Polysan
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tradiční český výrobce akrylátové sanitární techniky
LUCITE AKRYLÁT
100% AKRYLÁT
Všechny akrylátové vany a vaničky Polysan
jsou vyráběny ze značkového 100% akrylátu od předních světových výrobců. Na rozdíl
od koextrudovaných akrylátových desek,
které mají měkčí povrch a menší chemickou odolnost, se tento akrylát vyrábí litím.
To mj. znamená, že je probarvený v celé
tloušťce, plně stálobarevný, neporézní a má
vysokou povrchovou pevnost.

HERHIS
materiál: litý mramor
170x73x60 cm
( 235 l )

75. 200 Kč

První Polysan akrylátová vana spatřila světlo světa v průběhu roku 1996. Zprvu se produkce skládala z pouhých osmi typů van, které si rychle získaly
přízeň na domácím trhu. Postupně se sortiment rozšiřoval o sprchové vaničky, panely, sprchové kouty, atd. Již od roku 1997 byly vany na přání zákazníků osazovány hydromasážními a airmasážními systémy. Právě tento druh relaxačních a rekondičních výrobků získal na domácím i zahraničním
trhu největší oblibu a umožnil společnosti prosadit se ve velmi tuhé konkurenci. Specialitou ﬁrmy Polysan je Air masážní systém TURBOAIR. Společnost sídlí v Nesměřicích u Zruče nad Sázavou a v současné době nabízí více jak 100 typů akrylátových van, sprchových vaniček a sprchových koutů.

VOLNĚ STOJÍCÍ VANY
ROHIA
187x98x58 cm (226 l)

52. 360,-

MATERIÁL - AKRYLÁT

ZASU
180x81x58 cm (340 l)

45. 850,-

MATERIÁL - SKLOLAMINÁT

FLORA
180x80x67 cm (245 l)

74. 900,-

MATERIÁL - LITÝ MRAMOR

Všechny uvedené ceny jsou s DPH.

RECTIME
170x78x73 cm (190 l)
160x73x73 cm (175 l)
175x76x73 cm (195 l)
MATERIÁL - SKLOLAMINÁT

ceny v rozmezí

40. 180,až

TESS
160x72x67 cm (210 l)

69. 100,-

MATERIÁL - LITÝ MRAMOR

45. 200,-

Barevná provední podstavce: bílá, bronz, chrom
Všechny uvedené ceny jsou s DPH.

IPANEMA
170x70x54 cm (230 l)
MATERIÁL - LITÝ MRAMOR

zvýhodněná cena

34. 990 Kč
běžná cena 54

. 650,-

LACHIM
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cenově zvýhodněné akrylátové vany
L001
150 x 150 x 42 cm (295 l)

PANEL K VANĚ 150

8. 093,-

L002 L/P
160 x 90 x 42 cm (200 l)

L003

6. 798,-

160 x 70 x 42 cm (170 l)

3. 207,-

L004
170 x 70 x 42 cm (175 l)

5. 178,5. 761,-

vanové podpěry

321,L008
170 x 75 x 42 cm (205 l)

6. 014,-

L005
180 x 80 x 42 cm (235 l)

L006

6. 377,-

160 x 70 x 42 cm (150 l)

L007
170 x 75 x 42 cm (175 l)

MARLENE
zvýhodněná cena

13. 200 Kč
běžná cena 15

. 530,-

190x90x48 cm

zvýhodněná cena

11. 518 Kč
běžná cena 13

. 550,-

180x80x48 cm

zvýhodněná cena

10. 098 Kč
běžná cena 11

. 880,-

170x80x48 cm

4. 493,4. 752,-

VANIČKY SE ZÁKLOPEM (z litého mramoru)
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ARENA
900x900x40 mm

7. 790,-

VARESA
900x800x40 mm

LUSSA R55

7. 690,-

900x900x40 mm

7. 460,-

1000x800x40 mm / 1200x800x40 mm / 1200x900x40 mm

SERA R50 a R55
900x900x40 mm

5. 780,-

800x800x40 mm / 1000x1000x40 mm

SERA R50 a R55

SPRCHOVÉ VANIČKY
AURA
6. 200,-

KARIA

900x900x40 mm

1200x800x40 mm

další rozměry na doptání u vašeho prodejce
1100x800x40 mm / 1100x900x40 mm / 1200x700x40 mm
1200x800x40 mm / 1200x900x40 mm / 1200x1000x40 mm

800x800x40 mm / 1000x1000x40 mm

4. 356,-

900x900x30 mm

AURA

7. 950,-

ISA

4. 570,-

8. 920,-

900x900x40 mm

900x900x30 mm
cena nožiček

436,-

cena nožiček

cena nožiček

436,-

436,-

15. 240,-

Zabudování vaničky FLEXIA do podlahy nabízí to
pravé řešení pro bezbariérový vstup do sprchového
koutu. Puristický design v kombinaci s nerezovou
krytkou sifonu (v ceně vaničky) dodá Vašemu sprchovému koutu nezaměnitelný a originální vzhled.
Vaničky lze po dohodě s výrobcem uzpůsobit i tak
zcela netypickým prostorům jako jsou kouty s výřezy, nebo nepravidelnými tvary.

možnost zhotovení
na míru

6. 790,-

1000x1000x30 mm / 1200x1000x30 mm

1400x1400x30 mm

další možný rozměr 1800x750x30 mm (11. 280,-)

NOVINKA

900x900x30 mm

11. 830,-

NOVINKA

1600x900x30 mm

LITÉ PODLAHY - SPRCHOVÉ VANIČKY FLEXIA

detail sifonu

Další varianty rozměrů a ceny k doptání u Vašeho prodejce.

Relaxační vany

OVÁLNÉ VANY
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ovládání typ L

zvýhodněná cena

8. 470 Kč
běžná cena 13

chromoterapie
PLANE

. 590,-

NOVINKA

Prosvětlené trysky LIGHT

TYPY RELAXAČNÍCH SYSTÉMU
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

TURBO AIR
ovládání typ L

PERLIČKA
ovládání typ L

HYDRO LIGHT
ovládání typ L

KOMBI LIGHT
ovládání typ L

Vzduchový systém TURBO AIR masíruje tělo
pomocí předehřátého stlačeného vzduchu,
který proniká ze dna vany malými otvory.

Perličkový systém je určen k relaxaci pomocí
předehřátého stlačeného vzduchu, který proniká ze dna vany malými vzduchovými tryskami. Systém je možné vybavit za příplatek
barevnou terapii CHROMO PLANE.

Vířivý systém HYDRO LIGHT je založen na
principu cirkulace vody. Tělo je masírováno
vodou smíšenou se vzduchem, která proudí
z barevně prosvícených trysek umístěných po
boku vany. U těchto trysek lze měnit barevné
spektrum. Mají tedy funkci chromoterapie.

Vířivý systém Kombi LIGHT spojuje systémy
HYDRO LIGHT a PERLIČKU.

Vybavení:
30-50 vzduchových kanálků na dně vany.

Vybavení:
24 vzduchových trysek na dně vany, super
tichý membránový kompresor.

Vybavení:
prosvětlené trysky 4 po bocích + 2 na chodidla, 6 mikrotrysek na záda.

Cena systému, nutné připočítat cenu vany.

Cena systému, nutné připočítat cenu vany.

Cena systému, nutné připočítat cenu vany.

42. 471,-

Vybavení:
prosvětlené trysky 4 po bocích + 2 na chodidla, 6 mikrotrysek na záda + 24 vzduchových trysek do kterých lze pouštět i vodní
masáž. Dvoupolohový přepínač na zádovou
masáž a masáž ze dna nebo boční masáž.
Systém obsahuje tichý membránový kompresor pro perličku.
Cena systému, nutné připočítat cenu vany.

27.830,-

33. 880,-

CHROMO PLANE: 8. 470,-

CHROMO PLANE: 8. 470,-

Stream Clean: 9. 230,-

Stream Clean: 9. 230,-

Volitelný doplněk - barevná terapie.

Volitelný doplněk - barevná terapie.

Volitelný doplněk - desinfekční proplach potrubí.

Volitelný doplněk - desinfekční proplach potrubí.

Všechny uvedené ceny jsou s DPH. Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku výrobce

60. 380,-

Xtensa
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posuvné dveře - proﬁl v provedení stříbrná
pololesklá, sklo s úpravou Anti-Plaque

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

3 ROKY
při certiﬁkované montáži

HÜPPE Xtensa - první Walk-In řešení s inovativní technologií posuvných dveří.
Unikátní princip nové HÜPPE Xtensa pure
kombinuje výhody řešení Walk-In a posuvných dveří: velký vstup, vysoká transparentnost a skvělá těsnost. HÜPPE Xtensa pure
může být také kombinována s boční stěnou
nebo instalována do niky.

Cena toho výrobku od

36. 022 Kč

Enjoy Elegance

Enjoy Pure

bezrámové provedení

bezrámové provedení

zvýhodněná cena

zvýhodněná cena

39. 990 Kč
běžná cena 45

39. 990 Kč
běžná cena 45

. 194,-

. 194,-

• profil v provedení stříbrná pololesklá, sklo s úpravou Anti-Plaque v ceně
šířka dveří
700-1200

šířka boční stěny

výška

Šířka
vstupu

cena zhotovení
na míru

300-1200

1600-2000

450-480

39. 990,-

Další varianty
u Vašeho prodejce

Co by jste měli vědět...
10-letá záruka dodávky náhradních dílů
Na díly podléhající opotřebení poskytuje Hüppe záruku na nákup náhradních dílů i po ukončení výroby série po dobu 10 let. Doba záruky počíná běžet dnem, kdy si zákazník výrobek Hüppe zakoupil.

Aura elegance - AKCE vanička zdarma
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obsahuje sprchové dveře Aura s boční stěnou + vaničku 90x90 litý mramor ZDARMA

Pokud existuje nějaký vzor pro název
sprchovací kout, pak je to HÜPPE Aura
elegance.
Tento výrobek je přesvědčivou odpovědí na
všechny dotazy po spolehlivém sprchovém
koutu za solidní cenu.
Kdo se přitom nechce vzdát vysoké kvality
pravého skla, nebude zklamán. Čisté, elegantní tvary a velmi kvalitní zpracování dělají
z HÜPPE Aura elegance praktické řešení.

zvýhodněná cena

27. 951 Kč

+ vanička zdarma
běžná cena 34

HÜPPE Aura elegance - moderní prostorové
řešení může být opravdu takto jednoduché.

. 062,• profil v provedení stříbrná
lesklá, sklo s úpravou
Anti-Plaque

Typ E1/E2
900/900
1000/1000

Vestavný rozměr vaničky
E1

E2

Šířka
vstupu

Cena
výška 1900

885-900
985-1000

885-900
985-1000

572
672

29. 488,30. 685,-

Křídlové dveře s pevnými segmenty – rohový vstup
• profil v provedení stříbrná lesklá, sklo s úpravou Anti-Plaque v ceně
Typ E1/E2
E1 800/800
E1 900/900
E1 1000/1000

Vestavný rozměr vaničky
B1

B2

Šířka
vstupu

Cena
výška 1900

785-800
885-900
985-1000

785-800
885-900
985-1000

680
820
960

32. 162,32. 162,33. 493,-

Aura elegance - křídlové dveře do niky nebo pro boční stěnu
• profil v provedení stříbrná lesklá, sklo s úpravou Anti-Plaque v ceně
Typ
STS 800
STS 900
STS 1000

Vestavný rozměr vaničky

Šířka
vstupu

Cena
výška 1900

785-800
885-900
985-1000

472
572
672

18. 755,18. 755,19. 566,-

Zhotovení na míru individuálně u Vašeho prodejce.
Aura elegance - 1/4 kruh 2-křídlé
dveře s pevnými segmenty

zvýhodněná cena

27. 951 Kč

• profil v provedení stříbrná lesklá,
sklo s úpravou Anti-Plaque v ceně

+ vanička zdarma
běžná cena 36

Typ B1/B2

Vestavný rozměr
vaničky

Šířka
vstupu

900x900
1000x1000

885-900
985-1000

675
675

Rádius
500
500

. 530,-

Cena
výška 1900
32. 174,33. 517,-

obsahuje sprchový dveře Aura 90 1/4 kruh a vaničku 90 1/4 litý mramor - ZDARMA
Všechny uvedené ceny jsou s DPH.

HÜPPE Salta2
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Čtvrtkruh, křídlové dveře
s pevnými segmenty

Série Salta2 je vybavena moderními
křídlovými dveřmi v provedení s pravým
bezpečnostním sklem.

• dostupný pro sprchové vaničky s rádiusem 500,
nebo může být montována přímo na podlahu
• 20 mm nastavitelný rozsah na každé straně
pro vyrovnání nerovnosti zdi
• účinný zvedací mechanismus

Tato série splňuje všechny
požadavky z hlediska designu, konstrukce
a optimálního poměru cena/výkon.
Výhody výrobku:
• snadný způsob montáže
• široký rozsah nastavitelnosti 20 mm
• bez viditelných šroubů v oblasti lišty
• montáž s protizáplavovou lištou
• průběžná pantová lišta - větší stabilita
• nové designové madlo

zvýhodněná cena včetně
úpravy Anti-Plaque

19. 239 Kč

NOVINKA

Křídlové dveře

Křídlové dveře s pevnými segmenty

Boční stěna

• maximální šířka vstupu velkými, otočnými dveřmi
• 30 mm nastavitelný rozsah pro vyrovnání
nerovnosti zdi při montáži do niky
• 20 mm nastavitelný rozsah pro dveře s boční
stěnou nebo jako rohový vstup
• účinný zvedací mechanismus
• pro montáže do niky je nutné objednat doplňkový
set pro niku
• při kombinaci s boční stěnou nelze otevírat dovnitř

• ideální pro dispozici s umyvadlem, radiátorem atd.
• 30 mm nastavitelný rozsah pro vyrovnání
nerovnosti zdi při montáži do niky
• 20 mm nastavitelný rozsah pro dveře s boční
stěnou nebo jako rohový vstup
• účinný zvedací mechanismus
• pro montáže do niky je nutné objednat
doplňkový set pro niku
• při kombinaci s boční stěnou nelze otevírat dovnitř

• pro kombinace s křídlovými dveřmi a křídlovými
dveřmi s pevným segmentem
• 20 mm nastavitelný rozsah pro vyrovnání
nerovnosti zdi

Co by jste měli vědět...
Speciální, vysoce účinný čistící prostředek s impregnací a ochrannou složkou omezující usazování vodního kamene a snižující potřebu úklidu.
Tento prostředek je určeny zejména k pravidelnému umývání sprchových koutů, van, vodovodních
baterií či sanitární keramiky. Obsahuje antibakteriální, antifungicidní přísady a speciální látku
zamezující rychlému usazování vodního kamene. Zachovává vysoký lesk a příjemnou vůni. pH 3,5.

cena

264,-

Novinka: úprava Anti-Plaque v ceně výrobku.
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Model

Typ

Rozsah nastavení (vestavný rozměr
sprchové vaničky) v nice

Rozsah nastavení (vestavný rozměr
sprchové vaničky) dveře s boční stěnou

Cena

Křídlové
dveře

800

785-815

780-800

11. 543,-

900

885-915

880-900

11. 543,-

Křídlové dveře
s pevným segmentem

Boční
stěna

900

885-915

880-900

12. 185,-

1000

985-1015

980-1000

12. 185,-

750

–

730-750

7. 696,-

800

–

780-800

7. 696,-

900

–

880-900

7. 696,-

1000

–

980-1000

7. 696,-

Lítací dveře
do niky

800

785-815

–

14. 750,-

900

885-915

–

14. 750,-

Čtvrtkruh (R500)

900

Doplňkový set pro niku

–

885 - 915×885 - 905
–

19. 239,–

1. 924,-

Anti-plaque povrchová úprava skla proti usazovaní vodního kamene.

ZDARMA

STAR čistič sprchových koutů s kondicionérem pro údržbu a prodloužení životnosti povrchové úpravy skla Ani-plaque

264,-

Lítací dveře do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

• 20 mm nastavitelný rozsah
• účinný zvedací mechanismus
• otevírání dovnitř / ven

• 20 mm nastavitelný rozsah
• účinný zvedací mechanismus
• při této kombinaci nelze dveře otvírat dovnitř

Detaily produktu
zvedací
pant

stabilizační vzpěra
pro pevný segment
designové
madlo

HÜPPE Alpha2
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1/4-kruh Posuvné dveře
Série Alpha2 posuvné dveře již mnoho
let zaručuje značkovou kvalitu Hüppe za
příznivou cenu. Snoubí se zde prvotřídní
kvalita, vynikající funkčnost a spolehlivost.

• dostupný pro sprchové vaničky s rádiusem 500,
nebo může být montována přímo na podlahu
• 20 mm nastavitelný rozsah na každé straně
pro vyrovnání nerovnosti zdi
• účinný zvedací mechanismus
• mimořádně hladký chod dveřních segmentů
• odklápěcí mechanizmus spodních pojezdů
pro snadné čištění

Výhody výrobku:
• vylepšené technické provedení
• moderní a transparentní design
• snadný způsob montáže
• tl. skla 4 mm s úpravou Anti-Plaque
• široký rozsah nastavitelnosti 20 mm
• bez viditelných šroubů v oblasti lišty
• montáž s protizáplavovou lištou
• průběžná pantová lišta - větší stabilita
• moderní madlo
• výška sprchového koutu 1900mm

zvýhodněná cena

10. 990 Kč
běžná cena 12

. 463,-

NOVINKA

Posuvné dveře 1-dílné
s pevným segmentem

Posuvné dveře 2-dílné
s pevným segmentem

Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný

• maximální šířka vstupu velkými, otočnými dveřmi
• 30 mm nastavitelný rozsah pro vyrovnání
nerovnosti zdi při montáži do niky
• 20 mm nastavitelný rozsah pro dveře s boční
stěnou nebo jako rohový vstup
• účinný zvedací mechanismus
• pro montáže do niky je nutné objednat doplňkový
set pro niku
• při kombinaci s boční stěnou nelze otevírat dovnitř

• ideální pro dispozici s umyvadlem, radiátorem atd.
• 30 mm nastavitelný rozsah pro vyrovnání
nerovnosti zdi při montáži do niky
• 20 mm nastavitelný rozsah pro dveře s boční
stěnou nebo jako rohový vstup
• účinný zvedací mechanismus
• pro montáže do niky je nutné objednat
doplňkový set pro niku
• při kombinaci s boční stěnou nelze otevírat dovnitř

• pro kombinace s křídlovými dveřmi a křídlovými
dveřmi s pevným segmentem
• 20 mm nastavitelný rozsah pro vyrovnání
nerovnosti zdi

Detaily produktu

nové
rohové
spojky

moderní
designové
madlo

kvalitní dvojitá
kolečka pro
mimořádně
hladký chod

Novinka: úprava Anti-Plaque v ceně výrobku.
Model

Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný

1/4-kruh posuvné dveře R 500

Posuvné dveře 1-dílné s pevným
segmentem pro niku nebo boční stěnu
Posuvné dveře 2-dílné s pevným
segmentem pro niku nebo boční stěnu

Boční stěna

Lítací dveře pro niku nebo boční stěnu
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Typ

Vestavný
rozměr
vaničky

Vestavný rozměr
vaničky - nika

Vestavný rozměr
vaničky - dveře
s boční stěnou

Cena
- barva stříbrná lesklá
- sklo čiré Anti-Plaque

800x800

785-810

-

-

10 868,-

900x900

885-910

-

-

10 868,-

1000x1000

985-1010

-

-

10 868,-

800x800

785-810

-

-

12 463,-

900x900

885-910

-

-

12 463,-

1000x1000

985-1010

-

-

12 563,-

1200

-

1170-1220

1193 - 1218

8 443,-

1400

-

1370-1420

1393 - 1418

8 443,-

800

-

770-820

793-818

8 443,-

900

-

870-920

893-918

8 443,-

1000

-

970-1020

993-1018

8 443,-

800

-

-

785-810

4 711,-

900

-

-

885-910

4 711,-

1000

-

-

985-1010

4 711,-

800

-

770-820

793-818

8 443,-

900

-

870-920

893-918

8 443,-

1000

-

970-1020

993-1018

8 443,-

Anti-Plaque povrchová úprava skla proti usazovaní vodního kamene.

ZDARMA

STAR čistič sprchových koutu s kondicionérem pro údržbu a prodloužení životnosti povrchové úpravy Anti-plaque

264,-

Aura - posuvné dveře
• profil v provedení stříbrná matná, sklo s úpravou Anti-Plaque v ceně
Typ

Vestavný rozměr vaničky
dveře do niky (GTN)

vestavný rozměr vaničky
dveře s boční stěnou - GTS

Šířka vstupu

GT 1200

1160-1200

1190-1230

480-520

GT 1300

1260-1300

1290-1330

530-570

GT 1400

1360-1400

1390-1430

580-620

Cena
výška 1900
zvýhodněná cena

16. 990 Kč
běžná cena 19

Co by jste měli vědět...
Co je sklo Anti-Plaque?
Sklo HÜPPE Anti-Plaque se snadným ošetřováním, usnadňuje čištění a voda po něm rychleji stéká. Díky tomu dochází k menšímu usazování nečistot a vodního kamene. Pokud i tak nějaké zbudou, lze je odstranit velmi snadno
bez použití agresivních prostředků. Anti-Plaque není povrchová vrstva na skle, nýbrž trvalá úprava povrchu skla.

. 880,-
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HANSA
inovace a funkce
Společnost HANSA Metallwerke AG se specializuje na výrobu vysoce kvalitních a inovativních
sanitárních armatur pro koupelny a kuchyně.
Filozoﬁí, kterou HANSA vyznává, je „prožitek
z vody“. Její repertoár sahá od jednoduchých
klasických armatur až po oceňované designové
armatury pro výjimečné světy koupelen.

HANSASIGNATUR
hybridní baterie
• kombinace páky
a senzoru

17. 714,HANSAMATRIX
sprchový set

HANSAMATRIX
sprchový set

HANSAMATRIX
sprchový set

• elektronická baterie
s termostatem
• s podomítkovým tělesem

• elektronická baterie
s termostatem
• s podomítkovým tělesem

• elektronická baterie
s termostatem
• s podomítkovým tělesem

84. 424,-

87. 991,-

51. 975,-

HANSAMATRIX sprchový set

HANSAMATRIX nástěnná baterie

• elektronická baterie s termostatem
• s podomítkovým tělesem

• pro 2 odběrné místa
• v kombinaci s podomítkovým tělesem

HANSAMATRIX
sprchový set
• elektronická baterie
s termostatem
• s podomítkovým tělesem

48. 483,-

38. 053,-

18. 241,HANSAMATRIX
sprchová souprava
• s podomítkovým tělesem

HANSAMATRIX baterie s termostatem
• pro 2 odběrné místa
• s podomítkovým tělesem

25. 483,Všechny uvedené ceny jsou s DPH.

10. 152,-

HANSA

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

5 LET
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na pákové a termostatické baterie

Loft, Ligna

HANSALIGNA
páková vanová baterie
• stojící na podlaze
• s podomítkovým tělesem

71. 607,-

9. 850,-

7. 114,-

10. 252,HANSALOFT

HANSALOFT

HANSALOFT

• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

HANSALOFT

10. 538,-

16. 319,-

HANSALOFT

• nástěnná umyvadlová baterie v kombinaci
s podomítkovým tělesem HANSAMATRIX

• vanová baterie

9. 552,-

7. 040,-

• funkční jednotka
s dekorační sadou
k vanové baterii
HANSALOFT s přepínáním BLUESWITCH,
kombinujeme se základní
jednotkou BLUEBOX

7. 818,HANSALOFT
• funkční jednotka
s dekorační sadou
ke sprchové baterii
HANSALOFT, kombinujeme se základní
jednotkou BLUEBOX

10. 252,HANSALOFT

•

HANSALIGNA

• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

16. 235,-

HANSALIGNA

HANSALIGNA
• nástěnná umyvadlová baterie
v kombinaci s podomítkovým
tělesem HANSAMATRIX

19. 370,HANSA BLUEBOX
• funkční jednotka s dekorační sadou HANSA
LIVING baterie s termostatem přepínacím
a uzavíracím ventilem.
Kombinujte s Hansa
Bluebox
Všechny uvedené ceny jsou s DPH v Kč.

• funkční jednotka
s dekorační sadou
k sprchové baterii
HANSALOFT s přepínáním BLUESWITCH,
kombinujeme se základní
jednotkou BLUEBOX

2. 655,HANSABLUEBOX
• základní jednotka
• kompaktní řěšení
• podomítkové těleso

NOVINKA
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HANSATWIST

7. 538,-

4. 058,-

4. 999,-

5. 210,-

HANSATWIST XL

HANSATWIST

HANSATWIST

• s plnou pákou
• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

• s plnou pákou
• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

• s plnou pákou
• umyvadlová baterie
• s funkční sprchou
• bez odpadní soupravy

• s plnou pákou
• vanová baterie

4. 256,-

5. 859,-

HANSATWIST

7. 538,-

4. 058,-

HANSATWIST

HANSATWIST XL

HANSABLUEBOX

HANSABLUEBOX

• s třmenovou pákou
• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

• s třmenovou pákou
• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

• funkční jednotka s dekorační
sadou k sprchové baterii
HANSATWIST, kombinujeme
se základní jednotkou BLUEBOX

• funkční jednotka s dekorační sadou k vanové baterii
HANSATWIST s přepínáním
BLUESWITCH, kombinujeme se
základní jednotkou BLUEBOX

HANSA PRIMO

7. 298,-

3. 403,-

4. 717,-

4. 138,-

HANSAPRIMO

HANSAPRIMO

HANSAPRIMO

HANSAPRIMO

• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

• vanová baterie

• sprchová baterie

5. 434,-

HANSA POLO

2. 706,-

3. 784,-

2. 916,-

HANSAPOLO

HANSAPOLO

HANSAPOLO

HANSABLUEBOX

• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

• vanová baterie

• sprchová baterie

• funkční jednotka s dekorační sadou
k vanové baterii HANSAPOLO s přepínáním BLUESWITCH kombinujeme se
základní jednotkou BLUEBOX

16. 767,-
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HANSALOFT

Bezdotykové baterie
Tyto baterie můžete zapnout či vypnout pouhým pohybem ruky bez jakéhokoliv dotyku.
Je to funkce, která nejen pomáhá šetřit vodou
i energií, navíc Vám umožní to největší potěšení
z vody ve vašem dennodenním životě.

Hansa FIT
6. 984 Kč

Žádné kapání nedotažených kohoutků a příjemná, předem nastavená teplota nebo množství napouštěné vody jsou důvody, proč si tyto
baterie nacházejí čím dál více příznivců.

11. 103,-

13. 968,-

• elektro. umyvadlová baterie
• bateriový provoz
• odpadní push-ovládání

13. 809,-

13. 809,-

HANSACONCERTO

HANSACONCERTO

HANSALIGNA

HANSASTELA

• elektro. umyvadlová baterie
• bateriový provoz
• odpadní push-ovládání

• elektro. umyvadlová baterie
• bateriový provoz
• bez odpadní soupravy

• elektro. umyvadlová baterie
• bateriový provoz
• odpadní push-ovládání

• elektro. umyvadlová baterie
• bateriový provoz
• odpadní push-ovládání

8. 403,-

11. 647,-

7. 278,-

20. 859,-

KUCHYŇSKÉ BATERIE

HANSAFIT HYBRID

HANSAFIT

HANSADESIGNO

HANSALIGNA

• elektronická, páková baterie
• bez odpadní soupravy

• dřezová baterie
• bez odpadní soupravy

• dřezová baterie
• bez odpadní soupravy

• dřezová baterie
• bez odpadní soupravy

8. 403,-

8. 293,-

7. 916,-

3. 779,-

HANSASTELA

HANSATWIST

HANSAPRIMO

HANSAPOLO

• dřezová baterie
• bez odpadní soupravy

• s plnou pákou
• dřezová baterie
• bez odpadní soupravy

• dřezová baterie
• bez odpadní soupravy

• dřezová baterie
• bez odpadní soupravy

HANSA
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sprchový program

Podomítková sestava TWIST + VIVA

zvýhodněná cena

14. 436 Kč

Kompletní řešení Vašeho sprchování. Sestava obsahuje
hlavovou sprchu VIVA, připojovací kolínko, těleso BLUEBOX,
baterii TWIST pro 2 odběrné místa a sprchovou sadu VIVA.

běžná cena 25

+

+

+

Podomítková sestava Termostat BLUEBOX + VIVA
Tato kompletní sprchová sestava obsahuje hlavovou sprchu
VIVA, připojovací kolínko, těleso BLUEBOX, termostatickou baterii
pro 2 odběrné místa a sprchovou sadu VIVA.

+

zvýhodněná cena

20. 523 Kč
běžná cena 35

. 295,-

+

+

+

. 065,-

+

HANSAUNITA

HANSAUNITA

HANSAUNITA

Koupelnová sada 1

• sprchová
termostatická
baterie
• s kulatou
hlavovou sprchou

• sprchová
termostatická
baterie
• s hranatou
hlavovou sprchou

• sprchová
sestava
termostatická

Tato sada obsahuje vanovou baterii
PRIMO, umyvadlovou baterii PRIMO
XL bez odpadní soupravy a sprchová souprava VIVA.

zvýhodněná cena

zvýhodněná cena

11. 308 Kč

11. 504 Kč

běžná cena 16

běžná cena 18

. 725,-

. 108,-

zvýhodněná cena

6. 040 Kč
běžná cena 9.

682,-

zvýhodněná cena

4. 408 Kč
běžná cena 6.

+

657,-

+

Koupelnová sada 2

zvýhodněná cena

Tato sada obsahuje sprchovou
baterii PRIMO, umyvadlovou baterii
PRIMO XL bez odpadní soupravy
a sprchový set VIVA.

běžná cena 11
. 988,-

+

7. 180 Kč

+

ORAS

5 LET
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garance funkčnosti

Alessi
LA CUCINA
ALESSI SENSE

ALESSI ONE
vanová baterie

elektonická
dřezová baterie

Vanová baterie, volně stojící.
Příprava pro instalaci je nutná
již ve fázi hrubé stavby.

30. 929,-

88. 750,-

28. 767,-

35. 206,-

15. 089,-

20. 785,-

NOVINKA

NOVINKA
IL BAGNO ALESSI SENSE

IL Bagno Alessi One

ALESSI ONE

ALESSI ONE

• elektronická
umyvadlová baterie

• umyvadlová baterie

• vanová a sprchová baterie

• sprchová baterie

4. 141,-

2. 703,-

ORAS SAGA

3. 867,-

2. 926,-

ORAS SAGA

ORAS SAGA BIDETTA

ORAS SAGA

ORAS SAGA

• umyvadlová baterie
• bez odpadní soupravy

• umyvadlová baterie
• funkční sprška Bidetta
• bez odpadní soupravy

• vanová baterie

• sprchová baterie

zvýhodněná cena

3. 999 Kč

běžná cena 7. 412,-

1. 849,-

3. 313,-

Sprchová sestava
obsahuje nástěnný
termostat Nova
a sprchový
set Apollo.

4. 090,-

NOVA + APOLLO

ORAS SAGA

ORAS SAGA

ORAS SAGA

• dřezová baterie
• bez odpadní soupravy

• krycí deska podomítkové
baterie pro 2 odběrné místa.
Kombinujeme se základním
tělesem

• základní těleso
pro pákové baterie

Zehnder Aura / Zeta
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radiátory s designovou armaturou za 50%

Zehnder Aura

Zehnder Zeta

Designový koupelnový radiátor Zehnder Aura od švýcarského výrobce
Zehnder představuje spojení vysoké kvality, elegantního designu a výborné ceny.

Designové koupelnové radiátory Zeta upoutávají moderním nadčasovým
designem, tvořeným prvky geometrických tvarů.

Široká nabídka zahrnuje bíle radiátory se středovým připojením a chromované radiátory se středovým a vnějším připojením, v provedení rovném
a prohnutém, vhodné pro teplovodní a kombinovaný provoz.

Radiátory dodávány lakované základní a vrchní práškovou bílou barvou
RAL 9016, nebo v provedení chromovaném s vnějším připojením. Lze je
instalovat pro teplovodní i kombinované vytápěni.

Akce na armatury platí pro tyto vybrané modely:
Model

Popis výrobku

Cena

ZETA-PQ6C-120-60

provedení chromované, vnější připojení

13. 265,-

ZETA-PQ6C-160-60

provedení chromované, vnější připojení

16. 877,-

AURA-PBCZ-120-60-05

provedení rovné, chromované, středové připojení.

7. 510,-

AURA-PBCZ-150-060-05

provedení rovné, chromované, středové připojení.

8. 808,-

DBM 300 chrom

elektrická topná tyč, chrom

5. 213,-

Designová armatura XS

Designová 1-bodová armatura XS

rohová pro středové připojení, chrom

rohová, chrom

3. 880,Speciální cena v akci
(s radiátorem = -50%)

1. 940,-

4. 065,Specální cena v akci
(s radiátorem = -50%)

2. 032,-

Designové radiátory s extra tichým ventilátorem
s vlhkostním čidlem a časovým doběhem za 50%

19

Zehnder Yucca Asym
Designový asymetrický radiátor Zehnder Yucca. Charakteristickým prvkem radiátoru jsou skupiny tři vodorovných trubek,umístěných asymetricky od středových sběrných trubek. Ideální řešeni pro nasunutí ručníků ze
strany k jejich k ohřevu, nebo usušení.
Radiátory lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé
barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech nebo chromované, v dodání pro teplovodní, kombinovaný či čistě elektrický provoz.

ceny od

19. 771,-

Zehnder Metropolitan Spa / Bar
Designový radiátor Zehnder Metropolitan je určen k vytápění a sušení ručníků. Radiátor s plochým působivým designem. Provedeni Spa dodáváno
v závislosti na výšce s jedním nebo dvěma otvory pro obzvláště snadné
zavěšení ručníků.
Provedení Bar (na obrázku) dodáváno s rovnoměrně uspořádanými vodorovnými trubkami a chromovaným držákem na ručník. Radiátory lakované
základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016,
na přání v mnoha barevných odstínech. Varianty pro teplovodní, kombinovaný či čistě elektrický provoz (včetně integrované topné tyče Saﬁr
s dálkovým ovládáním).

ceny od

16. 047,-

Zehnder Subway
Designový radiátor Zehnder Subway. Radiátory lakované základní
a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016, na přání
v mnoha barevných odstínech, chromované nebo z kartáčované nerezové oceli V4A.
K dodání pro teplovodní, kombinovaný či čistě elektricky provoz (včetně
integrované topné tyče Saﬁr s dálkovým ovládáním).

ceny od

8. 391,-

Zehnder Silent ZSR100HTR
+ decentní bílý kryt
Axiální ventilátory Zehnder Silent nabízí extra
tichý provoz na úrovni šeptání.
Odpovídají požadavkům zákazníků, kteří požadují vysoký výkon ventilace bez rušivého hluku
s až o 70% tišším chodem než běžné axiální
ventilátory. S časovačem a snímačem vlhkosti.

2. 475,Speciální cena v akci
(s radiátorem = -50%)

1. 238,-

Novinky koupelnových radiátorů
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+ akce na vybraná barevná provedení
Zehnder Forma Asym
Designový radiátor Zehnder Forma Asym. Radiátory jsou lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech. K dodání pro teplovodní,kombinovaný
i čistě elektrický provoz.

ceny od

15. 395,Zehnder Roda Spa Asym
Jednostranně, asymetricky uspořádané ploché trubky jsou ideální pro nasunutí ručníků k jejich ohřevu, nebo usušení ze strany. Radiátory jsou lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL
9016, na přání v mnoha barevných odstínech. K dodání pro teplovodní,
kombinovaný i čistě elektrický provoz.

ceny od

16. 335,Zehnder Klaro
Designový radiátor Zehnder Klaro působí silným dojmem díky svému
vzhledu a funkčnosti. Upoutává propracovaným designem z kulatých
trubek a přizpůsobitelnou vzdáleností od zdi. Ideálně se hodí pro sušení
ručníků.
Radiátory lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé
barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech nebo chromované, v provedení pro teplovodní, kombinovaný či čistě elektrický provoz.

ceny od

6. 207,V těchto vybraných barevných provedeních – Anthracite, Titane, Jet Black, Sand Quartz a Brown Quartz jsou výše uvedené typy radiátorů – Zehnder
Forma Asym, Zehnder Roda Spa Asym a Zehnder Klaro dodávány za cenu standardního provedení RAL 9016. Akce je platná od 1.5.2016 do 31.3.2017.

Anthracite

Brown Quartz

Jet Black

Sand Quartz

Titane

Titane

Předstěnové instalační systémy
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SET 5v1

zvýhodněná cena

3. 812 Kč

Ovládací tlačítko
M270

Izolační
deska M91

LE

ÁR
T Z UK

6

A100/1000
Předstěnový instalační
systém pro zazdívání

Podlahové žlaby

STRIPE-GL 1200

STRIPE-GL 1204

sklo bílé

sklo černé

5. 086,-

A

Alcamodul A100/1000
Ovládací tlačítko M270
Izolační deska M91
WC sedátko
WC mísa

WC sedátko
Antibacterial

5. 086,-

WC mísa

TURN kov-mat/lesk
3. 473,-

FUN kov-mat
3. 721,-

Nabídka roštů ke žlabům
APZ1, APZ101, APZ4, APZ104
ÁR
T Z UK

LE

A
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APZ1
APZ101 Low

650 lesk/mat
750 lesk/mat

podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

850 lesk/mat

APZ1-650/APZ101-650

950 lesk/mat

APZ1-750/APZ101-750
APZ1-850/APZ101-850
APZ1-950/APZ101-950

5. 028,5. 366,5. 625,5. 963,-

LINE

1. 273,1. 343,1. 410,1. 478,-

nerez lesk/mat

PURE
nerez lesk/mat


cena bez roštu
 Low = snížená stavební výška na 55 mm
ÁR
T Z UK

LE
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nerez lesk/mat

A

APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low

CUBE

HOPE
nerez lesk/mat

podlahový žlab s okrajem pro perforovaný
rošt a s nastavitelným límcem ke stěně
APZ4-650/APZ104-650
APZ4-750/APZ104-750
APZ4-850/APZ104-850
APZ4-950/APZ104-950

5. 242,5. 584,5. 866,6. 209,-


cena bez roštu
 Low = snížená stavební výška na 55 mm

BUBLE
nerez lesk/mat

DREAM
nerez lesk/mat

Všechny uvedené ceny jsou s DPH. Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku výrobce.

Emco
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německá preciznost

Koupelnové doplňky Emco

5. 761,-

1. 670,-

LIAISON miska na mýdlo

LIAISON dávkovač mýdla

LIAISON sklenička

materiál: zásobník je z kříšťálového skla,
pumpička je kovová s pochromováním,
zásobník pojme 365ml

materiál: chrom,
sklenička je z kříšťálového skla

4. 164,-

jsou na trhu již více než 50 let. Vyznačují se precizním zpracováním, čistým designem a vysokou funkčností. Díky
velké řadě rozmanitých designů zde najde každý to, co vyhovuje jeho osobnímu vkusu a individuálním preferencím.

4. 999,-

materiál: miska je z křišťálového skla,
víko je kovové s pochromováním

LIAISON držák toaletního papíru

5. 536,-

3. 598,-

materiál: chrom

13. 205,-

LIAISON věšák na ručník

LIAISON držák toaletního papíru

materiál: chrom, délka ramene 300mm
možnost také v délce 432mm

materiál: chrom, délka ramene je 410mm
možnost také v délce 310mm

LIAISON miska na mýdlo
materiál: chrom, miska je z křišťálového skla

LIAISON kolejnice 476mm
materiál: chrom
Nutno pro umístění všech
výrobků z řady Liaison.

11. 765,-

dostupné také v délkách
366, 678 a 1010 mm
Všechny uvedené ceny jsou s DPH.

LIAISON háček
materiál: chrom

1. 565,-

Emco
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Rondo2
Rondo2 miska na mýdlo
materiál:chrom
miska z křišťálového skla

POLO RONDO 2 polička

4. 955,Rondo2 háček

Rondo2 sklenička

materiál: chrom

materiál: chrom

materiál: chrom, sklenička
z křišťálového skla

3. 964,Rondo2 dávkovač mýdla
materiál: zásobník z křišťálového
skla, pumpička plastová s pochromováním, zásobník pojme 130ml

1. 046,Rondo2 dvojháček

Rondo2 věšák na ručník

materiál: satinový křišťál, chrom

materiál: chrom

materiál: chrom,
délka ramene 364mm

WC modul podomítkový
materiál: sklo, hliník
(š/v/h)
170x811x156

27. 770,-

NOVINKA
ASIS MODULE 2.0
3. 786,- Kč

1. 932,-

Rondo2 držák toaletní štětky

ASIS MODULE 2.0

montážní rám

273,-

1. 826,-

3. 035,-

Rondo2 držák toaletního papíru

1. 986,-

2. 207,-

odkládací plocha ze
satinového křišťálového skla
délka 600mm

Více než šedesátiletá tradice a třicetiletá záruka.
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Německý výrobce smaltovaných van, sprchových vaniček a umyvadel z titanové oceli.
Proč vanu z titanové oceli? Výrobky z tohoto materiálu jsou stabilní, odolné proti poškrábání při čištění, odolné proti mechanickému poškození, dobře vodí
teplo. Dalšími přednostmi jsou stálost barevného odstínu, hygienicky uzavřený smaltovaný povrch a také to, že lesklost povrchu se v průběhu let nemění.

NOVĚ SNÍŽENÁ CENA

BETTE SELECT
BETTE SELECT je nejprodávanější řadou van ve středním segmentu. Je charakteristická lineárními tvary a nízkou výškou okraje vany. Díky výtoku, který není
umístěn ve středu vany poskytuje tato vana prostornou plochu pro stání. Na základě těchto prvků se stává BETTE SELECT oázou klidu ve Vaší koupelně.
Rozměr v cm

cena
v bílé barvě

doplněk

cana

160x70x42
170x70x42
170x75x42
180x80x42

17. 990,18. 227,18. 431,21. 649,-

BETTE ANTI-SLIP protiskluzová úprava
BETTE GLAZE PLUS povrchová úprava
Nohy k vaně
Madlo

5. 963,5. 963,1. 652,6. 437,-

Další rozměry, varianty
a doplňkové vybavení
na doptání.

BETTE FORM
BETTE FORM je ekonomická řada van určená širokému spektru zákazníků.

Další rozměry, varianty a doplňkové vybavení na doptání.

Rozměr v cm

cena
v bílé barvě

160x70x42
160x75x42
170x70x42
170x75x42

8. 335,11. 722,9. 350,8. 335,-

doplněk

cana

BETTE ANTI-SLIP protiskluzová úprava
BETTE GLAZE PLUS povrchová úprava
Nohy k vaně

Všechny uvedené ceny jsou s DPH.

1. 364,1. 364,999,-

DURAVIT SENSOWASH®

25

Copyright by Duravit AG

SensoWash® nový design, pohodlí a čistoty.

Historie značky Duravit sahá až do roku 1817 a od toho času oslovuje všechny, kteří se obklopují krásnými a vysoce moderními věcmi. Nevšední, nápaditá, originální a luxusní. Všechny tyto přívlastky padnou na sanitu značky Duravit jako ulité. Umyvadla, toalety
i bidety Duravit jsou úspěšně prodávány po celém světě, výjimečnost a vysoce moderní design oslovuje zákazníky celého světa
v hojné míře. Luxusní sanita značky Duravit udělá Vaši koupelnu
světově výjimečnou.

Nic není tak důsledné, přirozené a osvěžující jako hygiena s použitím vody. Není
překvapující, že vzájemná symbióza mezi bidetem a toaletní sprškou je na celém
světě stále více a více populární. Duravit do této oblasti nyní vnáší své odborné konstrukční a designové znalosti. Výsledkem je působivé a vizuálně vzrušující bidetové
sedátko SensoWash ®. Toto je navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám osobní
hygienické péče dnešních uživatelů. SensoWash ® nabízí více než pouhou WC
hygienu. SensoWash ® nabízí vyšší kvalitu života - moderní, nekomplikovaný a
udržitelný životní styl - zaměřený na nový design, pohodlí a čistotu.

Výrobky Sensowash Vám nabízíme již od 49. 990,-

Copyright by Duravit AG

SensoWash® se skrytým připojením + montážní díl na připojení vody
Co můžeme od bidetového sedátka
SensoWash® Starck, nebo SensoWash®
Starck se skrytým připojením očekávat?

•
•
•
•
•

dálkové ovládání
elektronické ovládání víka a sedátka
hýžďová - Lady komfortní sprcha
teplota vody, sedátka, pozice trysek a intenzita
proudu individuálně nastavitelné
samočistící sprchová tryska
dva individuálně nastavitelné proﬁly
noční světlo
montáž a demontáž jedním hmatem
vypínač

Copyright by Duravit AG

Copyright by Duravit AG

•
•
•
•

Hýžďová sprcha
Po použití toalety tato sprcha očišťuje příjemně
a bezpečně. Teplota vody, množství vody a
pozice trysek jsou individuálně nastavitelné.
Sprchové zařízení má hygienický povrch
z ušlechtilé oceli a vyměnitelné trysky.

Komfortní sprcha
Extra účinnou očistu zajišťuje tato komfortní
sprcha. Prostřednictvím pohybu vpřed a vzad.

Copyright by Duravit AG

Může být současně využit pulzující proud vody.

Lady-sprcha
Speciálně pro potřeby dámského využití má
proud vody anatomicky správný úhel, který
zajišťuje jemné ošetření.
I zde je před použitím a po použití zajištěno
celkové automatické čištění.

SENSOWASH® NYNÍ PRO 7 SÉRIÍ

NOVINKA

39. 204,P3 Comforts

Happy D.2

Darling New
Všechny uvedené ceny jsou s DPH.

Starck 3

DuraStyle

Dřevojas
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PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

5 LET

Český výrobce koupelnového nábytku.

na koupelnový nábytek i umyvadla

NOVINKA
série AMBIENTE

cena sestavy

38. 250,Dřevojas, výrobní družstvo je významným českým výrobcem a dodavatelem koupelnového nábytku pro český a evropský trh. Svoje zkušenosti s výrobou
nábytku ﬁrma získává více jak 70 let. Jedná se o ryze českou společnost bez zahraničního kapitálu. Základem výrobního programu je koupelnový nábytek ve vysoké kvalitě, v zajímavém a praktickém designu za příznivou cenu. Do většiny řad koupelnového nábytku si společnost vyvíjí a vyrábí vlastní
keramická umyvadla pod registrovanou evropskou značkou dreja®, což dává tomuto nábytku punc originality a výjimečnou odlišitelnost.

SÉRIE TOO
designová řada nábytku v zásuvkovém provedení
barevné odstíny ve vysokém lesku
závěsné provedení bez možnosti instalace nožiček
výsuvy Hettich se soft closingem (celoživotní garance
kvality), panty s integrovaným tlumením
• do zásuvek možnost objednat organizer

TOO 80 cafe /ivory

TOO SVZ 35 cafe/ivory

TOO GA 80 S

NOVINKA

•
•
•
•

model. označení
skříň: (š/v/h)
cena včetně umyvadla
model. označení
galerka TOO

cena
označení umyvadla
(š/v/h)

cena

TOO 60 cafe/ivory
584×630×460

TOO 80 cafe/ivory
764×630×460

TOO SNZ 35 cafe/ivory
350×712×353

TOO SVZ 35 cafe/ivory
350×1185×353

14. 990,-

16. 990,-

5. 990,-

8. 330,-

Možné varianty umyvadel EUPHORIA 60 / 80
BÍLÁ VYSOKÝ LESK
IVORY VYSOKÝ LESK

TOO GA 60S bílá lesk / ivory
624×741×140

TOO GA 80S bílá lesk / ivory
774×741×140

8. 990,-

9. 990,-

INDIVIDUAL RAL

EUPHORIA 60
600×470×25

EUPHORIA 80
780×470×25

CAFÉ

3. 990,-

4. 990,Všechny uvedené ceny jsou s DPH.
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SÉRIE Q MAX
X
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• závěsné provedení s možností instalace nožiček
• galerka MAX s oboustranným zrcadlem a osvětlením
v rozměru 60 a 80cm
• pro galerku Q (50, 60, 70, 80 cm) možnost instalace
LED osvětlení Fido
• provedení oregon, beton, café, ořech a dub lze objednat v celobarevné variantě včetně korpusu (označení FC)
• volba úchytek A - mat, B - ocel, C - chrom v ceně
• výsuvy Hettich se soft closingem (světová top kvalita)
• do doplňkových skříní možnost objednat koš na prádlo

model. označení
skříň: (š/v/h)
cena včetně umyvadla

Q MAX 550 FC
495×560×436

Q MAX 600 FC
545×560×436

Q MAX 700 FC
645×560×436

9. 170,-

9. 990,-

11. 090,-

Q MAX 800 FC
745×560×437

Umyvadlo Q

12. 090,ceny včetně umyvadla

galerka: (š/v/h)

cena
model. označení
skříň: (š/v/h)

cena

800x800x138

800x800x138

500x800x138

700x800x138

8. 510,-

8. 990,-

7. 130,-

8. 830,BÍLÁ VYSOKÝ LESK

ČERVENÁ VYSOKÝ LESK

ANTRACIT VYSOKÝ LESK

Q MAX SVZ 35 FC
350×1545×352

Q MAX SVZ 50 FC
500×1545×352

Q MAX SNZ 35
355×793×360

Q MAX SNZ 50 1Z K FC
505×938×360

CAFÉ

DUB

OŘECH

5. 860,-

8. 150,-

4. 670,-

7. 640,-

BETON

OREGON

WENGE

SÉRIE ASTON
exkluzivní řada v líbivém moderním designu
závěsné provedení bez možnosti nožiček
do zásuvek možnost objednat organizér
galerky s oboustranným zrcadlem a s LED osvětlením
bezdotykové čidlo pro zapínání/vypínání osvětlení galerky
do doplňkových skříní možnost objednat koš na prádlo
výsuvy Hettich se soft closingem ( celoživotní garance
kvality), panty s integrovaným tlumením

ASTON 90 S
+ UMYVADLO

.
ěná cena 2

Q MAX SVZ 35 S
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model. označení
skříň: (š/v/h)
cena včetně umyvadla
model. označení
galerka: (š/v/h)

cena

Možné varianty umyvadel SLIM

ASTON 60 S
590x420x450

ASTON 75 S
740x420x450

ASTON 90 S
890x420x450

ASTON 120 S
1200x420x450

11. 590,-

12. 790,-

13. 990,-

19. 990,-

ASTON 75 2D S
750×767×138

ASTON 90 2D S
900×767×138

ASTON GA 120 2D S
1200×767×138

Aston GA 120 3D S
1200×767×138

12. 300,-

13. 900,-

15. 900,-

16. 900,-

Q MAX SVZ 35 S
350x1545x352

SVZ 35 Z
350x1720x352

Q MAX SNZ 35
355×793×360

Q MAX SNZ 35 S
355×793×360

WENGE

DUB

OŘECH

6. 790,-

7. 790,-

4. 670,-

5. 360,-

BÍLÁ VYSOKÝ LESK

ANTRACIT VYSOKÝ LESK

ČERVENÁ VYSOKÝ LESK

BETON
model. označení
skříň: (š/v/h)
cena

Všechny uvedené ceny jsou s DPH.

CAFÉ

OREGON

