FD-86
EAN: 8595176404919

Vodovodní baterie 
stojánková
umyvadlová

1 790 Kč
73 €

EAN: 8595176407835

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 150 mm

 Kč

EAN: 8595176407835EAN: 8595176407835

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 150 mm

FD-0703A
EAN: 8595176404964

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 150 mm

2 940 Kč
120 €

FD-0076A
EAN: 8595176404971

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 150 mm

2 820 Kč
115 €

FD-0073A
EAN: 8595176404957

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 150 mm

2 940 Kč
120 €

FD-0074B
EAN: 8595176406241

Vodovodní baterie 
sprchová nástěnná
rozteč 150 mm

2 490 Kč
102 €

VODOVODNÍ

BATERIE

DESIGN

EAN: 8595176404971EAN: 8595176404971

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 150 mm

FD-0073AFD-0073A
EAN: 8595176404957

Vodovodní baterie 
vanová nástěnná
rozteč 150 mm

 Kč

sprchová nástěnná
rozteč 150 mm
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FD-62025
EAN: 8595176406043

Vodovodní baterie 
stojánková dřezová

5 890 Kč
240 €

6202562025
EAN: 8595176406043EAN: 8595176406043

Vodovodní baterie 
stojánková dřezová

VODOVODNÍ

BATERIE

DESIGN

FD-0005B
EAN: 8595176404865

Vodovodní baterie 
stojánková dřezová

2 980 Kč
122 €

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

FD-1110
EAN: 8595176404933

Vodovodní baterie 
stojánková 
umyvadlová

2 990 Kč
122 €

11101110FD-0071
EAN: 8595176404902

Vodovodní baterie 
stojánková umyvadlová

2 490 Kč
102 €
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DECO 3
EAN: 8595176409136

Zrcadlo
plast o síle 1,5 mm
rozměry:
44,5 × 44,5 cm

547 Kč
22 €

DECO 4
EAN: 8595176409143

Zrcadlo
plast o síle 1,5 mm
rozměry:
Ø 44,5 cm

490 Kč
20 €

DECO 1
EAN: 8595176409112

Sada 9 zrcadel
plast o síle 1,5 mm
rozměry:
Ø 29,4 cm (1 ks)
Ø 17,6 cm (1 ks)
Ø 15 cm (1 ks)
Ø 10,1 cm (1 ks)
Ø 5,1 cm (5 ks)

490 Kč
20 €

INTERIÉROVÁ 

ZRCADLA

DECO

DECO 2
EAN: 8595176409129

Zrcadlo
plast o síle 1,5 mm
rozměry:
Ø 44,5 cm

598 Kč
24 €

EAN: 8595176409112

plast o síle 1,5 mm

18



DECO 7
EAN: 8595176409174

Zrcadlo - 2 díly
plast o síle 1,5 mm
rozměry:
44,5 × 12,8 cm (2 ks)

390 Kč
16 €

DECO 8
EAN: 8595176409181

Sada 14 zrcadel
plast o síle 1,5 mm
rozměry 1 kusu:
9,9 × 9,9 cm 

470 Kč
19 €

DECO 5
EAN: 8595176409150

Sada 12 zrcadel
plast o síle 1,5 mm
rozměry:
Ø 29 cm (1 ks)
Ø 22 cm (2 ks)
Ø 10,1 cm (2 ks)
Ø 5,1 cm (7 ks)

487 Kč
20 €

DECO 6
EAN: 8595176409167

Zrcadlo
plast o síle 1,5 mm
rozměry:
Ø 44,5 cm

499 Kč
20 €

INTERIÉROVÁ 

ZRCADLA

DECO
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DECO 9
EAN: 8595176409198

Zrcadlo
plast o síle 1,5 mm
rozměry:˝Ø 50 cm

498 Kč
20 €

INTERIÉROVÁ 

ZRCADLA

KOŠE

DECO
BILLY

BILLY
EAN: 8595176409730

Sada proutěných košů

Koš na prádlo s víkem
výška 52 cm, Ø 39 cm

Odpadkový koš
výška 28,5 cm, Ø 20 cm

Koš větší
výška 17,5 cm, šířka 33 cm
délka 28,5 cm

Koš menší
výška 7,5 cm
výška v prohlubni 5,5 cm
šířka 14 cm, délka 22 cm

Koše mohou sloužit 
k ukládání prádla, 
hraček a jiných 
domácích věcí.

1 290 Kč
53 €

DECO 10
EAN: 8595176409204

Zrcadlo
plast o síle 1,5 mm
rozměry: 60 × 50 cm

490 Kč
20 €
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SET BLACK
EAN: 8595176408993

Série koupelnových doplňků
keramika, chrom
· mýdlenka
· kelímek
· držák na zubní kartáček
· dávkovač mýdla

485 Kč
20 €

SET WHITE
EAN: 8595176408986

Série koupelnových doplňků
keramika, chrom
· mýdlenka
· kelímek
· držák na zubní kartáček
· dávkovač mýdla

485 Kč
20 €

KERAMICKÉ

SADY

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

SET STRIPE
EAN: 8595176409020

Série koupelnových doplňků
keramika, chrom
· mýdlenka
· kelímek
· držák na zubní kartáček
· dávkovač mýdla

468 Kč
19 €

SET HEART
EAN: 8595176409006

Série koupelnových doplňků
keramika, chrom
· mýdlenka
· kelímek
· držák na zubní kartáček
· dávkovač mýdla

470 Kč
19 €

SET BAMBOO
EAN: 8595176409013

Série koupelnových doplňků
keramika, chrom
· mýdlenka
· kelímek
· držák na zubní kartáček
· dávkovač mýdla

496 Kč
20 €

Série koupelnových doplňků

· držák na zubní kartáček

· držák na zubní kartáček
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VDI 03
EAN: 8595176407637

Osobní digitální váha
rozměry: 30 × 31 × 3,8 cm
· tvrzené sklo, ABS plast
· kapacita měření do 150 kg
· přesnost měření 0,1 kg
· baterie součástí balení

990 Kč
40 €

VDI 02
EAN: 8595176407620

Osobní digitální váha
rozměry: 30 × 30 × 4 cm
· tvrzené sklo, ABS plast
· kapacita měření do 150 kg
· přesnost měření 0,1 kg
· baterie součástí balení

399 Kč
16 €

VME 01
EAN: 8595176407606

Osobní mechanická váha
rozměry: 26,5 × 26 × 5,5 cm
· ocel, ABS plast
· kapacita měření do 125 kg
· přesnost měření 1 kg

199 Kč
8 €

VDI 01
EAN: 8595176407613

Osobní digitální váha
rozměry: 33,3 × 33,3 × 4 cm
· tvrzené sklo, ALU
· kapacita měření do 150 kg
· přesnost měření 0,1 kg
· baterie součástí balení

349 Kč
14 €€

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

Funkce: dotykové zapnutí, indikace 
slabé baterie, indikace přetížení, 
automatické vynulování displeje 
a vypnutí, měření hmotnosti, 
tělesného tuku, obsahu vody v těle, 
podílu svalové hmoty a hmotnosti 
kostí

€

OSOBNÍ 
VÁHY
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DOPLŇKY

KE SPRCHOVÝM 
KOUTŮM
A VANÁM

Sedátka, madla, sifony,
vaničky, žlaby
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5014
EAN: 8595176409099

Vanové sedátko
rozměry: 73 × 23 × 18 cm 
materiál: ALU, plast
nosnost: 90 kg
· protiskluzová úprava 
  nožiček
· pro vany s vnitřní 
  šířkou 52 - 62 cm

1 390 Kč
57 €

5051
EAN: 8595176409082

Koupelnová stolička 
sklopná nahoru
rozměry: 50 × 46 × 49-56,5 cm 
sedátko: 41 × 40,5 cm
materiál: ALU, plast
nosnost: 120 kg
· nastavitelná délka  nožiček
· upevnění na zeď

2 320 Kč / 95 €

HAPPY 3
EAN: 8595176405466

Sprchové sedátko sklopné nahoru
rozměry: 37,8 × 34,7 × 5,1 cm 
materiál: plast, ALU
nosnost: 100 kg

1 590 Kč
65 €

DOPLŇKY
SPRCHOVÝCH
KOUTŮ

HAPPY 2
EAN: 8595176405459

Sprchové sedátko sklopné nahoru
rozměry: 38 × 33 cm 
materiál: plast, ocel
nosnost: 120 kg

1 590 Kč
65 €

rozměry: 38 × 33 cm 
materiál: plast, ocel

5053
EAN: 8595176409075

Koupelnová stolička
s nastavitelnou délkou nožiček
rozměry: Ø 32,5 × 35,5-53 cm 
materiál: plast, ALU
nosnost: 120 kg

1 260 Kč
51 €

5032U
EAN: 8595176406104

Koupelnová stolička
s nastavitelnou délkou nožiček
rozměry: 40,5 × 37 × 42-52 cm 
materiál: plast, ALU
nosnost: 120 kg

1 460 Kč
60 €

5013
EAN: 8595176409938

Koupelnová stolička 
s nastavitelnou délkou nožiček
rozměry: 49 × 40 × 70-80 cm 
materiál: plast, ALU
nosnost: 120 kg
· otvory v sedátku 
  odvádějí vodu 
  a snižují nebezpečí 
  uklouznutí

1 990 Kč
81 €

materiál: plast, ALU
nosnost: 100 kg

 Kč
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SIFON 50
EAN: 8595176408511

Sifon ke sprchovým vaničkám s Ø odtoku 50 mm 
materiál: plast, povrchová úprava: chrom

199 Kč / 8 €

SIFON 90
EAN: 8595176410026

Sifon ke sprchovým vaničkám s Ø odtoku 90 mm 
Vhodný k vaničkám ART TRAY, CRYSTAL a boxu SEX
materiál: plast, povrchová úprava: chrom

590 Kč / 24 €

3132
EAN: 8595176406128

Madlo
délka: 88 cm, Ø 2,5 cm 
materiál: chrom

490 Kč / 20 €490 Kč / 20 €

3112
EAN: 8595176406111

Madlo
délka: 37 cm, Ø 2,5 cm 
materiál: chrom

390 Kč / 16 €

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

SEMI
EAN: 8595176409914

Stěrka na vodu
rozměry: 27 × 20 cm
materiál: plast

149 Kč / 6 €

11

914

rozměry: 27 × 20 cm

309
EAN: 8595176409105

Otočné madlo
rozměry: 75 × 15 × 74 cm
materiál: ocel s bílou 
povrchovou úpravou
nosnost: 100 kg

1 290 Kč / 53 €1 290 Kč / 53 €

304
EAN: 8595176409921

Madlo na vanu
rozměry: 50 × 20 × 15 cm 
· vhodné pro vany 
  s šířkou stěny 76-152 mm 
nosnost: 90 kg
materiál: ocel s bílou 
povrchovou úpravou

1 290 Kč
53 €

DOPLŇKY
SPRCHOVÝCH
KOUTŮ A VAN
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ART TRAY 80 vanička

Čtvrtkruhová nízkoprofilová vanička
rozměry: 80 × 80 × 6 cm 
materiál: umělý mramor, barva: bílá 
rádius 55 cm
· dodáváno bez sifonu
· otvor pro sifon Ø 90 mm
· vhodná pro SMART 
  a ke sprchovým zástěnám 
  ALPHA 90, LUX-F90

3 690 Kč / 151 €

CRYSTAL white vanička
EAN: 8595176407200

Čtvrtkruhová nízkoprofilová vanička
rozměry: 93 × 93 × 6 cm 
materiál: umělý mramor
barva: bílá perleť
· dodáváno bez sifonu
· otvor pro sifon Ø 90 mm
· vhodná ke sprchové
  zástěně CRYSTAL a ZEPHIR

5 490 Kč / 224 €

  zástěně CRYSTAL a ZEPHIR

CRYSTAL black vanička
EAN: 8595176407194

Čtvrtkruhová nízkoprofilová vanička
rozměry: 93 × 93 × 6 cm 
materiál: umělý mramor
barva: černá perleť
· dodáváno bez sifonu
· otvor pro sifon Ø 90 mm
· vhodná ke sprchové
  zástěně CRYSTAL a ZEPHIR

5 490 Kč / 224 €

ALPHA 80 vanička

Samonosná čtvrtkruhová sprchová 
vanička na ocelovém rámu
rozměry: 80 × 80 × 15 cm 
materiál: ABS, barva: bílá 
rádius 55 cm
· dodáváno se sifonem
· vhodná ke sprchovým
  zástěnám ALPHA 80, LUX-F80

1 990 Kč / 81 €

ALPHA 90 vanička

Samonosná čtvrtkruhová sprchová 
vanička na ocelovém rámu
rozměry: 90 × 90 × 15 cm 
materiál: ABS, barva: bílá 
rádius 55 cm
· dodáváno se sifonem
· vhodná pro SMART a ke sprchovým
  zástěnám ALPHA 90, LUX-F90

2 290 Kč / 93 €

ART TRAY 90 vanička

Čtvrtkruhová nízkoprofilová vanička
rozměry: 90 × 90 × 6 cm 
materiál: umělý mramor, barva: bílá 
rádius 55 cm
· dodáváno bez sifonu
· otvor pro sifon Ø 90 mm
· vhodná pro SMART 
  a ke sprchovým zástěnám 
  ALPHA 90, LUX-F90

3 990 Kč / 163 €

· vhodná ke sprchovým
  zástěnám ALPHA 80, LUX-F80

· vhodná pro SMART a ke sprchovým
  zástěnám ALPHA 90, LUX-F90

materiál: umělý mramor, barva: bílá materiál: umělý mramor, barva: bílá 

  a ke sprchovým zástěnám 

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

LUX-V 80 vanička
EAN: 8595176410002

Čtvercová nízkoprofilová
rozměry: 80 × 80 × 6 cm 
· bílá, akrylátová bez sifonu
· otvor pro sifon Ø 90 mm

3 280 Kč / 134 €

VANIČKY
KE SPRCHOVÝM
KOUTŮM
A ZÁSTĚNÁM

CRYSTAL
ALPHA
ART TRAY
LUX

vaničkavanička

Čtvercová nízkoprofilová
rozměry: 80 × 80 × 6 cm 

 bez sifonu
 90 mm

LUX-V 90 vanička
EAN: 8595176410019

Čtvercová nízkoprofilová
rozměry: 90 × 90 × 6 cm 
· bílá, akrylátová bez sifonu
· otvor pro sifon Ø 90 mm

3 480 Kč / 142 €

vaničkavanička

Čtvercová nízkoprofilová
rozměry: 90 × 90 × 6 cm 

 bez sifonu
 90 mm
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APZ8 simple 950

950

62

Ø 40

Liniový podlahový plastový žlab
rozměry: 950 × 121 × 62 mm

3 490 Kč / 142 €

rozměry: 950 × 121 

3 490 Kč / 142950

62

Ø 40

APZ9 simple 950
Liniový podlahový plastový žlab
rozměry: 950 × 121 × 62 mm

3 490 Kč / 142 €

APZ8 simple 850

850

62

Ø 40

Liniový podlahový plastový žlab
rozměry: 850 × 121 × 62 mm

3 290 Kč / 134 €

rozměry: 850 × 121 

3 290 Kč / 134850

62

Ø 40

APZ9 simple 850
Liniový podlahový plastový žlab
rozměry: 850 × 121 × 62 mm

3 290 Kč / 134 €

APZ8 simple 750

750

62

Ø 40

Liniový podlahový plastový žlab
rozměry: 750 × 121 × 62 mm

3 090 Kč / 126 €

rozměry: 750 × 121 

3 090 Kč / 126750

62

Ø 40

APZ9 simple 750
Liniový podlahový plastový žlab
rozměry: 750 × 121 × 62 mm

3 090 Kč / 126 €

Liniové podlahové žlaby 
Moderní a účelové řešení přechodu mezi sprchovací a suchou částí koupelny.  

BENEFITY:

· nízká stavební výška pouze 6,2 cm - vhodné i pro rekonstrukce
· jednoduchá čistitelnost až po odpadní trubku Ø 40 mm
· zvýšená odolnost proti chemikáliím
· bezpečné napojení na hydroizolaci
· kombinovaná zápachová uzávěra - vlastní patentované řešení
· bezbariérový přechod mezi mokrou a suchou částí koupelny
· tři délkové varianty
· průtok 30 l/min

Univerzální žlaby pro libovolnou dlažbu. 
Minimální tloušťka betonu 62 mm. 
Předpokládaná maximální tloušťka dlažby 12 mm.  

PODLAHOVÉ

ŽLABY
PLASTOVÉ

Obsah balení:
· Žlab
· Rošt (kvalitní nerezová ocel)
· Kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
· Kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky, 4 páry nohou) 

Materiál: vysoce odolný plast, který odolává mrazu, 
chemii a mechanickému poškození

Sifon:
· Plně rozebíratelný a snadno čistitelný
· Skládá se ze 2 komor
· Funguje na principu kombinované zápachové uzávěry
· Suchá klapka pro případ vyschnutí sifonu žlabu
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SPRCHOVÉ 
KOUTY 

Sprchové kouty 
čtvrtkruhové

KOUTY 

DOPRODEJ
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ART set 1
Sprchový kout 
čtvrtkruhový
rozměry: 90 × 90 × 205 cm
šírka průchodu: 50 cm
· leštěný ALU rám
· bílá vanička 15 cm
· 4 mm tvrzené woven sklo

5 990 Kč
244 €

ART set 4
rozměry: 80 × 80 × 195 cm

4 990 Kč
204 €

woven
sklo

ASR 80 woven
EAN: 8595176409273

rozměry: 80 × 80 × 205 cm

5 360 Kč
219 €

ASR 90 woven
EAN: 8595176409280
rozměry: 90 × 90 × 205 cm
šírka průchodu: 53 cm

5 690 Kč
232 €

Sprchový kout čtvrtkruhový
· ALU rám, bílá vanička 15 cm
· 5 mm tvrzené woven sklo
· skla se speciální povrchovou 
  úpravou

woven
sklo

SPRCHOVÉ 
KOUTY
DOPRODEJ

ART SET 1
ART SET 4
ASR 80
ASR 90

DOPRODEJ
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SPRCHOVÉ KOUTY

SPRCHOVÉ DVEŘE

SPRCHOVÉ BOXY

MASÁŽNÍ BOXY 

Sprchové kouty 
čtvrtkruhové, půlkulaté, 
pětihranné
Sprchové zástěny
Sprchové boxy
čtvrtkruhové, čtverhranné
Masážní boxy
s nízkou i vysokou vaničkou
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KIM 90
EAN: 8595176411498  

Sprchový kout čtvrtkruhový
rozměry: 90 × 90 × 200 cm

4 990 Kč / 204 €

KIM 80
EAN: 859517641148131

Sprchový kout čtvrtkruhový
rozměry: 80 × 80 × 200 cm

4 690 Kč / 191 €

· bílý ALU rám
· ABS bílá vanička 15 cm
· 4 mm tvrzené grape sklo
· sifon
· plastová madla

dostupnost 
od 15. 6. 12

grape
sklo

MIKE 90
EAN: 8595176411511

Sprchový kout čtvrtkruhový
rozměry: 90 × 90 × 200 cm

3 990 Kč / 163 €

MIKE 80
EAN: 8595176411504

Sprchový kout čtvrtkruhový
rozměry: 80 × 80 × 200 cm

3 990 Kč / 163 €

· bílý ALU rám
· ABS bílá vanička 15 cm
· 4 mm tvrzené grape sklo
· sifon
· plastová madla

dostupnost 
od 15. 6. 12

SPRCHOVÉ 
KOUTY
ČTVRTKRUHOVÉ

MIKE
KIM 

grape
sklo

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH
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ALPHA 80 čirý
EAN: 8595176406616
· čiré sklo

rozměry: 80 × 80 × 200 cm
šířka průchodu: 45 cm

5 490 Kč
224 €

ALPHA 90 čirý
EAN: 8595176406630
· čiré sklo

rozměry: 90 × 90 × 200 cm
šířka průchodu: 51 cm

5 950 Kč
243 €

Sprchový kout čtvrtkruhový
· bílý ALU rám, bílá vanička 15 cm
· 4 mm tvrzené sklo
· anti-zápachový odpad

čiré
sklo

ALPHA 80 grape
EAN: 8595176406623
· grape sklo

rozměry: 80 × 80 × 200 cm
šířka průchodu: 45 cm

5 490 Kč
224 €

ALPHA 90 grape
EAN: 8595176406647
· grape sklo

rozměry: 90 × 90 × 200 cm
šířka průchodu: 51 cm

5 950 Kč
243 €

Sprchový kout čtvrtkruhový
· bílý ALU rám, bílá vanička 15 cm
· 4 mm tvrzené sklo
· anti-zápachový odpad

grape
sklo

SPRCHOVÉ 
KOUTY
ČTVRTKRUHOVÉ

ALPHA
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ASR 100N
EAN: 8595176403219

Sprchový kout nástěnný
rozměry: 97 × 84 × 205,5 cm
šírka průchodu: 54 cm
· bílý rám
· bílá vanička 15,5 cm
· 5 mm tvrzené grape sklo

10 990 Kč
449 €

AZZURO 90 blue
EAN: 8595176404209

Sprchový kout čtvrtkruhový
rozměry: 88 × 88 × 206 cm
šírka průchodu: 68 cm
· ALU rám
· bílá vanička 15 cm
· 5 mm tvrzené modré sklo
· levé i pravé otevírání dveří

8 990 Kč
367 €

SPRCHOVÉ 
KOUTY
ČTVRTKRUHOVÉ

AZZURO
ASR 100N

grape
sklo

modré
sklo

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH
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ASP 90 grape
EAN: 8595176404575

Sprchový kout pětihranný
rozměry: 90 × 90 × 200 cm
šírka průchodu: 55 cm
· ALU rám
· 5 mm grape tvrzené sklo
· bílá vanička 14 cm
· levé i pravé otevírání dveří

7 990 Kč
326 €

90
0

630

450

900

20
00

14
0

SPRCHOVÉ
ZÁSTĚNY

SPRCHOVÉ
DVEŘE

SPRCHOVÉ 
KOUTY
PĚTIHRANNÉ

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

grape
sklo

ASF grape 
EAN: 8595176404612

Sprchová zástěna pevná
rozměry: 89 × 185 cm
· variabilní - možné použít 
  na levou i pravou stranu
· může se použít zcela 
  samostatně nebo jako levý 
  či pravý boční díl ke sprch.
  dveřím ASD 80 a ASD 90
· 4 mm tvrzené grape sklo
· bílý ALU rám
· dodáváno bez vaničky

2 540 Kč / 104 €

ASD 80 grape 
EAN: 8595176406227

rozměry: 85-100 × 185 cm
šířka průchodu: 44 cm

3 890 Kč / 159 €

ASD 90 grape 
EAN: 8595176404629

rozměry: 95-110 × 185 cm
šířka průchodu: 53 cm

3 990 Kč / 163 €

Sprchové dveře do niky
· 5 mm tvrzené grape sklo
· bílý ALU rám
· dodáváno bez vaničky

grape
sklo
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sifon str. 25

19
50

ZEPHIR
EAN: 8595176409242

Sprchový kout čtvrtkruhový
rozměry: 90 × 90 × 195 cm
· ALU rám
· 5 mm čiré tvrzené sklo
· dodáváno bez vaničky a sifonu
· otvor pro sifon Ø 90 mm

6 680 Kč / 273 €

Vanička CRYSTAL white
· bílá perleť
· nízkoprofilová vanička
  z umělého mramoru 6 cm
EAN: 8595176407200

5 490 Kč / 224 €

Vanička CRYSTAL black
· černá perleť 
· nízkoprofilová vanička
  z umělého mramoru 6 cm
EAN: 8595176407194

5 490 Kč / 224 €

· vaničky viz str. 26

CRYSTAL white

EAN: 8595176405329

Zástěna CRYSTAL white
EAN: 8595176407187

8 290 Kč / 338 €

Vanička CRYSTAL white
· bílá perleť
EAN: 8595176407200

5 490 Kč / 224 €

SPRCHOVÉ 
KOUTY
ČTVRTKRUHOVÉ

ZEPHIR
CRYSTAL

Sprchový kout čtvrtkruhový
rozměry: 93 × 93 × 196,8 cm
· 6 mm čiré tvrzené sklo s úpravou pro snadnější čištění
· nízkoprofilová vanička  z umělého mramoru 6 cm
· otvor pro sifon Ø 90 mm, dodáváno bez sifonu
· bezrámové upevnění
· vaničky viz str. 26

komplety: 12 990 Kč / 530 € sifon str. 25

· 6 mm čiré tvrzené sklo s úpravou pro snadnější čištění

sifon str. 25

CRYSTAL black

EAN: 8595176405411

Zástěna CRYSTAL black
EAN: 8595176407170

8 290 Kč / 338 €

Vanička CRYSTAL black
· černá perleť
EAN: 8595176407194

5 490 Kč / 224 €

čiré
sklo

čiré
sklo
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RAINBOW black
EAN: 8595176409853

RAINBOW blue
EAN: 8595176409839

RAINBOW green
EAN: 8595176409846

Sprchové boxy bez horního krytu
rozměry: 89 × 89 × 210 cm
· 4 mm tvrzené zadní sklo barevné
· 4 mm tvrzené grape přední sklo
· ruční sprcha s posuvnou tyčí
· 1-funkční baterie
· sedátko, polička na šampon
· stříbrný ALU rám
· ABS bílá vanička 15 cm

11 690 Kč / 477 €

SPRCHOVÉ
BOXY

RAINBOW

Detaily 
příslušenství

páková baterie

sprchový set

polička

sedátko

RAINBOW gold
EAN: 8595176409884

MODRÉ ZELENÉ

ČERNÉ ZLATÉ

Barvy zadního skla:

VÝBER BARVY
VÝBER BARVY
VÝBER BARVY

JEDNOTNÁ CENAVÝBER BARVYV

VÝBER BARVY
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Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

FLORIDA 105 HIGH

EAN: 8595176405350

Masážní box
rozměry: 103 × 103 × 218 cm
· tropický déšť MAXI Ø 30 cm
· ruční sprcha s posuvnou tyčí
· vícepolohová sprchová hlavice
· osvětlení s chromoterapií
· ventilátor, reproduktor, rádio
· dotykový displej
· 6× zádová masážní tryska
· polička na šampon
· masáž nohou
· luxusní armatury
· elektronické ovládání světla, 
  ventilátoru, rádia
· 2-křídlé tónované dveře
· výška vaničky 44 cm

26 990 Kč / 1 102 €

FLORIDA 105 STEAM HIGH 
EAN: 8595176405367

Parní box
· navíc parní vyvíječ

32 600 Kč / 1 331 €

FLORIDA 105 LOW

EAN: 8595176405336

Masážní box
rozměry: 103 × 103 × 218 cm
· tropický déšť MAXI Ø 30 cm
· ruční sprcha s posuvnou tyčí
· vícepolohová sprchová hlavice
· 2 LED osvětlení s chromoterapií
· ventilátor, reproduktor, rádio
· dotykový displej
· 6× zádová masážní tryska
· polička na šampon, sedátko
· 2× zádová opěrka, masáž nohou
· luxusní armatury
· elektronické ovládání světla, 
  ventilátoru, rádia
· 2-křídlé tónované dveře
· výška vaničky 16 cm

27 890 Kč / 1 138 €

FLORIDA 105 STEAM LOW 
EAN: 8595176405343

Parní box
· navíc parní vyvíječ

32 900 Kč / 1 343 €

MASÁŽNÍ
BOXY

FLORIDA

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH
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WHEEL
EAN: 8595176411023

Sprchový box
rozměry: 120 × 80 × 205 cm  
výška vaničky: 15 cm
šírka průchodu: 52 cm 
výplň: 6 mm tvrzené čiré bezpečnostní přední sklo
zadní sklo: 4 mm tvrzené neprůhledné bezpečnostní 
boční skla: 8 mm tvrzená bezpečnostní 
(1x čiré, 1x neprůhledné)
rám: ALU, matně stříbrný

· ruční sprcha
· sprchová hadice 1,5 m
· páková vodovodní baterie
· rohový panel stříbrné barvy
· 2× luxusní horní kolečka Ø 6 cm
· chromové madlo
· sifon Ø 90 mm pro vyšší průtok
· je možná pravá i levá varianta montáže

14 990 Kč / 612 €

BORA 80
EAN: 8595176409891

Sprchový box bez horního krytu
rozměry: 80 × 80 × 210 cm 
šířka vstupu 63 cm
vnitřní výška 192 cm
šířka vstupu 54 cm
· 4 mm tvrzené zadní 
  sklo stříbrné barvy
· 4 mm tvrzené grape boční sklo
· zalamovací dveře 4 mm 
  tvrzené grape sklo
· ruční sprcha s posuvnou tyčí
· 1-funkční baterie
· sedátko, polička na šampon
· stříbrný ALU rám
· ABS bílá vanička

12 690 Kč / 518 €

SPRCHOVÉ
BOXY

BORA
WHEEL 18

0

400

800
630

80
0

660
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CITY LOW

EAN: 8595176405374

Masážní box
rozměry: 90 × 90 × 215 cm
· horní sprcha, sklopné sedátko
· ruční sprcha s posuvnou tyčí
· vícepolohová sprchová hlavice
· osvětlení, ventilátor
· reproduktor, rádio
· 8× zádová masážní tryska
· luxusní armatury
· elektronické ovládání světla,
  ventilátoru a rádia
· tónované modré sklo, ALU rám
· výška vaničky 16 cm

14 990 Kč / 612 €

CITY STEAM  LOW
EAN: 8595176405381

Parní box
rozměry: 90 × 90 × 215 cm
· navíc parní vyvíječ

19 990 Kč / 816 €

CITY HIGH

EAN: 8595176406012

Masážní box
rozměry: 94 × 94 × 217 cm
· horní sprcha
· ruční sprcha s posuvnou tyčí
· vícepolohová sprchová hlavice
· osvětlení, ventilátor
· reproduktor, rádio
· 6× zádová masážní tryska
· luxusní armatury
· elektronické ovládání světla,
  ventilátoru a rádia
· tónované modré sklo, ALU rám
· výška vaničky 47 cm

14 990 Kč / 612 €

CITY STEAM  HIGH
EAN: 8595176406029

Parní box
rozměry: 94 × 94 × 217 cm
· navíc parní vyvíječ

19 900 Kč / 816 €

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

MASÁŽNÍ
BOXY

PARNÍ 
BOXY

CITY
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MANHATTAN
EAN: 8595176407231

Masážní box
rozměry: 95 × 95 × 215 cm

· horní sprcha
· ruční sprcha s posuvnou tyčí
· vícepolohová sprchová hlavice
· osvětlení
· ventilátor
· sedátko
· reproduktor
· rádio
· 6× zádová masážní tryska
· luxusní armatury
· elektronické ovládání světla,
  ventilátoru a rádia
· čiré sklo
· bílý ALU rám
· výška vaničky 15 cm

14 990 Kč
612 €

LAGUNA 100
EAN: 8595176404858

Masážní box
rozměry: 102 × 102 × 218 cm

· horní sprcha
· sklopné sedátko
· ruční sprcha s posuvnou tyčí
· vícepolohová sprchová hlavice
· osvětlení
· ventilátor
· reproduktor
· rádio
· 6× zádová masážní tryska
· polička na šampon
· luxusní armatury
· elektronické ovládání světla,
  ventilátoru a rádia
· tónované modré sklo
· výška vaničky 21 cm

19 980 Kč
816 €

MASÁŽNÍ
BOXY

LAGUNA
MANHATTAN
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PARADISE III 
EAN: 8595176407552

Sprchový box bez horního krytu
rozměry: 90 × 90 × 210 cm
· ruční sprcha
· 1-funkční baterie
· 4 mm tvrzené zadní sklo
  stříbrné barvy
· 4 mm tvrzené přední sklo
  s grape vzorem
· sedátko
· polička na šampon
· stříbrný ALU rám
· ABS bílá vanička 15 cm

PARADISE III 80
EAN: 8595176409785
rozměry: 80 × 80 × 210 cm
šířka vstupu: 43 cm

9 990 Kč
408 €

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

ATLANTIS
EAN: 8595166404223

Masážní box
rozměry: 153 × 87 × 215 cm
· horní sprcha
· ruční sprcha 
  s posuvnou tyčí
· vícepolohová sprchová 
  hlavice
· osvětlení, ventilátor
· reproduktor, rádio
· 8× zádová masážní tryska
· polička na šampon
· masáž nohou
· luxusní armatury
· elektronické ovládání 
  světla, ventilátoru a rádia
· tónované modré sklo
· výška vaničky 44 cm

16 990 Kč
693 €

MASÁŽNÍ
BOXY

SPRCHOVÉ
BOXY

ATLANTIS
PARADISE III
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SPRCHOVÉ BOXY
MASÁŽNÍ BOXY

Sprchové boxy 
čtvrtkruhové, čtverhranné
Masážní boxy
s nízkou i vysokou vaničkou
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SEX
EAN: 8595176410668

Sprchový box čtvrtkruhový
rozměry: 90 × 90 × 200  cm
šírka průchodu: 50 cm
· ALU rám tmavě šedý
· bílá vanička 15 cm
· 4 mm bezpečnostní tvrzené 
  sklo tónované
· zadní sklo tmavě šedé
· otevírání dveří: zatahovací
· 1-funkční ruční sprcha 
  s gumovými nopkami
· baterie
· vycvakávací kolečka
· bez sifonu, otvor 90 mm
· dodáváno bez flexi hadiček

7 990 Kč
326 €

tónované
sklo

LIVE 80
EAN: 8595176410545

rozměry: 80 × 80 × 210 cm
šířka průchodu: 45 cm

8 590 Kč
351 €

LIVE 90
EAN: 8595176406647

rozměry: 88 × 88 × 210 cm
šířka průchodu: 51 cm

8 990 Kč
367 €

Sprchový box čtvrtkruhový
· stříbrný ALU rám, bílá vanička 15 cm
· 4 mm tvrzené sklo
· zadní tmavě šedé tvrzené sklo
· multifunkční ruční sprcha na 
  nastavitelném držáku s mýdlenkou
· baterie
· skleněná polička s ohrádkou
· sklopné sedátko, výška 50 cm
· chromovaná madla, vycvakávací kolečka
· dvoukolečka na horní straně dveří
· dodáváno bez flexi hadiček

grape
sklo

Uvedené ceny jsou 
vč. 20% DPH

SPRCHOVÉ 
BOXY
ČTVRTKRUHOVÉ

SEX
LIVE
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BORNEO LOW

EAN: 8595176410941

Masážní box
rozměry: 90 × 90 × 210 cm
světlá výška: 200 cm
výška vaničky: 20 cm
šírka průchodu: 45 cm
výplň: 5 mm bezpečnostní přední woven sklo
· zadní 5 mm bezpečnostní tvrzené tónované šedé sklo
· rám ALU šedý s úpravou satin
· 6× masážní trysky vestavěné
· horní sprcha - tropický déšť Ø 15 cm
· ruční sprcha 1-funkční s držákem 
  a gumovými nopkami
· páková baterie
· přepínač sprchy
· elektronický ovládací panel
· reproduktor
· ventilátor,  osvětlení
· vestavěné sedátko
· skleněná polička s ohrádkou
· plastová madla
· vyvakávací kolečka na dolní straně dveří
· dvoukolečka na horní straně dveří
· dodáváno bez flexi hadiček

11 590 Kč / 473 €
Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

BORNEO HIGH 
EAN: 8595176410521

Masážní box
rozměry: 91 × 91 × 221 cm
světlá výška: 192 cm
výška vaničky: 43 cm
hloubka vaničky: 30 cm
výplň: 5 mm bezpečnostní přední woven sklo
· zadní 5 mm bezpečnostní tvrzené tónované šedé sklo
· rám ALU šedý s úpravou satin
· 6× masážní trysky vestavěné
· horní sprcha - tropický déšť Ø 15 cm
· ruční sprcha 1-funkční s držákem 
  a gumovými nopkami
· páková baterie
· přepínač sprchy
· elektronický ovládací panel
· reproduktor
· ventilátor, osvětlení
· vestavěné sedátko
· skleněná polička s ohrádkou
· plastová madla
· vyvakávací kolečka 
  na dolní straně dveří
· dvoukolečka na horní straně dveří
· dodáváno bez flexi hadiček

10 980 Kč / 448 €

woven
sklo

woven
sklo
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MASÁŽNÍ
BOXY

BORNEO
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N.Y.C - STROP RIGHT
EAN: 8595176410576

N.Y.C - STROP LEFT
EAN: 8595176410712

1 990 Kč / 81 €

N.Y.C. HIGH RIGHT
EAN: 8595176410569

N.Y.C. HIGH LEFT
EAN: 8595176410705

Masážní box bez horního krytu
rozměry: 122 × 79 × 202 cm
výška vaničky: 45 cm, hloubka vaničky: 30 cm
šírka průchodu: 61 cm
výplň: 4 mm bezpečnostní přední grape sklo
· zadní bezpeč. tvrzené tónované šedé sklo
· rám ALU stříbrný
· horní sprcha s gumovými nopkami Ø 10 cm
· ruční sprcha s gumovými nopkami Ø 8 cm
· 3× masážní trysky
· baterie, sedátko, chromovaná madla
· vycvakávací kolečka na dolní straně dveří
· dvoukolečka na horní straně dveří
· levé i pravé provedení (zobrazena pravá)
· dodáváno bez flexi hadiček

9 990 Kč / 408 €
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sklo
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STAR 80
EAN: 8595176410354

rozměry: 80 × 80 × 220 cm

8 990 Kč
367 €

STAR 90
EAN: 8595176410361

rozměry: 90 × 90 × 220 cm

8 990 Kč
367 €

Masážní box čtvrtkruhový
· 6× hydromasážní trysky
· 3-funkční ruční sprcha 
  s nastavitelným držákem
· horní sprcha - tropický déšť - Ø23 cm
· výška vaničky 15 cm, hloubka 3 cm
· elektronický ovládací panel
· reproduktor, ventilátor
· baterie
· antracitový rám
· čiré přední sklo, černé zadní sklo
· vycvakávací kolečka
· boční profil pro dolehnutí ke zdi 
· dodáváno bez flexi hadiček

grape
sklo

MASÁŽNÍ 
BOXY

STAR
N.Y.C.
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MARE
EAN: 8595176410637

Sprchový box čtverhranný
rozměry: 120 × 80 × 205 cm
výška vaničky: 46 cm
hloubka vaničky: 35 cm
šírka průchodu: 45 cm
· ALU rám 
· 4 mm bezpečnostní tvrzené 
  grape sklo 
· sedátko
· čelní a boční panel
· levé i pravé provedení

8 790 Kč
359 €

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

grape
sklo

PHARAON 
EAN: 8595176410538

Masážní box
rozměry: 120 × 80 × 215 cm
výška vaničky: 40 cm
hloubka vaničky: 31 cm
výplň: 5 mm bezpečnostní přední tónované sklo
· 5 mm bezpečnostní zadní šedé sklo
· ALU stříbrný rám
· 3× masážní trysky vestavěné
· ruční sprcha 1-funkční s držákem
· horní sprcha - tropický déšť 15 cm
· páková baterie
· přepínač sprchy
· elektronický ovládací panel
· reproduktor
· ventilátor
· osvětlení
· vestavěné sedátko
· skleněná polička s ohrádkou
· dvoukolečka na horní straně dveří
· vycvakávací kolečka 
  na dolní straně dveří
· bez flexi hadiček

12 290 Kč
502 €

výplň: 5 mm bezpečnostní přední tónované sklo

tónované
sklo

MASÁŽNÍ 
BOXY

SPRCHOVÉ
BOXY

PHARAON
MARE
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PRINCE
EAN: 8595176410514

Masážní box
rozměry: 130 × 130 × 215 cm
výška vaničky: 55 cm, hloubka vaničky: 35 cm
šírka průchodu: 74 cm
výplň: 5 mm bezpečnostní přední woven sklo
· zadní bezpečnostní 5 mm tvrzené tónované šedé sklo
· rám ALU šedý s úpravou satin
· 6× masážní trysky nastavitelné
· ruční sprcha 1-funkční s držákem a gumovými nopkami
· horní sprcha - tropický déšť 22 cm
· páková baterie
· přepínač sprchy
· elektronický ovládací panel
· reproduktor
· ventilátor, osvětlení
· vestavěné sedátko
· skleněná polička s ohrádkou
· velká madla
· vycvakávací kolečka 
  na dolní straně dveří
· dvoukolečka na horní straně dveří
· bez flexi hadiček 

18 990 Kč
775 €

woven
sklo
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NEMO
EAN: 8595176410170

Masážní box
rozměry: 85 × 150 × 210 cm
výška vaničky: 47,5 cm
výplň: 4 mm bezpečnostní přední šedé sklo
· zadní 5 mm bezpečnostní tvrzené černé sklo
· rám ALU stříbrný 
· 6× masážní trysky vestavěné
· horní sprcha Ø 15 cm
· ruční sprcha 3-funkční 
  s posuvnou tyčí
· elektronické ovládání světla, 
  rádia a ventilátoru
· ventilátor
· osvětlení
· rádio
· vestavěné sedátko
· skleněná polička s ohrádkou
· podhlavník
· CLICK-CLACK sifon
· bez flexi hadiček

15 990 Kč
653 €

MASÁŽNÍ 
BOXY

NEMO
PRINCE

tónované
sklo

47





SPRCHOVÉ DVEŘE

SPRCHOVÉ KOUTY

SPRCHOVÉ BOXY

MASÁŽNÍ BOXY 

PARNÍ LÁZNĚ

Nadstandardní řada
koupelnových produktů

Sprchové kouty 
čtvrtkruhové, půlkulaté, 
pětihranné, čtvercové
Sprchové dveře do niky 
a pevné díly
Sprchové boxy 
s nízkou a vysokou vaničkou
Masážní boxy 
s nízkou a vysokou vaničkou
Parní lázně 
s nízkou a vysokou vaničkou
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SPRCHOVÉ 
DVEŘE

MAX

MAX 840
EAN: 8595176409723

rozměry: 
78-84 × 190 cm
· šířka vstupu 61 cm

6 900 Kč / 282 €

MAX 900
EAN: 8595176409747

rozměry: 
84-90 × 190 cm
· šířka vstupu 67 cm

6 990 Kč / 285 €

Sprchové dveře do niky
· broušený ALU rám
· 4 mm tvrzené čiré sklo
· zalamovací dveře
· dodáváno bez vaničky

Sprchové chromové dveře řady MAX jsou ideálním řešením pro ty, kteří potře-
bují nutně vyřešit problém vstupu do vyzděného sprchového koutu.
Nespornou výhodou je jejich variabilita, která spočívá v nastavení šířky. Jedi-
nečnost tohoto řešení je zvýrazněna tím, že se rozšíření dosáhne rozpěrným 
systémem BEZ JAKÉHOKOLIV NAVRTÁNÍ nebo jiného mechanického ukotvení.

MAX 950 
EAN: 8595176409754

rozměry: 
90-95 × 190 cm
· šířka vstupu 73 cm

7 290 Kč / 298 €

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

MAX 1000
EAN: 8595176409761

rozměry:
95-100 × 190 cm
· šířka vstupu 78 cm

7 490 Kč / 306 €

MAX 1050 
EAN: 8595176409778

rozměry:
100-105 × 190 cm
· šířka vstupu 83 cm

7 690 Kč / 314 €

čiré
sklo

chromový
rám

Nesporné výhody všech sprchových dve-
ří a sprchových koutů v řadě EXCLUSIVE 
se zrcadlí ve vynikajících technických 
vlastnostech:

Rám je vyroben z hliníku označení 6463 
- slitina AlMgSi s výbornou tvárností, leš-
titelností a odolností proti korozi. 
Průměrná tloušťka vrstvy oxidu hliníku 
je 2 - 5 µm. Po 96 hodinovém testu pů-
sobením neutrálního solného roztoku 
nevykazuje materiál rámu žádné známky 
koroze.

Gumové těsnění částí dveří sprchového
koutu je vysoce odolné vůči chladu 
i teplu. Při testech extrémních teplot 
(-20°C a 80°C) se toto těsnění nijak nepo-
škodilo.

U magnetických pásů dveří proběhl stej-
ný test vůči teplotám jako u gumového 
těsnění. I tyto zůstaly absolutně bez po-
škození.
Pochromovaná madla s tloušťkou povr-
chové úpravy 2 – 5 µm podstoupila test 
působení neutrálního solného roztoku 
po 4 dny. Madla vydržela bez jakéhokoliv 
oloupání.

Stejně jako madla, i pochromovaný rám 
u stěny koutu nebyl nijak poškozen tes-
tem se solným roztokem.

Šroubky německého standardu DIN 7951 
a DIN 7982, 304# z vysoce kvalitní nere-
zové oceli. Také prošla testem se solným 
roztokem bez koroze.

6 mm tvrzené bezpečnostní sklo dle 
standardu EN 12150-1 pro Sodnovápe-
natokřemičité sklo je až pětkrát odolněj-
ší vůči bočnímu nárazu, odolá teplotám 
rozdílům v ploše až 250°C a při rozbití se 
roztříští na velice malé neostré úlomky.
Sklo je také opatřeno technologií Easy 
Clean zlehčující údržbu. Bez potíží tak 
prošlo i testem čištění - po 25 000 cyk-
lech bez opotřebení. Je antibakteriální 
a neobsahuje škodlivé chemikálie.

Závěsné panty dveří jsou chráněny pro-
ti korozi a oděrkám. I při 20 000 cyklech 
otevírání a zavírání fungují dveře napros-
to bez problému.
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Pevný boční díl 20
EAN: 8595176411108

rozměry: 20 × 185 cm

1 600 Kč / 65 €

ke sprchovým dveřím 
MOON, SALOON

· leštěný ALU - chrom rám
· 5 mm tvrzené čiré sklo 
  s povrchovou úpravou proti 
  vodnímu kameni Easy clean
· bez vaničky

S5002#
profile

S5002# profile

when you combine
the panel to Moon
or Saloon, this
profile will be extra,
and no use

this profile will
combine with the
hinge profile

S-5003#hingeprofile

MOON 80 grape
EAN: 8595176410613

rozměry: 80 - 85 × 185 cm
šírka průchodu: 70 cm

MOON 80 čiré
EAN: 8595176410781
rozměry: 80 - 85 × 185 cm
šírka průchodu: 70 cm

5 490 Kč / 224 €

MOON 90 grape
EAN: 8595176410620
rozměry: 90 - 95 × 185 cm
šírka průchodu: 80 cm

MOON 90 čiré
EAN: 8595176410934
rozměry: 90 - 95 × 185 cm
šírka průchodu: 80 cm

5 690 Kč / 232 €

SPRCHOVÉ 
DVEŘE

BOČNÍ
PEVNÉ
DÍLY

MOON

čiré
sklo
čiré

grape
sklo

MOON 80
A: 800 - 850 mm
B: 700 mm

MOON 90
A: 900 - 950 mm
B: 800 mm

Sprchové dveře do niky
· leštěný ALU - chrom rám
· 5 mm tvrzené grape nebo čiré sklo 
  s povrchovou úpravou proti vodnímu 
  kameni Easy clean
· jednodílné, bez vaničky

čiré
sklo

Ukázka použití 
Pevného bočního 

dílu 20 se 
sprchovými dveřmi 

MOON 80

dostupnost od 1. 7. 1250



Pevný boční díl 20
EAN: 8595176411108

rozměry: 20 × 185 cm

1 600 Kč / 65 €

ke sprchovým dveřím 
MOON, SALOON

· leštěný ALU - chrom rám
· 5 mm tvrzené čiré sklo 
  s povrchovou úpravou proti 
  vodnímu kameni Easy clean
· bez vaničky

S5002#
profile

S5002# profile

when you combine
the panel to Moon
or Saloon, this
profile will be extra,
and no use

this profile will
combine with the
hinge profile

S-5003#hingeprofile

čiré
sklo

Ukázka použití 
Pevného bočního 

dílu 20 se 
sprchovými dveřmi 

SALOON 80

SALOON 80 grape
EAN: 8595176410699

rozměry: 80 - 85 × 185 cm
šírka průchodu: 70 cm

SALOON 80 čiré
EAN: 8595176410767
rozměry: 80 - 85 × 185 cm
šírka průchodu: 70 cm

5 990 Kč / 244 €

SALOON 90 grape
EAN: 8595176410606
rozměry: 90 - 95 × 185 cm
šírka průchodu: 80 cm

SALOON 90 čiré
EAN: 8595176410927
rozměry: 90 - 95 × 185 cm
šírka průchodu: 80 cm

6 200 Kč / 253 €
 
Sprchové dveře do niky
· leštěný ALU - chrom rám
· 5 mm tvrzené grape nebo čiré sklo 
  s povrchovou  úpravou proti vodnímu 
  kameni Easy clean
· dvoudílné, bez vaničky

čiré
sklo
čiré

grape
sklo

SALOON 80
A: 800 - 850 mm
B: 700 mm

SALOON 90
A: 900 - 950 mm
B: 800 mm

SPRCHOVÉ 
DVEŘE

BOČNÍ
PEVNÉ
DÍLY

SALOON

dostupnost od 1. 7. 12 51



SIMPLE 100 clear
EAN: 8595176411054
rozměry: 97,5 × 100 × 185 cm

6 990 Kč / 285 €

SIMPLE 120 clear
EAN: 8595176411061
rozměry: 117,5 - 120  × 120 × 185 cm

7 290 Kč / 298 €

Sprchové zástěny
· ke stěně připevněno chromovým ALU rámem
· 6 mm čiré tvrzené bezpečnostní sklo
· nerezová kotvící vzpěra
· dodáváno bez vaničky 

Vanička k SIMPLE 100
EAN: 8595176411078
rozměry: 100 × 80 × 6,5 cm
bílá, akrylát, dodáváno se sifonem

Vanička k SIMPLE 120
EAN: 8595176411085
rozměry: 120 × 80 × 6,5 cm
bílá, akrylát, dodáváno se sifonem

dostupnost od 1. 7. 12

SPRCHOVÉ 
DVEŘE

SPRCHOVÉ 
ZÁSTĚNY

SIMPLE
ATHENA

čiré
sklo

4 280 Kč
175 €

4 580 Kč
187 €

čiré
sklo

ATHENA 
EAN: 8595176411634

Sprchové dveře do niky
rozměry: 88 - 100 × 185 cm
otevírací dveře:
6 mm čiré tvrzené bezpečnostní sklo
pevný přední díl:
5 mm čiré tvrzené bezpečnostní sklo
· chromový ALU rám
· nastavitelná šířka až o 12 cm
· dodáváno bez vaničky

4 990 Kč / 204 €

Pevný boční díl ATHENA 
EAN: 8595176411641

rozměry: 88 - 90 × 185 cm
· 4 mm tvrzené čiré bezpečnostní sklo
· chromový ALU rám
Lze použít jako levý nebo pravý boční díl 
ke sprchovým dveřím ATHENA a vytvořit tak 
sprchový kout - viz obrázek

3 290 Kč / 134 €

dostupnost od 1. 7. 12

rozměry: 97,5 × 100 × 185 cm

clearclear

rozměry: 88 - 100 × 185 cm
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Natty 80,90 s bo�ním panelem

Smart 90 a 80

Elegant 90 a 80

čiré
sklo
čiré

chinchila
sklo

boční
pevní díl

NÁZEV ROZDĚLENÍ
PROVEDENÍ:

RÁM
4 mm TVRZENÉ SKLO

ŠÍŘKA
×

VÝŠKA

ŠÍŘKA 
PRŮCHODU

CENA

KČ €

NATTY 80
SPRCHOVÉ 
DVEŘE DO 

NIKY

WHITE 
CHINCHILA

bílý rám
 4 mm sklo chinchila

80 - 85 
×

185 cm

43,7 
cm

4 500 KČ 184 €

CHROME 
CHINCHILA

leštěný chromový rám
4 mm sklo chinchila 4 800 KČ 196 €

CHROME 
CLEAR

leštěný chromový rám
4 mm čiré sklo 4 580 KČ 187 €

NATTY 90
SPRCHOVÉ 
DVEŘE DO 

NIKY

WHITE 
CHINCHILA

bílý rám
4 mm sklo chinchila

90 - 95 
×

185 cm

50,3 
cm

4 760 KČ 194 €

CHROME 
CHINCHILA

leštěný chromový rám
4 mm sklo chinchila 5 190 KČ 212 €

CHROME 
CLEAR

leštěný chromový rám
4 mm čiré sklo 4 890 KČ 200 €

NATTY 90
BOČNÍ PEVNÝ 

DÍL

WHITE 
CHINCHILA

bílý rám
6 mm sklo chinchila

87,5 - 90 
×

185 cm -

4 090 KČ 167 €

CHROME 
CHINCHILA

leštěný chromový rám
6 mm sklo chinchila 4 260 KČ 174 €

CHROME 
CLEAR

leštěný chromový rám
6 mm čiré sklo 3 990 KČ 163 €

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH· dodáváno bez vaničky 

NATTY

SPRCHOVÉ 
DVEŘE

BOČNÍ
PANELY
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LUX-P 80 
EAN: 8595176409396

Sprchové dveře do niky
rozměry: 79 × 195 cm
šírka průchodu: 67 cm
· chromový rám
· 8 mm tvrzené čiré sklo
· dodáváno bez vaničky

8 290 Kč / 338 €

LUX-P 90 
EAN: 8595176409402
Sprchové dveře do niky
rozměry: 89 × 195 cm
šírka průchodu: 77 cm

8 680 Kč / 354 €

LUX-R 90 
EAN: 8595176409389
Boční pevný díl
rozměry: 89 × 195 cm

· 8 mm tvrzené čiré sklo
· vhodný ke sprchovým 
  dveřím LUX-P 80 a LUX-P 90

5 740 Kč / 234 €

LUX-S 120 
EAN: 8595176409457

Sprchové dveře do niky
rozměry: 120 × 200 cm
· ALU rám
· 8 mm čiré tvrzené sklo
· dodáváno bez vaničky
· možno instalovat 
  samostatně do niky

18 290 Kč / 747 €

LUX-Z 90 
EAN: 8595176409990
Boční pevný díl
rozměry: 90 × 200 cm
· 8 mm tvrzené čiré sklo
· chromový rám
· dodáváno bez vaničky
Může se použít zcela samostatně nebo jako levý nebo 
pravý boční díl ke sprchovým dveřím LUX-S 120

5 980 Kč / 244 €

čiré
sklo

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

čiré
sklo

SÉRIE LUX
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LUX-F 80
EAN: 8595176409341

Sprchový kout čtvrtkruhový
rozměry: 79 × 79 × 195 cm
šírka průchodu: 43 cm
· chromový rám
· 6 mm tvrzené čiré sklo
· radius 55 cm
· dodáváno bez vaničky

6 990 Kč / 285 €

LUX-C 80 
EAN: 8595176409426

Sprchová zástěna čtvercová
rozměry: 78 × 78 × 195 cm
šírka průchodu: 49 cm
· chromový rám
· 6 mm tvrzené čiré sklo
· dodáváno bez vaničky

7 990 Kč / 326 €

LUX-F 90
EAN: 8595176409358

Sprchový kout čtvrtkruhový
rozměry: 89 × 89 × 195 cm
šírka průchodu: 52,5 cm
· chromový rám
· 6 mm tvrzené čiré sklo
· radius 55 cm
· dodáváno bez vaničky

7 290 Kč / 298 €

Vanička ALPHA 80, 90
· bílá, ABS
· výška 15 cm
od 1 990 Kč / 81 €

Vanička ART TRAY 80, 90
· nízkoprofilová 
  z umělého mramoru 6 cm
od 3 690 Kč / 151 €

· vaničky viz str. 48

ALPHA 80, 90

čiré
sklo

čiré
sklo

Vanička LUX-V 80
EAN: 8595176410002
rozměry: 80 × 80 × 6 cm
· bílá, akrylátová bez sifonu
· otvor pro sifon Ø 90 mm

3 280 Kč / 134 €

LUX-V 80LUX-V 80LUX-V

LUX-C 90
EAN: 8595176409433

Sprchová zástěna čtvercová
rozměry: 88,5 × 195 cm
šírka průchodu: 59 cm
· chromový rám
· 6 mm tvrzené čiré sklo
· dodáváno bez vaničky

8 390 Kč / 342 €

Vanička LUX-V 90
EAN: 8595176410002
rozměry: 90 × 90 × 6 cm
· bílá, akrylátová bez sifonu
· otvor pro sifon Ø 90 mm

3 480 Kč / 142 €

SÉRIE LUX
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ELEGANT 90 clear
EAN: 8595176410828
· 6 mm čiré tvrzené sklo

ELEGANT 90 chinchila
EAN: 8595176410811
· 6 mm chinchila tvrzené sklo

Sprchová zástěna čtvercová
rozměry: 90 × 90 × 185 cm
· leštěný ALU - chrom rám
· vanička není v ceně
· bezpečnostní sklo 6 mm 
  s povrchovou  úpravou 
  proti vodnímu kameni Easy clean
· systém nadzvedávacích pantů 
  pro snazší otevírání dveří
· dodáváno bez vaničky 

6 990 Kč
285 €

čiré
sklo

chinchila
sklo

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

Natty 80,90 s bo�ním panelem

Smart 90 a 80

Elegant 90 a 80

A: 875 - 890 mm
B: 655 mm

SMART 90 clear
EAN: 8595176410644
· 6 mm čiré tvrzené sklo

SMART 90 chinchila
EAN: 8595176410804
· 6 mm chinchila tvrzené sklo

Natty 80,90 s bo�ním panelem

Smart 90 a 80

Elegant 90 a 80

čiré
sklo

chinchila
sklo

Sprchová zástěna čtvrtkruhová
rádius: 55 cm
rozměry: 90 × 90 × 185 cm
· leštěný ALU - chrom rám
· vanička není v ceně
· bezpečnostní sklo 6 mm 
  s povrchovou  úpravou 
  proti vodnímu kameni Easy clean
· systém nadzvedávacích pantů 
  pro snazší otevírání dveří
· dodáváno bez vaničky 

6 990 Kč 
285 €

A: 875 - 890 mm
B: 669 mm

SPRCHOVÉ 
ZÁSTĚNY

SMART
ELEGANT

56



čiré
sklo

HA 124
EAN: 8595176411528 

Masážní box
rozměry: 100 × 120 × 225 cm

· 6 mm čiré bezpečnostní sklo
· rám ALU chromový satin
· 8× masážní trysky
· dubová skříň dvířky 
  a poličkami
· ruční sprcha s posuvnou tyčí
· stropní sprcha 
· termostatická baterie
· LCD luxusní ovládací panel
· osvětlení
· reproduktor, rádio/CD 
· pevné sedátko
· vanička ABS/PMMA
· dřevěný rošt

59 990 Kč 
2 449 €

dostupnost 
od 15. 6. 12

HA 181
HA 124

MASÁŽNÍ
BOXY

HA 181 
EAN: 8595176411542

Masážní box
rozměry: 120 × 80 × 225 cm

· 6 mm čiré bezpečnostní sklo
· bílý ALU rám
· 4× masážní trysky
· ruční sprcha s posuvnou tyčí
· stropní sprcha 
· designové baterie
· dotykový ovládací panel
· osvětlení
· rádio, reproduktor
· pevné sedátko
· vanička ABS/PMMA

45 480 Kč
1 856 €

dostupnost 
od 15. 6. 12

čiré
sklo

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

 × 120 × 225 cm
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MASÁŽNÍ 
BOXY

HA 126
SOAR

čiré
skloSOAR

EAN: 8595176410088

Masážní box
rozměry: 100 × 100 × 215 cm
šířka vstupu: 55 cm
· vanička bílá 16 cm 
  ABS/PMMA 
· výplň 6 mm čiré
  bezpečnostní sklo
· bílý středový panel 
· ALU šedý satin rám
· horní sprcha
· ruční sprcha 
  s gumovými nopkami
· 8× masážní trysky
· baterie
· 2× poličky dřevěné bílé
· dřevěná podlaha
· bez elektřiny 

25 490 Kč 
1 040 €

HA 126 
EAN: 8595176411535

Masážní box
rozměry: 120 × 90 × 212 cm
· 6 mm čiré bezpečnostní sklo 
· 10 mm čiré bezpečnostní sklo strop
· rám ALU chromový satin
· 6× masážní trysky
· ruční sprcha s držákem
· stropní sprcha
· termostatická baterie
· LCD luxusní ovládací panel
· osvětlení
· reproduktor, rádio/CD 
· sklopné sedátko
· vanička ABS/PMMA

56 850 Kč
2 320 €

dostupnost 
od 15. 6. 12

čiré
sklo

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH
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IQ 
EAN: 8595176410194

Masážní box
rozměry: 100 × 100 × 225 cm
· vanička bílá, 20 cm, ABS/PMMA
· středový chromovaný panel
· 6 mm bezpečnostní sklo čiré
· zadní sklo černé barvy, rám ALU černý lesklý
· horní sprcha rozměr 30 × 30 cm
· 5× střední masážní trysky
· 2× velké masážní trysky
· baterie, ruční sprcha 
· dotykový ovládací panel
· rádio, reproduktor
· připojení telefonu, CD
· ventilátor, osvětlení ve stropu
· akrylátová stolička
· skleněná polička 

39 990 Kč / 1 632 €

IQ STEAM   
EAN: 8595176410200
Parní box
rozměry: 103 × 103 × 218 cm
· navíc parní vyvíječ

49 990 Kč / 2 040 €

APRICOT
EAN: 8595176410101

Masážní box
rozměry: 91 × 91 × 220 cm
· vanička bílá, 20 cm, ABS/PMMA 
· 5 mm čiré bezpečnostní sklo
· oranžový středový panel 
· rám ALU chromovaný satin
· horní sprcha - multifunkční
· ruční sprcha - 1funkční
· 4× masážní trysky
· baterie
· dotykový ovládací panel
· rádio, reproduktor
· připojení telefonu, CD
· ventilátor, polička
· vestavěné sedátko 

27 990 Kč / 1 142 €

APRICOT STEAM 
EAN: 8595176410118

Parní box
rozměry: 103 × 103 × 218 cm
· navíc parní vyvíječ

36 590 Kč / 1 493 €

MASÁŽNÍ
BOXY

APRICOT
IQ

čiré
sklo

čiré
sklo
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MASÁŽNÍ
BOXY

PARNÍ 
BOXY

DREAM
STEAM

iBOX STEAM

iBOX STEAM

EAN: 8595176411047 

Parní box
rozměry: 100 × 85 × 225 cm
světlá výška: 202 cm
průchod: 52 cm
· 6 mm čiré tvrzené bezpečnostní sklo
· horní sprcha 
· ruční sprcha
· masážní trysky 
· parní vyvíječ
· vanička bílá, hloubka 28 cm 
  ABS/PMMA 
· ALU rám, stříbrný satin
· elektronický ovládací panel
· rádio, ventilátor
· skleněná police
· sedátko, výška 25 cm
· osvětlení 
· nerezový panel

54 680 Kč
2 232 €

DREAM STEAM

EAN: 8595176411030 

Masážní parní box
rozměry: 100 × 100 × 225 cm
světlá výška: 202 cm
průchod: 53 cm
· 6 mm čiré tvrzené bezpečnostní sklo
· horní sprcha 
· ruční sprcha
· masážní trysky 
· parní vyvíječ
· vanička bílá, hloubka 25 cm 
  ABS/PMMA 
· ALU rám, stříbrný satin
· elektronický ovládací panel
· rádio, ventilátor
· skleněná police
· sedátko, výška 25 cm
· osvětlení 

54 680 Kč
2 232 €
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MASÁŽNÍ
BOXY

PARNÍ 
BOXY

PEARL
OXYGEN
STEAM

PEARL
EAN: 8595176410132

Masážní box
rozměry: 100 × 100 × 232 cm
· horní sprcha nastavitelná - multifunkční, tropický déšť
· ruční sprcha multifunkční, vodopád
· 10× zádové masážní trysky kolem středového panelu
· 8× zádové masážní trysky u sedátka
· 1× masážní tryska pod sedátkem
· 1× boční masážní tryska
· vanička bílá 15 cm ABS/PMMA 
· 5 mm čiré bezpečnostní sklo
· ALU chromovaný lesklý rám
· baterie, ovládací panel
· reproduktor, rádio, ventilátor
· připojení telefonu, CD
· 2× vestavěné police
· zrcadlo, 2 sedátka, LED osvětlení 

32 980 Kč / 1 346 €

PEARL STEAM   
EAN: 8595176410149

Parní box
rozměry: 103 × 103 × 218 cm
· navíc parní vyvíječ

41 290 Kč / 1 685 €

OXYGEN STEAM

EAN: 8595176410125

Parní box
rozměry: 100 × 100 × 220 cm
· 6 mm čiré bezpečnostní sklo
· strop: 10 mm čiré bezpečnostní sklo
· černý středový panel 
· rám ALU chromovaný satin
· horní sprcha nastavitelná 
  multifunkční
· ruční sprcha designová
· 4× masážní trysky
· designové baterie
· titanový ovládací panel 
· parní vyvíječ
· reproduktor, rádio
· připojení telefonu, CD
· ventilátor
· 2× skleněné police
· sklopné sedátko
· LED osvětlení 
· černá vanička 20 cm
  ABS/PMMA

49 990 Kč
2 040 €

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH 61



ROHOVÉ VANY

OBDÉLNÍKOVÉ VANY 

LUXUSNÍ VANY

MASÁŽNÍ 
SYSTÉMY ART-JET

Vany SHARK MASSAGE
Vanové systémy ART-JET
Doplňky

Obdélníkové vany CARMEN
Luxusní vany
Zástěny
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SHARK luxus 
MASSAGE 150×90L

Luxusní hydromasážní vana
rozměry: 150 × 90 × 38 cm
objem vany 120 l
materiál: PMMA
· motor 1,5 HP, 750 W
· 1× kompresor 300 W
· 4× velká hydromasážní tryska
· 6× malá hydromasážní tryska
· 12× air tryska
· osvětlení s chromoterapií 
  vč. elektronického ovládání
· elektronické ovládání systému 
· 1× regulace tlaku trysek
· 1× sání
· 1× vanový automat

25 980 Kč
1 061 €

SHARK luxus 
MASSAGE 150×90P

SHARK MASSAGE 
150×90L

Hydromasážní vana
rozměry: 150 × 90 × 38 cm
objem vany 120 l
materiál: PMMA

14 990 Kč
612 €

· 4× velké masážní trysky
· 4× rotační masážní mikrotrysky
· 2× malé masážní trysky
· motor 1,5 HP, 750 W, 230 V
· pneumatické tlačítko ovládání
· regulace tlaku trysek
· sání
· 1× vanový automat

SHARK MASSAGE 
150×90P

Panel k rohové 
vaně 150×90 levý
EAN: 8595176411719

Přední panel v vaně 
SHARK MASSAGE 
150×90 L/P 

2 990 Kč / 122 €

Uvedené ceny jsou 
vč. 20% DPH

MASÁŽNÍ
VANY

SHARK
MASSAGE

Panel k rohové 
vaně 150×90 pravý
EAN: 8595176411726
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SHARK luxus MASSAGE 140
Luxusní hydromasážní vana
rozměry: 140 × 140 × 47 cm
objem vany 160 l
materiál: PMMA
· motor 1,5 HP, 750 W
· 1× kompresor 300 W
· 4× velká hydromasážní tryska
· 8× malá hydromasážní tryska
· 12× air tryska
· LED osvětlení s chromoterapií 
  vč. elektronického ovládání
· elektronické ovládání systému 
· regulace tlaku trysek
· sání
· vanový automat

25 980 Kč
1 061 €

SHARK luxus MASSAGE 140SHARK luxus MASSAGE 140SHARK luxus MASSAGE 140SHARK luxus MASSAGE 140SHARK luxus MASSAGE 140SHARK luxus MASSAGE 140SHARK luxus MASSAGE 140

Panel k rohové 
vaně 140 0
EAN: 8595176411696

Přední panel v vaně 
SHARK MASSAGE 140×140

2 990 Kč / 122 €

×140

SHARK MASSAGE 140
Hydromasážní vana
rozměry: 140 × 140 × 47 cm
objem vany 160 l
materiál: PMMA
· 4× velké masážní trysky
· 6× masážní mikrotrysky
· 2× malé masážní trysky
· motor 1,5 HP, 750 W, 230 V
· pneumatické tlačítko 
  ovládání
· regulace tlaku trysek
· sání
· vanový automat

14 990 Kč
612 €

MASÁŽNÍ
VANY

SHARK
MASSAGE

Panel k rohové Panel k rohové 
00

EAN: 8595176411696

rozměry: 140 × 140 × 47 cm

 velké masážní trysky
 masážní mikrotrysky
 malé masážní trysky

· motor 1,5 HP, 750 W, 230 V
· pneumatické tlačítko 

· regulace tlaku trysek

Panel k rohové Panel k rohové 
00

rozměry: 140 × 140 × 47 cm

 velké masážní trysky
 masážní mikrotrysky
 malé masážní trysky

· motor 1,5 HP, 750 W, 230 V
· pneumatické tlačítko 
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SHARK luxus MASSAGE 150
Luxusní hydromasážní vana
rozměry: 150 × 150 × 47 cm
objem vany 190 l
materiál: PMMA
· motor 1,5 HP, 750 W
· 1× kompresor 300 W
· 4× velká hydromasážní tryska
· 8× malá hydromasážní tryska
· 12× air tryska
· LED osvětlení s chromoterapií 
  vč. elektronického ovládání
· elektronické ovládání systému 
· regulace tlaku trysek
· sání
· vanový automat

26 980 Kč
1 102˝ €

SHARK luxus MASSAGE 150SHARK luxus MASSAGE 150SHARK luxus MASSAGE 150SHARK luxus MASSAGE 150SHARK luxus MASSAGE 150SHARK luxus MASSAGE 150

Panel k rohové 
vaně 150 50
EAN: 8595176411702

Přední panel v vaně 
SHARK MASSAGE 150×150

2 990 Kč / 122 €

×150×150

SHARK MASSAGE 150
Hydromasážní vana
rozměry: 150 × 150 × 47 cm
objem vany 190 l
materiál: PMMA
· 4× velké masážní trysky
· 6× masážní mikrotrysky
· 2× malé masážní trysky
· motor 1,5 HP, 750 W, 230 V
· pneumatické tlačítko 
  ovládání
· regulace tlaku trysek
· sání
· vanový automat

15 990 Kč
653 €

MASÁŽNÍ
VANY

SHARK
MASSAGE

Panel k rohové Panel k rohové 
5500

EAN: 8595176411702

SHARK MASSAGE 150SHARK MASSAGE 150
ydromasážní vana

rozměry: 150 × 150 × 47 cm

 velké masážní trysky
 masážní mikrotrysky
 malé masážní trysky

· motor 1,5 HP, 750 W, 230 V
· pneumatické tlačítko 

regulace tlaku trysek

Panel k rohové Panel k rohové 
5500

SHARK MASSAGE 150SHARK MASSAGE 150

rozměry: 150 × 150 × 47 cm

 velké masážní trysky
 masážní mikrotrysky
 malé masážní trysky

· motor 1,5 HP, 750 W, 230 V
· pneumatické tlačítko 

regulace tlaku trysek

Uvedené ceny jsou 
vč. 20% DPH
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KLASICKÉ
VANY

PRINCESS 150×70

KV 150 - 70

150 x 70 x 41 cm, 115 l

od 7.990,- Kč

















 




















 



 















KV 160 - 70

160 x 70 x 41 cm, 140 l

od 7.990,- Kč






























 







 
























KV 170 - 70

170 x 70 x 41 cm, 150 l

od 7.990,- Kč

































 



 














160×70

170×70

PRINCESS  KLASICKÉ VANY

název výrobku EAN cena Kč cena €

Princess KV 150×70 8595176411733 5 990 Kč 244 €

Princess KV 160×70 8595176411740 6 290 Kč 257 €

Princess KV 170×70 8595176411757 6 890 Kč 281 €

PANEL - 4 390 Kč 179 €

NOŽIČKY 8595176411863 599 Kč 25 €

klasická vana
Princess KV 150×70
Princess KV 160×70
Princess KV 170×70

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

České akrylátové vany Princess jsou 
vysoce kvalitní a vyrobené v ČR ze 
100% akrylátu (kvalitní akrylátové 
desky dodává rakouská společnost 
LUCITE®) 

Při poškození 100% akrylátové vany je 
možné akrylát zabrousit a vana vypa-
dá zase jako nová, což u levnějších van 
z ABS desek nelze, protože síla akrylá-
tu je u nich v desetinách milimetru.

Akrylát je barevný v celém svém prů-
řezu a tudíž broušení nezmění barev-
nost vany. Vana se udržuje poměrně 
snadno. Usazenou špínu lze odstranit 
klasickým saponátem.

Litý akrylát je výrazně kvalitnější a po-
skytuje lepší záruku, že si výrobek 
dlouhodobě zachová požadovaný 
tvar, nezkřiví se ani nepopraská. I pro-
to je litý akrylát dražší. Další výhodou 
je vysoce lesklý a neporézní povrch, 
který se snadno čistí a má jednoznač-
ně antibakteriální vlastnosti.

Akrylátové vany jsou příjemné při do-
tyku s tělem, nestudí a díky dokonalé 
izolaci drží dlouho teplo.

Poskytujeme záruku 24 měsíců, avšak
životnost akrylátové vany je prakticky
neomezená.
Kvalita výrobků je garantována
certifikátem ISO 9001:2000
Certifikováno státní zkušebnou,
certifikát ISO 14001

VYROBENO V ČRVYROBENO V ČRVYROBENO V ČRVYROBENO V

záruka
záruka
záruka
záruka 5   5  letlet
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TVAROVANÉ
VANY

PRINCESS
Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

PRINCESS  TVAROVANÉ VANY

název výrobku EAN cena Kč cena €

Princess TV 150×70 8595176411764 6 190 Kč 253 €

Princess TV 160×70 8595176411771 6 390 Kč 261 €

Princess SV 170×75 8595176411788 6 990 Kč 285 €

Princess PV 180×80 8595176411795 7 990 Kč 326 €

PANEL - 4 390 Kč 179 €

NOŽIČKY 8595176411863 599 Kč 25 €

150×70

TV 170 - 75

170 x 75 x 42 cmod 7.990,- Kč
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TV 180 - 80
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záruka
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záruka
záruka 5   5  letlet
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PRINCESS  ROHOVÉ VANY PRAVÉ / LEVÉ

název výrobku EAN cena Kč cena €

 Princess AV 150×100 levá 8595176411825 7 690 Kč 314 €

 Princess AV 150×100 pravá 8595176411832 7 690 Kč 314 €

 Princess DV 160×90 levá 8595176411849 7 490 Kč 306 €

 Princess DV 160×90 pravá 8595176411856 7 490 Kč 306 €

PANEL - 4 390 Kč 179 €

NOŽIČKY 8595176411863 599 Kč 25 €
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Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

ROHOVÉ
VANY

PRINCESS

29
,5

29
,5

rohová vana
Princess AV 150×100 (97) levá

rohová vana
Princess DV 160×90 pravá

České akrylátové vany Princess jsou vysoce kva-
litní a vyrobené v ČR ze 100% akrylátu (kvalitní 
akrylátové desky dodává rakouská společnost 
LUCITE®) 

Při poškození 100% akrylátové vany je možné 
akrylát zabrousit a vana vypadá zase jako nová, 
což u levnějších van z ABS desek nelze, protože 
síla akrylátu je u nich v desetinách milimetru.

Akrylát je barevný v celém svém průřezu a tudíž 
broušení nezmění barevnost vany. Vana se udržu-
je poměrně snadno. Usazenou špínu lze odstranit 
klasickým saponátem.

Litý akrylát je výrazně kvalitnější a poskytuje lepší 
záruku, že si výrobek dlouhodobě zachová poža-
dovaný tvar, nezkřiví se ani nepopraská. I proto je 
litý akrylát dražší. Další výhodou je vysoce lesklý 
a neporézní povrch, který se snadno čistí a má 
jednoznačně antibakteriální vlastnosti.

Akrylátové vany jsou příjemné při dotyku s tělem, 
nestudí a díky dokonalé izolaci drží dlouho teplo.

Poskytujeme záruku 24 měsíců, avšak
životnost akrylátové vany je prakticky
neomezená.
Kvalita výrobků je garantována
certifikátem ISO 9001:2000
Certifikováno státní zkušebnou,
certifikát ISO 14001

záruka
záruka
záruka
záruka 5   5  letlet

VYROBENO V ČRVYROBENO V ČRVYROBENO V ČRVYROBENO V
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Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

ROHOVÉ
VANY

PRINCESS

PRINCESS  ROHOVÉ VANY

název výrobku EAN cena Kč cena €

 Princess RV 140×140 8595176411801 9 690 Kč 396 €

 Princess GV 150×150 8595176411818 10 990 Kč 449 €

PANEL - 4 390 Kč 179 €

NOŽIČKY 8595176411863 599 Kč 25 €

RV 140 

140 x 140 x 46,5 cmod 

7.990,- Kč
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rohová vana
Princess RV 140×140

rohová vana
Princess GV 150×150

záruka
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záruka 5   5  letlet
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CALIFORNIA easy
EAN: 8595176404216

Luxusní hydromasážní dvojvana
rozměry: 152 × 152 × 68 cm
objem vany 300 l
· 10× hydromasážní tryska
· ruční sprcha
· napouštěcí armatura
· čelní panel
· rohové provedení

29 650 Kč / 1 210 €

LUXUSNÍ 
VANY

CALIFORNIA
VANOVÉVANOVÉ
ZÁSTĚNYZÁSTĚNYVANOVÉ
ZÁSTĚNY

Zástěna vanová 506
EAN: 8595176411627

Vanová zástěna 2dílná
rozměry: 50 +70 (120 - 122,5) × 140 cm
· 5 mm čiré tvrzené bezpečnostní sklo
· ke zdi připevněno chromovým ALU rámem
· systém nadzvedávacích pantů 
  pro snazší otevírání dveří

3 980 Kč / 162 €

Zástěna vanová 507
EAN: 8595176411610

Vanová zástěna jednodílná
rozměry: 80 - 82,5 × 140 cm
· 5 mm čiré tvrzené bezpečnostní sklo
· ke zdi připevněno chromovým ALU rámem
· systém nadzvedávacích pantů 
  pro snazší otevírání dveří

2 650 Kč / 108 €
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OBDÉLNÍKOVÉ 

VANY

AKRYLÁTOVÁ
VANA

CARMEN

CARMEN 150
EAN: 8595176410279

Akrylátová vana
rozměry: 
150 × 70 × 39 cm
· objem: 126 l

2 140 Kč / 87 €

2. JAKOST 
díky nedokonalému 
vyspádování hran van

NOŽIČKY
ke CARMEN 150, 160, 170
EAN: 8595176405046

469 Kč / 19 €9 Kč / 19 €

CARMEN 160
EAN: 8595176410286

Akrylátová vana
rozměry: 
160 × 70 × 39 cm
· objem: 145 l

2 180 Kč / 89 €

2. JAKOST 
díky nedokonalému 
vyspádování hran van

CARMEN 170
EAN: 8595176410293

Akrylátová vana
rozměry: 
170 × 70 × 39 cm
· objem: 156 l

2 230 Kč / 91 €

2. JAKOST 
díky nedokonalému 
vyspádování hran van

Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH

VÝPRODEJ

2. jakost

BUBLÍK
EAN: 8595176411009

Masážní podložka do vany
rozměry: 115,5 × 37,5 cm
· dálkové 
  ovládání

2 460 Kč
100 €

46rozměry: 115,5 × 37,5 cmrozměry: 115,5 × 37,5 cm
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KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK 

WC
BIDETY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Závěsný koupelnový nábytek
Nožičky, sifony, doplňky
WC kombi s příslušenstvím
Bidety, WC sedátka
Chemie - tmely, 
čisticí prostředky, 
peelingové soli, 
vonné esence
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ECONOMY BIDET
EAN: 8595176408771

Přídavný bidet na WC
· jednoduché ovládání
· samočisticí tryska
· nutný přívod teplé 
  a studené vody
· nastavitelná teplota vody
· nastavitelná síla proudu vody

1 990 Kč 
81 €

Economy bidet je zařízení pro intimní hygienu, které se instaluje pod zá-
chodové sedátko. Economy bidet se skládá z ramene, které je v zadní části 
osazeno otvory s posuvnou kulisou pro snadnou montáž pod záchodové 
sedátko, dále je ve spodní části ramene mycí tryska, která se vysouvá tla-
kem vody při mytí intimních partií těla, u této trysky je možno nastavit 
sklon, a to posunem vpřed a vzad, jelikož je uchycena na kloubu. 
Na pravé straně ramene je ovládací část opatřená dvěma ovládacími prv-
ky, přičemž prvním se uvádí zařízení do chodu a také vypíná a nastavuje 
intenzita proudění vody, je zde i poloha pro čištění trysky. 
Druhý prvek slouží jako směšovač vody, čímž se nastavuje teplota vody. 
Ze spodní části ovládací skříňky ústí dvě 1 m dlouhé přívodní silikonové 
hadice opatřené plastovou armaturou ve tvaru „T“ s vnějším a vnitřním 
1/2“ závitem pro snadnou montáž mezi roháček a hadici umyvadlové ba-
terie. V případě montáže přímo na roháček je nutno použít zátku šroube-
ní, která není součástí balení. Balení obsahuje těsnění a návod k montáži.

· nastavitelná síla proudu vody

Economy bidet je zařízení pro intimní hygienu, které se instaluje pod zá-
chodové sedátko. Economy bidet se skládá z ramene, které je v zadní části 
osazeno otvory s posuvnou kulisou pro snadnou montáž pod záchodové 
sedátko, dále je ve spodní části ramene mycí tryska, která se vysouvá tla-
kem vody při mytí intimních partií těla, u této trysky je možno nastavit 
sklon, a to posunem vpřed a vzad, jelikož je uchycena na kloubu. 
Na pravé straně ramene je ovládací část opatřená dvěma ovládacími prv-
ky, přičemž prvním se uvádí zařízení do chodu a také vypíná a nastavuje 
intenzita proudění vody, je zde i poloha pro čištění trysky. 
Druhý prvek slouží jako směšovač vody, čímž se nastavuje teplota vody. 

BR-500
EAN: 8595176409686

Závěsný koupelnový nábytek
· skříňka s umyvadlem 
  z umělého kamene: 
  50 × 28,5 × 74 cm
· zrcadlo se skříňkou:
  50 × 28,5 × 105 cm
· bez baterie
· MDF, umělý kámen, sklo

7 890 Kč / 322 €

SALY 65
EAN: 8595176409709

Závěsný koupelnový 
nábytek
· skříňka pod umyvadlo: 
  60 × 35,5 × 60 cm
· keramické umyvadlo:
  64 × 50 × 17 cm
· zrcadlo: 60 × 2 × 68 cm
· dodáváno vč. úchytek
· bez baterie
· MDF, sklo, melamin, ALU

2 990 Kč / 122 €

NOŽIČKY A001E 
EAN: 8595176406500

ke koupelnovému nábytku SALY
rozměry: 15 × 4 cm
Cena je za 1 pár    323 Kč / 13 €

KOUPELNOVÝ 

NÁBYTEK

BIDETY

NOŽIČKY A082
EAN: 8595176406517

ke koupelnovému nábytku SALY
rozměry: 15 × 5 cm
Cena je za 1 pár    269 Kč / 11 €

Údaje o rozměrech 
uvádíme: 
šířka × hloubka × výška

DOPRODEJ

DOPRODEJ

73



Sprška bidetová
EAN: 8595176408566

· plast, chrom

980 Kč
40 €

Uvedené ceny  jsou vč. 20% DPH

PACIFIC - S
EAN: 8595176408030

WC kombi se svislým
odpadním vývodem

1 990 Kč
81 €

WC kombi se systémem pomalého 
zavírání a speciální antibakteriální
povrchovou úpravou.
Vodní ventil lze umístit vlevo nebo vpravo.

· výška 42 cm
· plast, keramika
· splachovací souprava 
  není součástí balení

Sprška bidetováSprška bidetováSprška bidetováSprška bidetová
85668566

Splachovací souprava 
se stop tlačítkem
EAN: 8595176408467

Splachovací souprava 
s dvojtlačítkem
EAN: 8595176408474

Splachovací soupravy k WC kombi PACIFIC
Součástí každé soupravy je záslepka, sloužící 
k zakrytí volného otvoru pro napouštěcí ventil.

519 Kč / 21 €

748467

WC KOMBI
S PŘÍSLUŠENSTVÍM

DOPRODEJ

440 Kč / 18 €
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SOFT CLOSE 1
EAN: 8595176407859

vhodné pro:
Jika - Olymp, Dino
Ideal Standart - Ecco
Cersanit - President
Delta Kolo - Nova, Rekord,
Novatop, Impuls

Antibakteriální
povrchová úprava

730 Kč
30 €

Uvedené ceny  jsou vč. 20% DPH

WC
SEDÁTKA

SOFT CLOSE 2
EAN: 8595176407866

vhodné pro:
Jika - Lyra, Dino
Ideal Standart - Ecco
Cersanit - President
Delta Kolo - Rekord, 
Impuls

Antibakteriální
povrchová úprava

950 Kč
39 €

SOFT CLOSE 3
EAN: 8595176407880

vhodné pro:
Jika - Olymp new, 
Mio, Cubito
Kerasan - Godia
Delta Kolo - Novatop, 
Primo

Antibakteriální
povrchová úprava

950 Kč
39 €

SOFT CLOSE 4
EAN: 8595176407897

vhodné pro:
Jika - Olymp new, 
Mio, Cubito
Lufen - Form
Delta Kolo - Quatro, 
Kerasan - Flo

Antibakteriální
povrchová úprava
    
970 Kč
40 €

WC sedátko je vyrobeno z duraplastu, který zvyšuje jeho 
životnost a snadnou údržbu bez použití chemie.
Skládá se ze sedací desky, která má ve spodní části čtyři 
kusy plastových dosedacích plošek pro dosednutí na ke-
ramiku záchodu. Dále je sedátko v zadní části opatřeno 
panty, jež jsou vybaveny samočinným, pomalu spouště-
cím mechanismem, který zabraňuje samovolnému pádu 
sedací a krycí desky, která je těmito panty spojena se seda-
cí deskou. Tyto panty jsou ve spodní části opatřeny otvory, 
kterými se nasazuje záchodové sedátko na připevňovací 
šrouby a je z těchto snadno odnímatelné tahem nahoru 
pro snadné čištění sedátka a keramiky.

Připevňovací šrouby:
- závitová část se připevní plastovou křídlovou maticí 
s podložkou do otvoru v keramice záchodu tak, aby nere-
zové trny přesně zapadly do děr pantů záchodového se-
dátka. Trn je na plastovém sedle s drážkou pro šroub, která 
umožňuje variabilitu uchycení na vícero typů záchodové 
keramiky. Součástí je i nerezová krytka plastového sedla, 
která se instaluje až na závěr montáže šroubů.
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Za tiskové chyby neručíme.
Změna specifikací 
a technických údajů vyhrazena.
Uvedená data jsou platná ke dni vydání.
Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH.

tel.: +420 546 422 114
fax: +420 546 410 494
e-mail: info@arttec.cz

ARTTEC s.r.o.
Rosická 358

664 17 Tetčice

www.arttec.cz  
www.facebook.com/arttec


