
SPY 

stojánková páková umyvadlová baterie, bez výpusti 

Série vodovodních baterií SPY nabízí oblíbený hranatý design doplněný 

zkosenou oblou hranou. Díky tomuto spojení tvarů se dobře kombinují s 

ostatním zařízením koupelny. Ve stejném vzhledu nabízíme také umyvadlový 

sifon a roháčky. Elegantní a praktické je přepínání sprchy u vanové baterie, 

které je umístěno na vývodu pro sprchovou hadici – stačí zatáhnout za 

sprchovou hadici v místě připojení k baterii. SPY jsou mimo chromu k 

dispozici i v provedení černá matná, bílá matná a nikl. 

Včetně flexibilních hadic, balení neobsahuje uzavírací výpusť, připojení k 

přívodu vody 3/8", podložka baterie je hranatá, barva černá mat, materiál 

mosaz, instalace stojánková, druh ovládání páka, rozměry 120x167 mm, tvar 

kruhové, záruka 72 měsíců, hmotnost za mj 1,736 kg. 

5190,- 

 



RONDANE 

keramické umyvadlo, průměr 40x14 cm, na desku, černá mat 

 

 

 

Možnosti instalace: na desku 

Tenká stěna keramiky dělá umyvadla odlehčená a elegantní. 

Barva černá, materiál keramika, instalace, k postavení, otvor pro baterii bez 

otvoru, přepad ne, rozměry Ø40x14 cm, šířka 40 cm, styl 10, typ, umyvadlo 

na desku, záruka 24 měsíců, hmotnost za mj 9,000 kg. 

 

 

3890,- 

 



 

 



 

PURA 

WC závěsné, splachování SWIRLFLUSH, 55x36 cm, černá dual-mat 

revoluční systém splachování 

snadná údržba a čištění mísy 

připojovací sada součástí balení 

Povrchová úprava dual-mat: vnější strana matná glazura, vnitřní strana lesklá 

glazura pro snadné čištění. 

POZOR: WC sedátko je nutno objednat zvlášť. 

Barva: černá, materiál: keramika, rozměry: 36x33,5x55 cm, šířka: 36 cm, 

hloubka: 55 cm, styl: oblé, výbava: SwirlflushⓇ záruka 24 měsíců, hmotnost 

za mj 21,450 kg. 

 

15490,- 

 



NIGRA 

volně stojící vana, litý mramor, 158x80x59cm, černá 

Samostatně stojící vana v prostoru koupelny, která se neobezdívá, nezazdívá ani neobkládá. Díky použitému materiálu 

má vysokou pevnost, elegantní design a stabilitu. Výrazným prvkem je vybíhající okraj, díky němuž je možno vanu 

přisadit ke stěně a využít okraj např. pro instalaci více prvkové baterie. 

Nutno objednat odtokovou soupravu klik-klak. 

Vana je dodávána bez přepadového otvoru. Sifon je nutno zapustit částečně do podlahy. 

Volně stojící vana může být jedním z dominantních prvků v koupelně. Tyto vany budí dojem pohodlí a luxusu. Volně 

stojící vany jsou vany do prostoru, které se neobezdívají, nezazdívají ani neobkládají. Vanu tohoto typu můžete v 

koupelně umístit kamkoliv, třeba i s ohledem na to, abyste si z vany dopřáli hezký výhled. Mají elegantní design a díky 

použitému materiálu vysokou pevnost a stabilitu. Vyrábějí se v široké škále provedení, a tak se hodí do koupelen 

různých stylů. Své využití najdou v koupelnách moderních, luxusních i klasických. 

Instalace do prostoru, průměr odpadu 52 mm, rozměry 158x80x59 cm, délka 158 cm, šířka 80 cm, hloubka 59 cm, objem 

240 litrů, tvar volně stojící, záruka 24 měsíců, černá RAL9005, vanová zástěna: ne, hydromasážní systém: ne, přepad: ne, 

hmotnost za mj 180,000 kg. 

 

64030,- 

 



ZOOM LINE BLACK 

sprchové dveře 800 mm, čiré sklo 

Sprchové zástěny ZOOM BLACK okouzlí nejen svým provedením v moderní černé, ale i propracovaností do nejmenších detailů. 

Sprchové dveře s hranatými otočnými profily se zvedacím mechanismem umožňují snadné otevírání vně i dovnitř a zaručují maximální 

šířku vstupu. Matně černé provedení profilů dodává zástěnám luxusní vzhled. Magnetické těsnění je skryto v profilech. Hliníkové 

otočné profily v matně černé povrchové úpravě, s integrovaným zdvihovým mechanismem, výška 2000 mm. Snadná montáž, tolerance 

až 20 mm nastavením skel v profilu. Dveře 800 a 900 mm jsou jednodílné a umožňují maximální šířku vstupu. Dveře 1000-1400 mm jsou 

děleny na část pevnou a část otočnou. Dveře je možno instalovat do niky nebo v kombinaci s boční stěnou, umožňují variabilní instalaci 

s levým nebo pravým otevíráním. Otočné dveře do niky. Povrchová úprava Antidrop zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje 

čištění. Instalační rozměr do niky: 785±15 mm, instalační rozměr s boční stěnou: 780±10 mm, provedení: variabilní, levé i pravé 

otevírání, vstup: 715 mm, barva profilu: matně černá. 

Čiré bezpečnostní sklo o síle 6 mm, vzpěry jsou součástí balení, rozměry 80, šířka 80 cm, výška 2000 mm, tloušťka skla 6 mm, tvar 

dveře do niky, typ otevírací, snadná údržba Antidrop , výplň: ČIRÉ sklo, záruka: 24 měsíců, hmotnost: za mj 29,000 kg. 

11290,- 

 



 

CURE BLACK 
sprchová zástěna, 700mm, černá mat 

Industriální design v koupelnách je fenoménem současnosti, a to nejen v loftových bytech. Také jste se přistihli při pohledu na starou 

tovární halu jak obdivujete její velká tabulková okna? Napadla vás myšlenka, že by nebylo vůbec špatné mít takové okno 

zakomponované v koupelně? S walk-in zástěnami CURE BLACK máte možnost tento sen realizovat.  

Z vnější strany je sklo orámováno černým matným rámem a opticky rozděleno vodorovnými profily na 4 okna. Zástěny o šířkách 1200 a 

1400 mm jsou navíc opatřeny svislým profilem, takže zástěna je rozdělena na 8 tabulek. Z vnitřní strany je zástěna dokonale hladká a 

pro snadnou údržbu ošetřena povrchovou úpravou Coated Glass. Všechny zástěny lze navíc doplnit o pevný přídavný panel. 

Charakteristika sprchových walk-in zástěn série CURE BLACK 

Čiré bezpečnostní sklo o síle 8 mm, povrchová úprava Coated Glass zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění, rám a 

profily na vnější straně zástěn v matně černém provedení, výška 2000 mm, kolmá vzpěra o délce 1000 mm v matně černé je součástí 

balení, vzpěru lze zkrátit na požadovaný rozměr, zástěny v šířkách 700 až 1400 mm, možnost přidání pevného přídavného panelu o 

šířce 350 mm, jednodílná zástěna k instalaci na zeď, instalační rozměr: 680-695 mm, instalační rozměr s přídavným panelem CB350: 

686-701 mm, k podlaze se fixuje pomocí silikonu, vzpěra (délka 1000 mm) je součástí balení, variabilní provedení L/R, rozměry: šířka 70, 

hloubka 70 cm, výška 2000 mm, tloušťka skla 8 mm, tvar, jednostěnná pevná, snadná údržba Coated glass , výplň ČIRÉ sklo, hmotnost 

za mj 35,000 kg. 

7990,- 
ceny s DPH 

 


