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Bidet závesný

Kombinovateľný s bidetovým

sedadlom 575100

Vhodné kombinovať s okrasnými lištami:

– chrómovaná 500070

– lesklá oliva 500071

– orech 500075

★ 233300

Spodná skrinka pod umývadlo 

40 x 39 x 52 cm

K umývadlu 60 cm:

– korpus: hodvábne biely,

 dvierka: lesklé biele 820080

– korpus a dvierka: lesklé, oliva 820082

– korpus a dvierka: orech 820085 

S výsuvnou zásuvkou a poličkou (drevo) 

Možno kombinovať so 17 cm vysokým 

pochrómovaným podstavcom 500500

★ 820080, 820082, 820085

Spodná skrinka pod umývadlo 

57 x 39 x 52 cm

K umývadlu 100 cm: 

– korpus: hodvábne biely, 

 dvierka: lesklé biele 820070, 

– korpus a dvierka: lesklé, oliva 820071,

– korpus a dvierka: orech 820075

S výsuvnou zásuvkou a poličkou (drevo) 

Možno kombinovať so 17 cm vysokým 

pochrómovaným podstavcom 500500

★ 820070, 820071, 820075

Vysoká skrinka 

35 x 188 x 33 cm

– korpus: hodvábne biely, 

 dvierka: lesklé biele 820020

– korpus a dvierka: lesklé, oliva 820021

– korpus a dvierka: orech 820025

Možno kombinovať so 17 cm vysokým 

pochrómovaným podstavcom 500510

★ 820020, 820021, 820025

Stolička

40 x 32,5 x 39 cm

– korpus: hodvábne biely, 

 dvierka: lesklé biele 820090

– korpus a dvierka: lesklé, oliva 820091

– korpus a dvierka: orech 820095

Možno kombinovať 

s bielym vankúšikom 500590

★ 820090, 820091, 820095 

Vysoká skrinka 

35 x 110 x 33 cm

– korpus: hodvábne biely, 

 dvierka: lesklé biele 820000

– korpus a dvierka: lesklé, oliva 820001

– korpus a dvierka: orech 820005

Možno kombinovať so 17 cm vysokým 

pochrómovaným podstavcom 500510

★ 820000, 820001, 820005

Zrkadlo s osvetlením 

40 x 95 cm (bez poličky) 

k umývadlám 60, 65, 70 cm

★ 820140

Možné kombinovať s:

sklenená polička s výrezom

70 x 3,8 x 15 cm, chrómovaný rám

★ 500670

Zrkadlo s osvetlením 

95 x 40 cm (bez poličky) 

k umývadlám 100 cm 

★ 820145

Možné kombinovať s:

sklenená polička bez výrezu

95 x 3,8 x 15 cm, chrómovaný rám

★ 500695

Zrkadlo s osvetlením 

Ø 60 cm, (bez poličky) 

k umývadlám 60, 65, 70 cm

★ 820150

Možné kombinovať s:

sklenená polička s výrezom

70 x 3,8 x 15 cm, chrómovaný rám

★ 500670

Umývadlo
plytké s úzkym okrajom

60 x 46 cm

Kombinovateľné so spodnými skrinkami

820080, 820082, 820085 

alebo s okrasnými lištami: 

– chrómovaná 500050

– lesklá oliva 500051

– orech 500055

★ 121360

Umývadlo 
plytké s úzkym okrajom

70 x 47 cm 

Kombinovateľné so spodnými skrinkami

820081, 820083, 820086 

alebo s okrasnými lištami: 

– chrómovaná 500050

– lesklá oliva 500051

– orech 500055

★ 121370

Zapustené umývadlo zhora
hlboké s úzkym okrajom

65 x 39 cm

bez otvoru pre batériu (zadná stena glazovaná)

Kombinovateľné so spodnými skrinkami

820081, 820083, 820086 

alebo s okrasnými lištami:

– chrómovaná 500050

– lesklá oliva 500051

– orech 500055

★ 121365

Kombinované WC
s hlbokým splachovaním, 3/6 l

skladajúce sa z:

– WC misa s hlbokým splachovaním 200300

– keramická nádrž, 3/6 l, 229350

Kombinovateľné s WC sedadlom 575100

★ 200300, 229350

Závesné WC 
s hlbokým splachovaním, 6l

Kombinovateľné s WC sedadlom 575100

Vhodné kombinovať s okrasnými lištami:

– chrómovaná 500070

– lesklá oliva 500071

– orech 500075

★ 201300

Umývadlo 
hlboké so širokým okrajom

100 x 47 cm 

Kombinovateľné so spodnými skrinkami

820070, 820071, 820075 

alebo s okrasnými lištami:

– chrómovaná 500060

– lesklá oliva 500061

– orech 500065

★ 121400

JOOP!

Vankúšik

biely 

Kombinovateľný so stoličkou 

820090, 0820091, 0820095

★ 500590 

JOOP!

Spodná skrinka pod umývadlo 

40 x 39 x 52 cm

K umývadlu 65 a 70 cm:

– korpus: hodvábne biely,

 dvierka: lesklé biele 820081

– korpus a dvierka: lesklé, oliva 820083

– korpus a dvierka: orech 820086 

S výsuvnou zásuvkou a poličkou (drevo) 

Možno kombinovať so 17 cm vysokým 

pochrómovaným podstavcom 500500

★ 820081, 820083, 820086

biela lesklá 
(lakovaná)

orech 
(dekór)

oliva
(dekór)

hodvábne biela
(lakovaná)

★ do vypredania zásob ★ do vypredania zásob
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4U 4U

Umývadlo 

s otvorom

60 x 47,5 cm

Kombinovateľné so stĺpom 298400,

polostĺpom 298410 alebo so skrinkami 

pod umývadlo 804140, 804141, 

804144, 804145

★ 223460

Umývadlo 

s otvorom

65 x 47,5 cm

Kombinovateľné so stĺpom 298400,

polostĺpom 298410 alebo so skrinkami

pod umývadlo 804140, 804141,

804144, 804145

★ 223465

Umývadlo 

s otvorom

70 x 47,5 cm

Kombinovateľné so stĺpom 298400,

polostĺpom 298410 alebo so skrinkami 

pod umývadlo 804140, 804141, 

804144, 804145

123470

Umývadlo 

s otvorom

80 x 47,5 cm

Kombinovateľné so stĺpom 298400,

polostĺpom 298410 alebo so skrinkami 

pod umývadlo 804160, 804161, 

804164, 804165

123480

Umývadlo 
odkladacia plocha vľavo

100 x 49 cm

Kombinovateľné so skrinkami pod umývadlo

804160, 804161, 804164, 804165

★ 123405

Umývadlo
odkladacia plocha vpravo

52 x 58 cm

★ 123450

Umývadlo 
odkladacia plocha vľavo

52 x 58 cm

★ 123455

Umývadlo

36 x 29 cm

273436

Umývadlo

45 x 33 cm

Kombinovateľné so skrinkou 

pod umývadlo 804045

273445

Rohové umývadlo

Dĺžka ramena: 38 cm

273483

Polička

44,5 cm, keramická

298444

Závesné WC
s hlbokým splachovaním, 6 l

Kombinovateľné s WC 

sedadlom 574400, 574410

203450

Bidet závesný

233450

Spodná skrinka pod umývadlo

40 x 46,5 x 39 cm

1 výsuvná zásuvka, 1 vnútorná zásuvka 

Korpus: biely, čelná plocha:

– biela matná 804140

– svetlý dub 804141

– biela matná, motív biely lesklý 804144

Korpus a čelná plocha: lesklá biela 804145

Kombinovateľná s umývadlami 223460, 

223465, 123470

804140, 804141, 804144, 804145

Spodná skrinka pod umývadlo

60 x 46,5 x 39 cm

1 výsuvná zásuvka, 1 vnútorná zásuvka 

Korpus: biely, čelná plocha:

– biela matná 804160

– svetlý dub 804161

– biela matná, motív biely lesklý 804164

Korpus a čelná plocha: lesklá biela 804165

Kombinovateľná s umývadlami 123480, 

123405

804160, 804161, 804164, 804165

Kombinované WC
s hlbokým splachovaním, 6 l

skladajúce sa z: 

– WC misa s hlbokým splachovaním 203400

– keramická nádrž, 3/6 l

  prívod bočný/zadný 229450

  spodný prívod 229460

Kombinovateľné s WC 

sedadlom 574400, 574410

203400, 229450, 229460

Skrinka pod umývadlo

30 x 48,5 x 26 cm

1 dvierka, 1 pevná polička 

Korpus: biely, čelná plocha: biela matná 804045

Korpus a čelná plocha: lesklá biela 804046

Kombinovateľná s umývadlom 273445

804045

Bočná skrinka nízka 

40 x 43,5 x 39 cm

závesy dvierok: vpravo/vľavo 

1 dvierka, 1 polička

Korpus: biely, čelná plocha:

– biela matná 804240

– svetlý dub 804241

– biela matná, motív biely lesklý 804244

Korpus a čelná plocha: lesklá biela 804244

Voliteľne: 

vrchná odkladacia doska, sklo 570040

804240, 804241, 804244, 804245

★ do vypredania zásob
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4U iCon

Asymetrická vaňa

pravá 180 x 80/97 cm

hĺbka: 45 cm

materiál: sanitárny akrylát

651480

Asymetrická vaňa

ľavá 180 x 80/97 cm

hĺbka: 45 cm

materiál: sanitárny akrylát

651481

Bočná vysoká skrinka

40 x 170 x 39 cm

závesy dvierok: vpravo/vľavo

Korpus von: biely

Korpus vnútri: biely

804000

Kontajner s pojazdom,
s brzdou

80 x 20 x 35 cm

Korpus: biely

Čelná plocha: biela matná

S úložným priestorom,

poklop otvárateľný hore

804050

Bočná skrinka

40 x 86 x 39 cm

závesy dvierok: vpravo/vľavo

1 dvierka, vnútorná uzamykateľná zásuvka

1 pevná polička

Korpus: biely, čelná plocha:

– biela matná 804040

– svetlý dub 804041

– biela matná, motív biely lesklý 804044

Korpus a čelná plocha: lesklá biela 804045

Voliteľne: 

vrchná odkladacia doska, sklo 570040

804040, 804041, 804044, 804045

Bočná skrinka nízka

80 x 43,5 x 39 cm

závesy dvierok: vpravo/vľavo

2 dvierka, 1 polička 

Korpus: biely, čelná plocha:

– biela matná 804280

– svetlý dub 804281

– biela matná, motív biely lesklý 804284

Korpus a čelná plocha: lesklá biela 804285

Kombinovateľná s umývadlami 123480, 123405

Voliteľne:

vrchná odkladacia doska, sklo 570040

804280, 804281, 804284, 804285

biela matná
(korpus/čelná 
plocha)

svetlý dub
(dekór)

biela matná
(motív biely 
lesklý)

biela lesklá
(lakovaná)
korpus

Umývadlo 

60 x 48,5 cm

Kombinovateľné so spodnými skrinkami 

840260, 840261, 840262, 840360, 

840361, 840362

124060

Umývadlo 

75 x 48,5 cm

Kombinovateľné so spodnými skrinkami 

840275, 840276, 840277, 840375, 

840376, 840377

124075

Umývadlo 

90 x 48,5 cm

Kombinovateľné so spodnými skrinkami 

840290, 840291, 840292, 840390, 

840391, 840392

124090

Umývadlo

90 x 48,5 cm

– vr. dekoratívnej misky vpravo 124190

– vr. dekoratívnej misky vľavo 124195

Kombinovateľné so spodnými skrinkami 

840290, 840291, 840292, 840390, 

840391, 840392

124190, 124195

Dvojumývadlo

120 x 48,5 cm

s 2 otvormi pre batérie

Kombinovateľné so spodnými 

skrinkami 840220, 840221, 

840222, 840520, 

840521, 840522

124120

Umývadlo

120 x 48,5 cm

– s 2 otvormi pre batérie 124020

– bez otvoru pre batériu 124025

Kombinovateľné so spodnými skrinkami 

840120, 840121, 840122, 840420, 

840421, 840422

124020, 124025

Umývadlo

50 x 48,5 cm

vr. dekoratívnej misky vpravo

Kombinovateľné so spodnými skrinkami 

840590, 840591, 840592, 840320, 

840321, 840322

124050

Umývadlo

50 x 48,5 cm

vr. dekoratívnej misky vľavo

Kombinovateľné so spodnými skrinkami 

840490, 840491, 840492, 840320, 

840321, 840322

124150

Umývadlo

38 x 28 cm

bez prepadu

s otvorom pre batériu vpravo 124736

s otvorom pre batériu vľavo 124836

Kombinovateľné so spodnými skrinkami 

840037, 840038, 840039

124736, 124836

Rohové umývadlo

dĺžka ramena 32,5 cm

bez prepadu

124736, 124836
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iCon iCon

Spodná skrinka pod umývadlo

59,5 x 24 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chrómované držadlo

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840260

– burgundy lesklá 840261

– platinová lesklá 840262

Kombinovateľná s umývadlom 124060

a skrinkami 840045, 840046, 840047

840260, 840261, 840262

Spodná skrinka pod umývadlo

74 x 24 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chrómované držadlo

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840275

– burgundy lesklá 840276

– platinová lesklá 840277

Kombinovateľná s umývadlom 124075

a skrinkami 840045, 840046, 8400477

840275, 840276, 840277

Spodná skrinka pod umývadlo

89 x 24 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chróm. držadlo

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840290

– burgundy lesklá 840291

– platinová lesklá 840292

Kombinovateľná s umývadlom 124090, 

124195, 124190 a skrinkami 840045, 

840046, 840047

840290, 840291, 840292

Skrinka pod dvojumývadlo

119 x 24 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, 2 chrómované držadlá

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840220

– burgundy lesklá 840221

– platinová lesklá 840222

Kombinovateľná s dvojumývadlom 124120

a skrinkami 840045, 840046, 840047

840220, 840221, 840222

Spodná skrinka pod umývadlo

119 x 24 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, 2 chrómované držadlá

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840120

– burgundy lesklá 840121

– platinová lesklá 840122

Kombinovateľná s umývadlom 124020, 

124025 a skrinkami 840045, 840046, 

840047

840120, 840121, 840122

Spodná skrinka pod umývadlo

89 x 24 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chrómované držadlo

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840490

– burgundy lesklá 840491

– platinová lesklá 840492

Kombinovateľná s umývadlom 124150

a skrinkami 840045, 840046, 840047

840490, 840491, 840492

Spodná skrinka pod umývadlo

89 x 24 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chróm. držadlo

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840590

– burgundy lesklá 840591

– platinová lesklá 840592

Kombinovateľná s umývadlom 124050,

a skrinkami 840045, 840046, 840047

840590, 840591, 840592

Spodná skrinka pod umývadlo

119 x 24 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, 2 chrómované držadlá

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840320

– burgundy lesklá 840321

– platinová lesklá 840322

Kombinovateľná s 2 umývadlami 124050 

a 124150 a skrinkami 840045, 840046, 

840047

840320, 840321, 840322

Spodná skrinka pod umývadlo

59,5 x 62 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka s vnútornou 

zásuvkou, chrómované držadlo

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840360

– burgundy lesklá 840361

– platinová lesklá 840362

Kombinovateľná s umývadlom 124060,

a skrinkami 840045, 840046, 840047

840360, 840361, 840362

Spodná skrinka pod umývadlo

74 x 62 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, chrómované držadlá

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840375

– burgundy lesklá 840376

– platinová lesklá 840377

Kombinovateľná s umývadlom 124075,

a skrinkami 840045, 840046, 840047

840375, 840376, 840377

Spodná skrinka pod umývadlo

89 x 62 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, chróm. držadlá

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840390

– burgundy lesklá 840391

– platinová lesklá 840392

Kombinovateľná s umývadlami 124090, 

124195, 124190 a skrinkami 840045, 

840046, 840047

840390, 840391, 840392

Skrinka pod dvojumývadlo

119 x 62 x 47,7 cm

4 výsuvné zásuvky, chrómované držadlá

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840520

– burgundy lesklá 840521

– platinová lesklá 840522

Kombinovateľná s dvojumývadlom 124120

a skrinkami 840045, 840046, 8400477

840520, 840521, 840522

Spodná skrinka pod umývadlo

119 x 62 x 47,7 cm

4 výsuvné zásuvky, chrómované držadlá

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840420

– burgundy lesklá 840421

– platinová lesklá 840422

Kombinovateľná s umývadlami 124020, 

124025 a skrinkami 840045, 840046, 

840047

840420, 840421, 840422

Skrinka pod umývadlo

37 x 41,2 x 26,1 cm

závesy dvierok vpravo

1 výsuvná zásuvka, chrómované držadlo

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840037

– burgundy lesklá 840038

– platinová lesklá 840039

Kombinovateľná s umývadlami 124836 

a 124736

840037, 840038, 840039

Postranná skrinka

45 x 60 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, chrómované držadlá

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840045

– burgundy lesklá 840046

– platinová lesklá 840047

840045, 840046, 840047

Postranná skrinka

89 x 47,2 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chrómované držadlo

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840090

– burgundy lesklá 840091

– platinová lesklá 840092

Kombinovateľná so zrkadlovou skrinkou

840150, 840151, 840152

840090, 840091, 840092
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iCon iCon xs

platinová
lesklá

biela lesklá
(lakovaná)

burgundy lesklá 
(modravo, karmí-
novo červená) 

Zrkadlo 60 cm 
s osvetlením

60 x 75 x 4 cm

840660

Zrkadlo 90 cm 
s osvetlením

90 x 75 x 4 cm

840690

Zrkadlo 120 cm 
s osvetlením

120 x 75 x 4 cm

840620

Vysoká skrinka

36 x 180 x 30,9 cm

závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo

1 dvierka, chrómované držadlo,

1 pevná polička, 4 polohovateľné poličky

Korpus a dvierka:

– biela lesklá (Alpin) 840000

– burgundy lesklá 840001

– platinová lesklá 840002

840000, 840001, 840002

Zrkadlová skrinka

36 x 150 x 30,9 cm

závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo

1 zrkadlové dvierka, chrómované držadlo,

2 pevné poličky, 2 polohovateľné poličky

Korpus:

– biela lesklá (Alpin) 840150

– burgundy lesklá 840151

– platinová lesklá 840152

Kombinovateľná so skrinkami

840090, 840091, 840092

840150, 840151, 840152

Vaňa

170 x 75 cm

hĺbka 45 cm

úžitkový objem: 169 l

materiál: sanitárny akrylát

650475

Vaňa

170 x 75 cm

hĺbka 45 cm

materiál: sanitárny akrylát

170 x 75 cm, úžitkový objem: 147 l, 650470

180 x 80 cm, úžitkový objem: 188 l, 650480

190 x 90cm, úžitkový objem: 260 l, 650490

650470, 650480, 650490

Oválna vaňa

180 x 85 cm

hĺbka 45 cm

úžitkový objem: 173 l

materiál: sanitárny akrylát

650400

platinová
lesklá

biela lesklá
(lakovaná)

burgundy lesklá 
(modravo, karmí-
novo červená) 

Závesné WC
s hlbokým splachovaním, 6 l

Kombinovateľné s WC doskou

s poklopom 574120 a 574130

204030

Spodná skrinka pod umývadlo

52 x 42 x 30,8 cm

s výsuvnou částí

Korpus a dvierka:

– biele lesklé (Alpin) 840052

– burgundy lesklé 840053

– platinové lesklé 840054

Kombinovateľná s umývadlami 

124053 a 124153

840052, 840053, 840054

Bočný prvok

37 x 40 x 27,3 cm

vrátane odkládacieho plexi boxu 

v čiernej farbe

– biely lesklý (Alpin) 840237

– burgundy lesklý 840238

– platinový lesklý 840239

Iba v spojení so skrinkami 

840052, 840053, 840054

840237, 840238, 840239

Umývadlo s odkladacou 
plochou vpravo

53 x 31 cm

Kombinovateľné so spodnými skrinkami 

840052, 840053, 840054 

124053

Umývadlo s odkladacou 
plochou vľavo

53 x 31 cm

Kombinovateľné so spodnými skrinkami 

840052, 840053, 840054 

124153

Bočný prvok

37 x 40 x 24,5 cm

vrátane odkládacieho plexi boxu 

v čiernej farbe

– biely lesklý (Alpin) 841237

– burgundy lesklý 840138

– platinový lesklý 840139

Iba v spojení so skrinkami 

840037, 840038, 840039

840137, 840138, 840139

Zrkadlová skrinka

28 x 120 x 14 cm

– biela lesklá (Alpin) 840028

– burgundy lesklá 840029

– platinová lesklá 840030

840028, 840029, 840030

Zrkadlo s osvetlením

37 x 110 x 4,4 cm

840437

Polička

37 cm

– biela lesklá (Alpin) 840337

– burgundy lesklá 840338

– platinová lesklá 840339

840337, 840338, 840339

NOVINKA
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Silk

Umývadlo 

60 x 47 cm, 

Kombinovateľné so stĺpom 292600

a polostĺpom 292610

Kombinovateľné s umývadlovými doskami 

816260, 816360, 816280, 816380, 816240, 

816340, 816241, 816341, 816242, 816342, 

a spodnými skrinkami 816060, 816061, 

816062, 816080, 816081, 816082, 816040, 

816041, 816042

121660

Umývadlo 

80 x 47 cm, 

Kombinovateľné so stĺpom 292600, 

polostĺpom 292610

Kombinovateľné s umývadlovými doskami 

816280, 816380, 816200, 816300, 816240, 

816340, 816241, 816341 a spodnými 

skrinkami 816080, 816081, 816082, 

816010, 816011, 816012, 816040, 816041, 

816042

121680

Umývadlo 

120 x 47 cm, 

– s 2 otvormi pre batérie vpravo/vľavo 121620

– bez otvoru pre batériu 121625

Kombinovateľné s umývadlovými doskami 

816243, 816343, a spodnými skrinkami 

816020, 816021, 816022, 816040, 816041, 

816042

121620, 121625

Umývadlo 

100 x 47 cm, 

Kombinovateľné so stĺpom 292600, 

polostĺpom 292610

Kombinovateľné s umývadlovými doskami 

816200, 816300, 816220, 816320, 816240, 

816340, 816241, 816341, 816243, 816343 

a spodnými skrinkami 816010, 816011, 

816012, 816020, 816021, 816022, 816040, 

816041, 816042

121600

Umývadlo na dosku

odkladacia plocha vľavo

bez prepadu

57 x 42,7 cm

Kombinovateľné s umývadlovými doskami 

816260, 816360, 816240, 816340, 816241, 

816341, 816242, 816342 a spodnými 

skrinkami 816060, 816061, 816062, 816040, 

816041, 816042

121655

Umývadlo na dosku

odkladacia plocha vľavo

bez prepadu

57 x 42,7 cm

Kombinovateľné s umývadlovými doskami 

816260, 816360, 816240, 816340, 816242, 

816342 a spodnými skrinkami 816060, 

816061, 816062, 816040, 816041, 816042

121650

Závesné WC
s plochým splachovaním, 6 l

Kombinovateľné s WC sedadlom 572620

203670

Závesné WC
s hlbokým splachovaním, 6 l

Kombinovateľné s WC sedadlom 572620

203650

Bidet závesný

232600

Umývadlo

40 x 29,5 cm

bez prepadu

Kombinovateľné so skrinkou

pod umývadlo 816440, 816441

121640

Spodná skrinka pod umývadlo

80 x 40 x 47 cm 

s výsuvnou zásuvkou a úchytkou

– pravá prírodná dyha dub 816080

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816081

– lesklá biela 816082

Iba v kombinácii s umývadlovými doskami

816280, 816380

Kombinovateľná s umývadlami 121660, 

121680 a s priehradkou do zásuvky 80 cm 

516080 

816080, 816081, 816082

Spodná skrinka pod umývadlo

100 x 40 x 47 cm 

s výsuvnou zásuvkou a úchytkou

– pravá prírodná dyha dub 816010

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816011

– lesklá biela 816012

Iba v kombinácii s umývadlovými doskami

816200, 816300

Kombinovateľná s umývadlami 121680, 

121600  a s priehradkou do zásuvky 100 cm 

516100

816010, 816011, 816012

Spodná skrinka pod umývadlo

140 x 40 x 47 cm 

2 výsuvné zásuvky, 2 chrómované držadlá

– pravá prírodná dyha dub 816040

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816041

– lesklá biela 816042

Iba v kombinácii s umývadlovými doskami 

816240, 816340, 816241, 816341, 816242, 

816342, 816243, 816343

Kombinovateľná s umývadlami 121650, 

121655, 121660, 121680, 121600, 121620, 

121625 a s priehradkou do zásuvky 70 cm 

516070

816040, 816041, 816042

Spodná skrinka pod umývadlo

120 x 40 x 47 cm 

2 výsuvné zásuvky, 2 chrómovaná držadlá

– pravá prírodná dyha dub 816020

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816021

– lesklá biela 816022

Iba v kombinácii s umývadlovými doskami

816220, 816320

Kombinovateľná s umývadlami 121600, 

121620, 121625 a s priehradkou do zásuvky 

60 cm 516060

816020, 816021, 816022

Postranná skrinka

40 x 103,5 x 35 cm

závesy dvierok: vpravo/vľavo

1 dvierka, poličky, chrómované držadlo 

– pravá prírodná dyha dub 816050

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816051

816050, 816051

Vysoká skrinka 

40 x 171,5 x 35 cm

závesy dvierok: vpravo/vľavo 

1 dvierka, poličky, chrómované držadlo

so zrkadlom a vnútorným osvetlením LED 

– pravá prírodná dyha dub 816000

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816001

816000, 816001

Silk

Skrinka pod umývadlo 

40 x 44 x 29 cm

závesy dvierok vľavo 

– pravá prírodná dyha dub 816440

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816441

Kombinovateľná s umývadlom 121640

816440, 816441

Spodná skrinka pod umývadlo

60 x 40 x 47 cm 

s výsuvnou zásuvkou a úchytkou

– pravá prírodná dyha dub 816060

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816061

– lesklá biela 816062

Iba v kombinácii s umývadlovými doskami

816260, 816360, 816240, 816340, 816241,

816341, 816242, 816342, 816243, 816343.

Kombinovateľná s umývadlami 121650, 121655, 

121660 a s priehradkou do zásuvky 60 cm 516060

816060, 816061, 816062
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Umývadlová doska 
s výrezom pre sifón vpravo a vľavo

140 x 10 x 47 cm

– pravá prírodná dyha dub 816242

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816342

Kombinovateľná s umývadlami 121650, 

121655, 121660 a spodnými skrinkami 

816040, 816041, 816042, 816060, 816061, 

816062, vr. montážnych konzol

816242, 816342

Držiak na uterák

43 cm

chrómovaný

Kombinovateľný so všetkými 

umývadlovým doskami

Montáž zboku

Voliteľne s odkladacou poličkou 

z Varicoru® 416036

516045

Umývadlová doska 
s výrezom pre sifón vpravo

140 x 10 x 47 cm

– pravá prírodná dyha dub 816241

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816341

Kombinovateľná s umývadlami 121650, 

121655, 121660, 121680, 121600 a spodnými 

skrinkami 816040, 816041, 816042, 816060, 

816061, 816062, vr. montážnych konzol

816241, 816341

Umývadlová doska 
s výrezom pre sifón vľavo

140 x 10 x 47 cm 

– pravá prírodná dyha dub 816240

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816340

Kombinovateľná s umývadlami 121650, 

121655, 121660, 121680, 121600 a spodnými 

skrinkami 816040, 816041, 816042, 816060, 

816061, 816062, vr. montážnych konzol

816240, 816340

Umývadlová doska 
s výrezom pre sifón uprostred

120 x 10 x 47 cm

– pravá prírodná dyha dub 816220

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816320

Kombinovateľná s umývadlami 121600, 

121620 a spodnými skrinkami 816020, 

816021, 816022, vr. montážnych konzol

816220, 816320

Umývadlová doska 
s výrezom pre sifón uprostred

140 x 10 x 47 cm

– pravá prírodná dyha dub 816243

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816343

Kombinovateľná s umývadlami 121600, 

121620 a spodnými skrinkami 816040, 

816041, 816042, 816060, 816061, 816062,

vr. montážnych konzol

816243, 816343

Umývadlová doska 
s výrezom pre sifón uprostred

80 x 10 x 47 cm 

– pravá prírodná dyha dub 816280

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816380

Kombinovateľná s umývadlami 121660, 

121680 a spodnými skrinkami 816080, 

816081, 816082

Samostatne inštalovateľná s využitím

montážnych konzol 516200

816280, 816380

Umývadlová doska 
s výrezom pre sifón uprostred

100 x 10 x 47 cm

– pravá prírodná dyha dub 816200

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816300

Kombinovateľná s umývadlami 121680, 

121600 a spodnými skrinkami 816010, 

816011, 816012, vr. montážnych konzol

816200, 816300

Sedák

38 x 45 / 49 x 56 cm

– pravá prírodná dyha dub 816070

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816071 

S výsuvnou zásuvkou a kolieskami,

ktoré sa pri zaťažení zaaretujú,

nastaviteľná v dvoch výškach

816070, 816071

Umývadlová doska 
s výrezom pre sifón uprostred

60 x 10 x 47 cm 

– pravá prírodná dyha dub 816260

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816360

Kombinovateľná s umývadlami 121650, 

121655, 121660 a spodnými skrinkami 

816060, 816061, 816062

Samostatne inštalovateľná s využitím

montážnych konzol 516200

816260, 816360

Silk

Vaňa

200 x 90 cm

s podhlavníkom

hĺbka: 47 cm

úžitkový objem: 320 l

materiál: sanitárny akrylát

650600

Držiak na uterák

76 cm

chrómovaný

Kombinovateľný s umývadlovými doskami 

816240, 816340, 816241, 816341, 816242, 

816342, 816243, 816343u

Montáž spredu

Voliteľne s odkladacou poličkou 

z Varicoru® 416036

516078

Kozmetický modul 

60 x 10 x 47 cm

– pravá prírodná dyha dub 816250

– pravá prírodná dyha wenge Pangar 816350

So zrkadlom a osvetlením LED

Kombinovateľný s umývadlovými doskami 

816240, 816340, 816241, 816341, 816242, 

816342,816243, 816343, 816260, 816360, 

816280,816380, 816200, 816300, 816220, 

816320

816250, 816350

Silk

dub
(prírodná dyha)

wenge Pangar
(prírodná dyha)

biela lesklá
(lakovaná)

Zrkadlo s osvetlením

40 x 90 x 6 cm

rám: chrómovaný

svetlo – T5, 21 W

816540

Zrkadlo s osvetlením

60 x 90 x 6 cm

rám: chrómovaný

2 svetlá – T5, 21 W

RGB-LEDs

816560

Zrkadlo s osvetlením

80 x 62 x 6 cm

rám: chrómovaný

2 svetlá – T4, 22 W

RGB-LEDs

816580

Zrkadlo s osvetlením

120 x 62 x 6 cm

rám: chrómovaný

2 svetlá – T4, 22 W

RGB-LEDs

816520
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Umývadlo 

s otvorom pre batériu

52 x 50 cm

223152

Umývadlo 

s otvorom pre batériu

47 x 44 cm

★ 223147

Umývadlo 

s otvorom pre batériu

70 x 50 cm

223170

Asymetrické umývadlo
s odkladacou plochou vpravo

s otvorom pre batériu

100 x 50 cm

★ 123100

Asymetrické umývadlo
s odkladacou plochou vľavo

s otvorom pre batériu

100 x 50 cm

123110

Asymetrické umývadlo
s odkladacou plochou vpravo

s otvorom pre batériu

70 x 44 cm

123170

Asymetrické umývadlo
s odkladacou plochou vľavo

s otvorom pre batériu

70 x 44 cm

123175

500 by Antonio Citterio 500 by Antonio Citterio

Závesné WC
s hlbokým splachovaním, 6 l

Kombinovateľné s WC sedadlom 572100

202100

Bidet závesný

★ 232100

Bidet stojaci

231200

Podstavec

chrómovaný 

Kombinovateľný 

s umývadlom 223170

500310

Podstavec

chrómovaný 

Kombinovateľný 

s umývadlami 123100, 123110

★ 500300

Držiak na uterák

chrómovaný 

Kombinovateľný 

s umývadlom 223170

★ 500110

Držiak na uterák

chrómovaný 

Kombinovateľný 

s umývadlami 123100, 123110

500100

Držiak na uterák

chrómovaný 

Kombinovateľný 

s umývadlami 123170, 123175

500120

★ do vypredania zásob ★ do vypredania zásob
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Xeno Xeno

Umývadlo

60 x 48 cm

s otvorom pre batériu, bez prepadu

Kombinovateľné so skrinkou

pod umývadlo 860260 a 860265

126260

Umývadlo na dosku

60 x 48 cm

s otvorom pre batériu, bez prepadu

126560

Umývadlo

90 x 42 cm

s otvorom pre batériu, bez prepadu

Kombinovateľné so skrinkou

pod umývadlo 860290 a 860295

126290

Umývadlo

90 x 42 cm

bez otvoru pre batériu, bez prepadu

Kombinovateľné so skrinkou

pod umývadlo 860290 a 860295

126291

Umývadlo

120 x 48 cm

s otvorom pre batériu, bez prepadu

Kombinovateľné so skrinkou

pod umývadlo 860220 a 860225

126220

Umývadlo

120 x 48 cm

bez otvoru pre batériu, bez prepadu

Kombinovateľné so skrinkou

pod umývadlo 860220 a 860225

126221

Umývadlo

120 x 48 cm

s 2 otvormi pre batérie, bez prepadu

Kombinovateľné so skrinkou

pod umývadlo 860220 a 860225

126225

Umývadlo

40 x 23 cm

bez prepadu

s otvorom pre batériu vpravo

Kombinovateľné so skrinkou pod umývadlo

860240, 860245

126245

Umývadlo

40 x 23 cm

bez prepadu

s otvorom pre batériu vľavo

Kombinovateľné so skrinkou pod umývadlo

860240, 860245

126240

Závesné WC
s hlbokým splachovaním, 6 l

vyloženie 57 cm

Kombinovateľné s WC sedadlami 

576200, 576210

206250

Spodná skrinka pod umývadlo/ 
bočná skrinka

59 x 49,4 x 47,3 cm

bez výrezu pre sifón

1 malá a 1 veľká zásuvka

– biela lesklá 860260

– čierna lesklá 860265

Vhodná pre kombináciu s umývadlom 

126260 alebo ako bočná skrinka

860260, 860265

Spodná skrinka pod umývadlo/ 
bočná skrinka

88 x 49,4 x 41,3 cm

bez výrezu pre sifón

1 malá a 1 veľká zásuvka

– biela lesklá 860290

– čierna lesklá 860295

Vhodná pre kombináciu s umývadlami 

126290,126291 alebo ako bočná skrinka

860290, 860295

Spodná skrinka pod umývadlo/ bočná 
skrinka

118 x 49,4 x 47,3 cm

bez výrezu pre sifón

1 malá a 1 veľká zásuvka

– biela lesklá 860220

– čierna lesklá 860225

Vhodná pre kombináciu s umývadlami 126220, 

126221, 126225 alebo ako bočná skrinka

860220, 860225

Spodná skrinka pod umývadlo/ 
bočná skrinka

39,5 x 42 x 22,8 cm

bez výrezu pre sifón 

závesy dvierok: vpravo/vľavo, 1 dvierka

– biela lesklá 860240

– čierna lesklá 860245

Vhodná pre kombináciu s umývadlami 

126240, 126245 alebo jako bočná skrinka

860240, 860245

Postranná skrinka vysoká

40 x 170 x 35 cm

závesy dvierok: vpravo/vľavo

2 dvierka, 2 sklenené police

– biela lesklá 860200

– čierna lesklá 860205

860200, 860205

Zrkadlo s osvetlením

40 x 90 cm

rám: nerezový, leštený

Kombinovateľné s umývadlami

126240 a 126245

860140

Zrkadlo s osvetlením

60 x 90 cm

rám: nerezový, leštený

Kombinovateľné s umývadlom 126260

860160

Zrkadlo s osvetlením

90 x 62 cm

rám: nerezový, leštený

Kombinovateľné s umývadlami 

126290 a 126291

860190

Zrkadlo s osvetlením

120 x 62 cm

rám: nerezový, leštený

Kombinovateľné s umývadlami 

126220, 126221 a 126225

860120

Vaňa

170 x 75 cm

hĺbka: 47 cm

úžitkový objem: 165 l

materiál: sanitárny akrylát

pravá 600170

ľavá 600175

600170, 600175

Vaňa

180 x 80 cm

hĺbka: 47 cm

úžitkový objem: 200 l

materiál: sanitárny akrylát

pravá 600180

ľavá 600185

600180, 600185

Vaňa

190 x 90 cm

hĺbka: 47 cm

úžitkový objem: 260 l

materiál: sanitárny akrylát

pravá 600190

ľavá 600195

600190, 600195

biela lesklá
(lakovaná)

čierna lesklá
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Era

Umývadlo 

s otvorom

70 x 55 cm

Kombinovateľné so stĺpom 298800, 

so skrinkami pod umývadlo 808170, 

808175 alebo s podstavcom 500800

128870

Závesné WC 
s hlbokým splachovaním, 6 l

Kombinovateľné s WC sedadlom 574510 

208800

Kombinované WC 
s hlbokým splachovaním, 6 l

skladajúce sa z:

– WC misa s hlbokým splachovaním 200800

– nádrž keramická, 6 l, s dvojitým

 splachovacím systémom 3/6 l 228850

Kombinovateľné s WC sedadlom 574510

200800, 228850

Umývadlo 

s otvorom

90 x 55 cm

Kombinovateľné so stĺpom 298800,

so skrinkami pod umývadlo 808190, 808195 

alebo s podstavcami 808290, 808295

128890

Dvojumývadlo

s otvorom

140 x 55 cm

Kombinovateľné s podstavcami

808230, 808235

138840

Bidet závesný

238800

Bidet stojaci

230850

Vysoká skrinka s nohami

80 x 187 x 35 cm

2 dvierka, 5 poličiek

Vyhotovenie:

– pravá prírodná dyha palisander

808005

Vysoká skrinka

42 x 160 x 25 cm

1 dvierka, 5 poličiek 

Vyhotovenie:

– pravá prírodná dyha palisander 808000

808000

Skrinka pod umývadlo 90 cm

87 x 51 x 54,5 cm,

2 dvierka 

Vyhotovenie:

– pravá prírodná dyha palisander

Kombinovateľná s umývadlom 128890

808190

Skrinka pod umývadlo 70 cm

67 x 51 x 54,5 cm,

2 dvierka 

Vyhotovenie:

– pravá prírodná dyha palisander

Kombinovateľná s umývadlom 128870

808170

Skrinka pod umývadlo 120 cm

117 x 51 x 54,5 cm,

2 dvierka 

Vyhotovenie:

– pravá prírodná dyha palisander

Kombinovateľná s umývadlom 128820

808120

Skrinka s nohami 
pod umývadlo 70 cm

67 x 78 x 54,5 cm,

2 dvierka 

Vyhotovenie:

– pravá prírodná dyha palisander

Kombinovateľná s umývadlom 128870

808175

Skrinka s nohami 
pod umývadlo 120 cm

117 x 78 x 54,5 cm,

2 dvierka 

Vyhotovenie:

– pravá prírodná dyha palisander

Kombinovateľná s umývadlom 128820

808125

Skrinka s nohami 
pod umývadlo 90 cm

87 x 78 x 54,5 cm,

2 dvierka

Vyhotovenie:

– pravá prírodná dyha palisander

Kombinovateľná s umývadlom 128890

808195

Podstavec pre umývadlo 
90 cm a 120 cm

117 x 78 x 50 cm,

Vyhotovenie: 

– pravá prírodná dyha palisander 808220

Kombinovateľný s umývadlom 128890, 

128820

808220

Podstavec pre umývadlo 90 cm

87 x 78 x 50 cm,

Vyhotovenie: 

– pravá prírodná dyha palisander 808290

Kombinovateľný s umývadlom 128890

808290

Era

Podstavec pre umývadlo 70 cm

86,2 x 81 x 53 cm

Vyhotovenie: 

– pochrómovaná mosadz

Kombinovateľný s umývadlom 128870

500800

Podstavec pre dvojumývadlo 
140 cm

137 x 78 x 50 cm

Vyhotovenie: 

– pravá prírodná dyha palisander 808230

Kombinovateľný s umývadlom 138840

808230

Umývadlo 

s otvorom

120 x 55 cm

Kombinovateľné so skrinkami 

pod umývadlo 808120, 808125 

alebo s podstavcami 808220, 808225

128820
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Zrkadlo s osvetlením

60 x 80 cm

808070

Zrkadlo s osvetlením

120 x 80 cm

808020

Zrkadlo s osvetlením 

vyhotovenie ľavé

90 x 80 cm

808095

Zrkadlo s osvetlením

vyhotovenie pravé

90 x 80 cm

808090

Era Flow 300 by Hadi Teherani

Vaňa

180 x 90 cm

hĺbka: 43 cm

materiál: sanitárny akrylát

651800

palisander
(prírodná dyha)

Vaňa Preciosa

180 x 90 cm

hĺbka: 47 cm

úžitkový objem: 190 l

materiál: sanitárny akrylát

600385

Vaňa Preciosa

190,5 x 90,5 cm

hĺbka: 43 cm

úžitkový objem: 170 l

materiál: sanitárny akrylát 

600395

Umývadlo 

70 x 50 cm 

Kombinovateľné 

s krytom sifónu 508080

251970

Umývadlo 

50 x 36 cm 

Kombinovateľné 

s krytom sifónu 508080

277950

Závesné WC 
s hlbokým splachovaním, 6l

dĺžka iba 51 cm 

Kombinovateľné s WC 

sedadlami 575900, 575950

207950

Postranná skrinka

45 x 30 x 32 cm

Korpus a čelná plocha: 

– matná biela 889045, 

– pravá prírodná dyha Makassar 889046

★ 889045, 889046

Postranná skrinka

60 x 30 x 32 cm 

Korpus a čelná plocha: 

– matná biela 889060

– pravá prírodná dyha Makassar 889061

★ 889060, 889061

Zrkadlo s osvetlením

50 x 101 cm

889050

Zrkadlo s osvetlením

101 x 50 cm

889100

Makassar
(prírodná dyha)

biela matná
(sklo)

★ do vypredania zásob
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Renova Nr. 1 PlanFlow by Hadi Teherani

Umývadlo 

60 x 44 cm

Kombinovateľné s polostĺpom 296910

250960

Umývadlo

65 x 47 cm

Kombinovateľné s polostĺpom 296910

250965

Umývadlo

70 x 50 cm

Kombinovateľné s polostĺpom 296910

250970

Umývadlo

40 x 31 cm

276940

Umývadlo

50 x 36 cm

276950

Kombinované WC
s hlbokým splachovaním,

skladajúce sa z:

– WC misa s hlb. splachovaním, 6l, 200900

– keramická nádrž, 3/6l 229950

Kombinovateľné s WC 

sedadlami 575900, 575950

200900, 229950

Závesné WC 
s hlbokým splachovaním, 6l

Kombinovateľné s WC 

sedadlami 575900, 575950

207900

WC misa stojaca
s hlbokým splachovaním, 6l 

Kombinovateľné s WC 

sedadlami 575900, 575950

216900

Bidet závesný

232900

Vaňa 

pravá 180 x 80 cm

hĺbka: 44 cm

materiál: sanitárny akrylát

– s odtokovou a prepadovou 

 súpravou 651900

– s odtokovou, prepadovou 

 a napúšťacou súpravou 651910

651900, 651910

Vaňa

ľavá 180 x 80 cm

hĺbka: 44 cm

materiál: sanitárny akrylát 

– s odtokovou a prepadovou 

 súpravou 651905

– s odtokovou, prepadovou 

 a napúšťacou súpravou 651915

651905, 651915

Umývadlo

bez otvoru, s prepadom 

– 55 x 44 cm 222258

– 60 x 48 cm 222263

– 65 x 48 cm 222268

Kombinovateľné s polostĺpom 292110,

umývadlá 60 a 65 cm kombinovateľné tiež

so spodnými skrinkami 879050-879076

222258, 222263, 222268

Umývadlo

s otvorom, s prepadom

– 55 x 44 cm 222255

– 60 x 48 cm 222260

– 65 x 48 cm 222265

Kombinovateľné s polostĺpom 292110,

umývadlá 60 a 65 cm kombinovateľné tiež

so spodnými skrinkami 879050-879076

222255, 222260, 222265

Nábytkové umývadlo 

bez otvoru, s prepadom 

– 85 x 48 cm 122188

– 100 x 48 cm 122103

Kombinovateľné s polostĺpom 292110.

Umývadlo 85 cm kombinovateľné tiež

so spodnými skrinkami 879080-879096, 

umývadlo 100 cm kombinovateľné

so spodnými skrinkami 879100-879116.

122188, 122103

Nábytkové umývadlo

s otvorom, s prepadom

– 85 x 48 cm 122185

– 100 x 48 cm 122100

Kombinovateľné s polostĺpom 292110,

umývadlo 85 cm kombinovateľné tiež

so spodnými skrinkami 879080-879096,

umývadlo 100 cm kombinovateľné

so spodnými skrinkami 879100-879116

122185, 122100

Asymetrické umývadlo
s odkladacou plochou vpravo

75 x 48 cm

Kombinovateľné s polostĺpom 292110

a so spodnými skrinkami 879130-879136, 

879140-879146

122180

Umývadlo

s prepadom

40 x 25 cm 

– s otvorom vpravo 272140

– bez otvoru 272143

272140, 272143

Dvojumývadlo

s 2 otvormi pre batérie, s prepadom

130 x 48 cm

Kombinovateľné s polostĺpom 292110

a so spodnými skrinkami 879230-879236, 

879240-879245

122130

Asymetrické umývadlo
s odkladacou plochou vľavo

75 x 48 cm

Kombinovateľné s polostĺpom 292110

a so spodnými skrinkami 879120-879126, 

879140-879146

122175
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Renova Nr. 1 Plan Renova Nr. 1 Plan

Umývadlo

s prepadom

45 x 32 cm 

– s otvorom 272145

– bez otvoru 272148

Kombinovateľné s polostĺpom 292150

a skrinkami pod umývadlo 879340-44

272145, 272148

Umývadlo

s prepadom

50 x 38 cm 

– s otvorom 272150

– bez otvoru 272153

Kombinovateľné s polostĺpom 292150.

272150, 272153

Umývadlo na dosku

s otvorom, s prepadom 

50 x 38 cm

275150

Umývadlo na dosku

s otvorom, s prepadom 

– 85 x 48 cm 125185

– 100 x 48 cm 125100

125185, 125100

Umývadlo na dosku

s otvorom, s prepadom 

– 55 x 44 cm 225155

– 60 x 48 cm 225160

– 65 x 48 cm 225165

225155, 225160, 225165

Vstavané umývadlo, zdola

bez montážnej plochy pre batériu, s prepadom

– 46 x 35 cm 242140 ★

– 46 x 35 cm glazované 

 z vonkajšej strany 242145

– 50 x 38 cm 242150

– 50 x 38 cm glazované

 z vonkajšej strany 242155

242140, 242145, 242150, 242155

Bidet závesný

pre jednootvorovú batériu

232150

Závesné WC

– hlboké splachovanie 4,5l/6l, 202150

– ploché splachovanie 6l, 202160

Kombinovateľné s WC 

sedadlami 572110, 572120

202150, 202160

Spodná skrinka pod umývadlo

48,5 x 46,3 x 40 cm

závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo

1 dvierka, 1 polička, chrómované držadlo

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879150

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879153

– dvierka: lesklé rubínové 879154

Kombinovateľná s umývadlami 222255, 

222256, 222257, 222258

879150, 879153, 879154

Spodná skrinka pod umývadlo

48,5 x 46,3 x 40 cm

1 výsuvná zásuvka s vnútornou zásuvkou,

chrómované držadlo

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 8791750

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879173

– dvierka: lesklé rubínové 879174

Kombinovateľná s umývadlami 222255, 

222256, 222257, 222258

879170, 879173, 879174

Spodná skrinka pod umývadlo

53 x 46,3 x 44,5 cm

1 dvierka, 1 polička, chrómované držadlo

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879050

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879053

– dvierka: lesklé rubínové 879054

Kombinovateľná s umývadlami 

222260, 222265

879050, 879053, 879054

Spodná skrinka pod umývadlo

53 x 46,3 x 44,5 cm

2 dvierka, 1 polička, 2 chrómované držadlá

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879060

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879063

– dvierka: lesklé rubínové 879064

Kombinovateľná s umývadlami 

222260, 222265

879060, 879063, 879064

Spodná skrinka pod umývadlo

53 x 46,3 x 44,5 cm

1 výsuvná zásuvka s 1 vnútornou zásuvkou,

chrómované držadlo

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879070

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879073

– dvierka: lesklé rubínové 879074

Kombinovateľná s umývadlami 222260, 222265

879070, 879073, 879074

Skrinka pod asymetrické umývadlo

68 x 46,3 x 44,5 mm

1 výsuvná zásuvka s 1 vnútornou zásuvkou,

chrómované držadlo

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879120

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879123

– dvierka: lesklé rubínové 879124

Kombinovateľná s umývadlom 122175

879120, 879123, 879124

Skrinka pod asymetrické umývadlo

68 x 46,3 x 44,5 mm

1 výsuvná zásuvka s 1 vnútornou zásuvkou,

chrómované držadlo

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879130

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879133

– dvierka: lesklé rubínové 879134

Kombinovateľná s umývadlom 122180

879130, 879133, 879134

Skrinka pod asymetrické umývadlo

68 x 46,3 x 44,5 mm

2 dvierka, 1 polička, 2 chrómované držadlá

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879140

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879143

– dvierka: lesklé rubínové 879144

Kombinovateľná s umývadlami 122175, 122180

879140, 879143, 879144

★ do vypredania zásob
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Renova Nr. 1 Plan Renova Nr. 1 Plan

Spodná skrinka pod umývadlo

78 x 46,3 x 44,5 cm

2 dvierka, 1 polička, 2 chrómované držadlá

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879080

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879083

– dvierka: lesklé rubínové 879084

Kombinovateľná s umývadlom 122185

879080, 879083, 879084

Spodná skrinka pod umývadlo

78 x 46,3 x 44,5 cm

1 výsuvná zásuvka s 1 vnútornou zásuvkou,

chrómované držadlo

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879090

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879093

– dvierka: lesklé rubínové 879094

Kombinovateľná s umývadlom 122185

879090, 879093, 879094

Spodná skrinka pod umývadlo

93 x 46,3 x 44,5 cm

2 dvierka, 1 polička 2 chróm. držadlá

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879100

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879103

– dvierka: lesklé rubínové 879104

Kombinovateľná s umývadlom 122100

879100, 879103, 879104

Spodná skrinka pod umývadlo

93 x 46,3 x 44,5 cm

1 výsuvná zásuvka s 1 vnútornou zásuvkou,

chrómované držadlo

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879110

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879113

– dvierka: lesklé rubínové 879114

Kombinovateľná s umývadlom 122100

879110, 879113, 879114

Skrinka pod dvojumývadlo

120 x 46,3 x 44,5 cm

2 dvierka, 2 poličky a otvorený priestor 

s 1 poličkou, 2 chrómované držadlá

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879230

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879233

– dvierka: lesklé rubínové 879234

Kombinovateľná s umývadlom 122130

879230, 879233, 879234

Skrinka pod dvojumývadlo

120 x 46,3 x 44,5 cm

2 výsuvné zásuvky a 2 vnútorné zásuvky, 

otvorený priestor s 1 poličkou, 

2 chrómované držadlá

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879240

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879243

– dvierka: lesklé rubínové 879244

Kombinovateľná s umývadlom 122130

879240, 879243, 879244

Skrinka pod umývadlo

39 x 46,3 x 28,5 cm

závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo 

1 dvierka, chrómované držadlo

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879340

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879343

– dvierka: lesklé rubínové 879344

Kombinovateľná s umývadlami 

272145, 272146, 272148

879340, 879343, 879344

Skrinka pod umývadlo

41 x 46,3 x 34 cm

závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo 

1 dvierka, chrómované držadlo

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879350

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879353

– dvierka: lesklé rubínové 879354

Kombinovateľná s umývadlami

272150, 272151, 272152, 272153

879350, 879353, 879354

Spodná skrinka

39 x 113 x 36 cm

závesy dvierok vľavo 

1 dvierka, 1 polička, 1 zásuvka, 

2 chrómované držadlá

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879010

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879013

– dvierka: lesklé rubínové 879014

Voliteľne s vrchnou odkladacou 

doskou, mliečne sklo 573200

879010, 879013, 879014

Spodná skrinka

39 x 113 x 36 cm

závesy dvierok vpravo

1 dvierka, 1 polička, 1 zásuvka, 

2 chrómované držadlá

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879020

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879023

– dvierka: lesklé rubínové 879024

Voliteľne s vrchnou odkladacou 

doskou, mliečne sklo 573200

879020, 879023, 879024

Vysoká skrinka

39 x 173 x 36 cm

1 dvierka, 1 polička, 2 zásuvky, 

chrómované držadlo

Korpus: biely

– dvierka: lesklé biele 879000

– dvierka: lesklé, dekór wenge 879003

– dvierka: lesklé rubínové 879004

Skrinku je možné otočiť o 180°

a použiť ako ľavú alebo pravú

879000, 879003, 879004

Zrkadlová skrinka s osvetlením

60 x 75 x 17 cm

1 dvierka

879160

Zrkadlová skrinka s osvetlením

85 x 75 x 17 cm

3 dvierka

879185

wenge lesklé
(dekór)

biela lesklá
(čelná plocha) 

biela
(korpus)

rubínová lesklá 
(dekór)
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Závesné WC 

s plochým splachovaním, 6 l

dĺžka 54 cm

Kombinovateľné s WC sedadlami 573010, 

573015, 573025

203140

Bidet závesný

pre jednootvorovú batériu

233040

Závesné WC 
s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l

dĺžka 54 cm

Kombinovateľné s WC sedadlami 573010, 

573015, 573025

203040
Odkladacia doska

– 30 x 13 cm 299230

– 50 x 14 cm 299250

– 55 x 14 cm 299255

– 60 x 14 cm 299260

– 65 x 14 cm 299265

299230, 299250, 299255, 
299260, 299265

Umývadlo 

s otvorom, s prepadom

– 55 x 45 cm 223055 

– 60 x 49 cm 223060

– 65 x 51 cm 233065

– 70 x 53 cm 223070

Kombinovateľné s polostĺpom 290520

a stĺpom 291900

223055, 223060, 223065, 223070

Umývadlo 

bez otvoru, s prepadom

– 55 x 45 cm 223058

– 60 x 49 cm 223063

– 65 x 51 cm 223068 ★

– 70 x 53 cm 223073

Kombinovateľné s polostĺpom 290520

a stĺpom 291900

223058, 223063, 223068, 223073

Nábytkové umývadlo

60 x 46 cm

Kombinovateľné s polostĺpom 290520

alebo so spodnými skrinkami 880060, 

880061 alebo 880062

220660

Nábytkové umývadlo

s otvorom, s prepadom

45 x 34 cm

270645

Nábytkové umývadlo

65 x 49 cm

Kombinovateľné s polostĺpom 290520

alebo so spodnými skrinkami 880065, 

880066 alebo 880067

★ 220665

Renova Nr. 1 Renova Nr. 1

Nábytkové umývadlo

80 x 49 cm

Kombinovateľné s polostĺpom 290520

alebo so spodnými skrinkami 880065, 

880066, 880067, 880080, 880081 

alebo 880082

122080

Umývadlo

s otvorom, s prepadom

– 40 x 30 cm 273040

– 45 x 34 cm 273045

– 50 x 38 cm 273050

Umývadlá 45 a 50 cm 

sú kombinovateľné s polostĺpom 290530

273040, 273045, 273050

Umývadlo

bez otvoru, s prepadom

– 45 x 34 cm 273048

– 50 x 38 cm 273053

Umývadlá 45 a 50 cm 

sú kombinovateľné s polostĺpom 290530

273048, 273053

Závesné WC 
s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l

dĺžka 54 cm

so sedacou plochou

Kombinovateľné s WC sedadlami 573010, 

573015, 573025

203045

Spodná skrinka pod umývadlo

40 x 59 x 22 cm

závesy dvierok: vpravo/vľavo

1 dvierka, chrómované držadlo

Korpus: biely

– čelná plocha: lesklá biela 880045

– čelná plocha: lesklá, 

 dekór svetlý dub 880046

– čelná plocha: lesklá, dekór wenge 880047

Kombinovateľná s nábytkovým

umývadlom 270645

880045, 880046, 880047

Spodná skrinka pod umývadlo

55 x 59 x 31 cm

2 dvierka, 1 polička, 2 chrómované držadlá

Korpus: biely

– čelná plocha: lesklá biela 880060

– čelná plocha: lesklá, 

 dekór svetlý dub 880061

– čelná plocha: lesklá, dekór wenge 880062

Kombinovateľná s nábytkovým

umývadlom 220660

880060, 880061, 880062

Spodná skrinka pod umývadlo

60 x 59 x 31 cm

2 dvierka, 1 polička, 2 chrómované držadlá

Korpus: biely

– čelná plocha: lesklá biela 880065

– čelná plocha: lesklá, 

 dekór svetlý dub 880066

– čelná plocha: lesklá, dekór wenge 880067

Kombinovateľná s nábytkovými

umývadlami 220665, 122080

880065, 880066, 880067

Spodná skrinka pod umývadlo

75 x 59 x 31 cm

2 dvierka, 1 polička, 2 chrómované držadlá

Korpus: biely

– čelná plocha: lesklá biela 880080

– čelná plocha: lesklá, 

 dekór svetlý dub 880081

– čelná plocha: lesklá, dekór wenge 880082

Kombinovateľná s nábytkovým

umývadlom 122080

880080, 880081, 880082

Vysoká skrinka

30 x 173 x 31 cm

závesy dvierok: vpravo/vľavo

1 dvierka, 4 poličky, chrómované držadlo

Korpus: biely

– čelná plocha: lesklá biela 880000

– čelná plocha: lesklá, 

 dekór svetlý dub 880001

– čelná plocha: lesklá, dekór wenge 880002

Skrinku je možné otočiť o 180°

a použiť ako ľavú alebo pravú

880000, 880001, 880002

★ do vypredania zásob

WC sedací kruh

Duroplast

s masívnymi závesmi z ušľachtilej ocele,

Použiteľný k WC Renova Nr. 1:

201000, 203040, 203010, 213010, 213011

572810
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Renova Nr. 1

Skrinka pod umývadlo

40 x 45 x 26 cm

závesy dvierok: vpravo/vľavo

1 dvierka, 1 chrómované držadlo

Korpus: biely

– čelná plocha: lesklá biela 880540

– čelná plocha: lesklá, 

 dekór svetlý dub 880541

– čelná plocha: lesklá, dekór wenge 880542

Kombinovateľná s umývadlom 

(v šírke 45 cm a viac) zo série Renova Nr. 1

880540, 880541, 880542

Spodná skrinka pod umývadlo

53 x 45 x 31 cm

závesy dvierok: vpravo/vľavo

1 dvierka, 1 chrómované držadlo

Korpus: biely

– čelná plocha: lesklá biela 880550

– čelná plocha: lesklá, 

 dekór svetlý dub 880551

– čelná plocha: lesklá, dekór wenge 880552

Kombinovateľná s umývadlom 

(v šírke 45 cm a viac) ze série Renova Nr. 1

880550, 880551, 880552

Vaňa

hĺbka: 45 cm

úžitkový objem: 135 l

materiál: sanitárny akrylát

– 160 x 80 cm 657360

– 170 x 75 cm 657370

657360, 657370

Vaňa

hĺbka: 45 cm

materiál: sanitárny akrylát

– 180 x 80 cm (úžit. objem: 180 l) 657380

– 190 x 80 cm (úžit. objem: 195 l) 657390

657380, 657390

Sedacia vaňa

170 x 75 cm

hĺbka: 40 cm

úžitkový objem: 120 l

materiál: sanitárny akrylát

657171

Asymetrická vaňa

150 x 100 cm

hĺbka: 44 cm

úžitkový objem: 135 l

materiál: sanitárny akrylát

– ľavá 657340

– pravá 657350

657340, 657350

Rohová vaňa

dĺžka ramena: 135 cm

hĺbka: 44 cm

úžitkový objem: 155 l

materiál: sanitárny akrylát

657300

Nízka skrinka

30 x 63 x 31 cm

1 dvierka, 1 polička, 1 zásuvka,

2 chrómované držadlá,

s vrchnou odkladacou doskou, mliečne sklo

Korpus: biely

– čelná plocha: lesklá biela 880010

– čelná plocha: lesklá, 

 dekór svetlý dub 880011

– čelná plocha: lesklá, dekór wenge 880012

880010, 880011, 880012

wenge lesklé
(dekór)

svetlý dub
(dekór)

biela lesklá
(čelná plocha)

biela
(korpus)

Umývadlo Joly 

60 x 34 cm 

s odkladacou plochou vpravo

– s otvorom pre batériu, bez prepadu 123160

– bez otvoru pre batériu, bez prepadu 123161

Kombinovateľné s polostĺpom 508015 

alebo so sklenenou odkladacou

poličkou 571020

123160, ★ 123161

Umývadlo Joly

60 x 34 cm

s odkladacou plochou vľavo

– s otvorom pre batériu, bez prepadu 123060

– bez otvoru pre batériu, bez prepadu 123061

Kombinovateľné s polostĺpom 508015 

alebo so sklenenou odkladacou 

poličkou 571030

123060, ★ 123061

Závesné WC Joly
s hlbokým splachovaním, 6 l

Kombinovateľné s WC sedadlami 571010, 

571005

203060

Spodná skrinka Joly 
pod umývadlo – boxeta

27 x 48 x 29,5 cm

vr. krytky sifónu z ušľachtilej ocele

dvierka a korpus: biele

Kombinovateľná s umývadlami s odkladacou 

plochou vpravo 123160, 123161

800050

Spodná skrinka Joly 
pod umývadlo – boxeta

27 x 48 x 29,5 cm

vr. krytky sifónu z ušľachtilej ocele

dvierka a korpus: biele

Kombinovateľná s umývadlami s odkladacou 

plochou vľavo 123060, 123061

800060

Visit, Joly

Umývadlo „závesná studňa“ Visit

36,5 x 41,5 cm 

bez prepadu 

– s otvorom pre batériu 276440

– bez otvoru pre batériu 276442

★ 276440, 276442

Umývadlo Visit

36,5 x 41,5 cm, bez prepadu

– s otvorom pre batériu 276340

– bez otvoru pre batériu 276342

★ 276340, 276342

Granitová doska

65 x 28 cm, pravá/ľavá

odtieň Impala-Antik 

★ 800300

Závesné WC Visit
s hlbokým splachovaním, 6l 

Kombinovateľné s WC sedadlami 576300, 

576310

★ 206320

Keramická odkladacia 
polička Visit

32 x 14 cm 

★ 298200

Držiak na noviny / uterák

z alumínia 

★ 508060

Visit
Impala-Antik

★ do vypredania zásob
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Špeciálne výrobky

Pedikérska vanička Sport

39 x 48 cm

108000

Výlevka Espital, stojaca

so sklopným roštom

a sitkom na sifón

215000

Výlevka Quelle, závesná

45 x 33,5 cm, výška 36 cm, 

– výlevka 367200

iba v spojení s:

– sklopná mriežka s upevňovacími 

 skrutkami a plastovými dorazmi 

 (nutné objednať zvlášť) 552201

– plastový chránič na prednom

 okraji výlevky 552003

367200, 552201, 552003

Vanička na pranie Garda

s odtokovou a prepadovou súpravou 

74,0 x 58,5 x 35 cm

– vanička 355675

– 2 podstavce 392075

výška podstavca: 35 cm

výška vaničky: 35 cm

celková výška s podstavcom: 70 cm

355675, 392075

Drez na pranie Wohnstäte

bez prepadu

– 50 x 40 x 14 cm 360050

– 60 x 40 x 13 cm 360060

– 70 x 50 x 20 cm 360070

360050, 360060, 360070

Drez na pranie Satellit,

s prepadom

s odtokovou a prepadovou súpravou 

– 50 x 39 x 20 cm 361350

– 60 x 50 x 20 cm 361360

– 70 x 50 x 20 cm 361370

361350, 361360, 361370

Závesné WC Plus 4 
s hlbokým splachovaním, 6 l

zvýšená výška sedu (+ 4 cm) 

Kombinovateľné s WC sedadlom 572050

202010

Sádrová zberná nádrž

– horný diel, 78 x 51,5 cm 362511

– spodný diel, 16 x 36 cm 362512

362511, 362512

Závesné detské WC Kind
s hlbokým splachovaním, 6l

s 2-dielnou sedacou plochou 

z polyurethanu (PUR) 

– farba sedacej plochy: červená 201710

– farba sedacej plochy: šedá 201715

201710, 201715

Závesné detské WC Kind
s hlbokým splachovaním, 6l

odpad vodorovný

Kombinovateľné s WC sedadlami 

Kind 573334, 573337

201700

Detská WC misa Kind, stojaca
s hlbokým splachovaním, 6 l

s 2-dielnou sedacou plochou 

z polyurethanu (PUR) 

odpad vodorovný

– farba sedacej plochy: červená 212010

– farba sedacej plochy: šedá 212015

★ 212010, 212015

Detská WC misa Kind, stojaca
s plochým splachovaním, 6 l

odpad vodorovný

Kombinovateľná s WC sedadlami 

Kind 573334, 573337

★ 211500

Detská WC misa Baby, stojaca
s hlbokým splachovaním, 6 l

odpad vodorovný

Kombinovateľná s detským 

sedacím kruhom BABY

– farba : červená 573338

– farba : šedá 573348

211650

Detské umývadlo Kind

bez prepadu

60 x 40 cm

Kombinovateľné s polostĺpom 

Kind 296500

326060

Umývadlo pre školy Schule

s otvorom pre batériu

60 x 55 cm

162700

Detská WC misa Kind, stojaca
s hlbokým splachovaním, 6 l

odpad vodorovný

Kombinovateľná s WC sedadlami 

Kind 573334, 573337

★ 212000

Program pre materské škôlky/školy

★ do vypredania zásob
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Polozapustený pisoár Visit 
s poklopom

skladajúci sa z:

– pisoár 236300

– poklop k pisoáru 571155

★ 236300, 571155

Rohový pisoár Eck-Aller

– prívod zhora, odpad Multi 236700

– prívod zozadu, odpad Multi 236800

236700, 236800

Polozapustený pisoár Joly

prívod zozadu, odpad dozadu 

skladajúci sa z:

– pisoár 233060

– poklop k pisoáru 572000

233060

Pisoár Corso 

skladajúci sa z:

– pisoár 239200, 

– poklop k pisoáru, odnímateľný 573900

239200, 573900

Pisoár Centaurus „bez vody“

odpad dozadu alebo dole

236400

Pisoár Centaurus 
splachovaný vodou alebo „bez vody“

prívod zozadu, odpad dozadu alebo dole

236450

Pisoár RENOVA NR. 1

prívod zozadu, odpad dozadu 

– pisoár 235300

– so „sviečkou“ ako vizuálnym vodiacim

 systémom 235320

235300, 235320

Pisoár Flow

prívod zozadu, odpad dozadu 

235900

Pisoár Flow s poklopom

prívod zozadu, odpad dozadu 

skladajúci sa z:

– pisoár 235920,

– poklop k pisoáru 575905 alebo 575910

235920, 575905, 575910

Deliaca stena medzi pisoáre 
Separo

85 x 44,5 x 1,2 cm

z minerálneho materiálu Varicor®

420000

Pisoár Renova Nr. 1 Plan 
s poklopom

prívod zozadu, odpad dozadu

závesy poklopu: kovové

235120

Pisoár Renova Nr. 1 Plan

prívod zozadu, odpad dozadu

235100

Pisoár Renova Nr. 1 Plan 

prívod zozadu, odpad dozadu

– s automatickým splachovačom 

 Flushcontrol 500-235106

– s automatickým splachovačom 

 Flushcontrol 500 N-235118

235106, 235118

Pisoár Renova Nr. 1 Plan „bez vody“

odpad dozadu

235170

Pisoár RENOVA NR. 1

prívod zhora, 

odpad dozadu alebo dole

235200

Pisoár Aller

prívod zozadu, odpad dozadu 

– pisoár 236500

– so „sviečkou“ ako vizuálnym vodiacim

 systémom 236520

236500, 236520

Pisoár Aller

prívod zhora, 

odpad dozadu alebo dole

236600

Deliaca stena medzi pisoáre 
Separo

85 x 44,5 x 0,8 cm

z mliečneho bezpečnostného skla

520000

Pisoáre Pisoáre

★ do vypredania zásob



Umývadlo Paracelsus

možno podísť invalidným vozíkom 

bez otvoru pre batériu 

(otvor pre batériu predliaty)

64 x 49 cm

251060

Umývadlo Vitalis

možno podísť invalidným vozíkom 

bez otvoru pre batériu 

(otvor pre batériu predliaty)

55 x 55 cm

– bez prepadu 221555

– s prepadom 221556

221555, 221556

Umývadlo Vitalis

možno podísť invalidným vozíkom 

bez otvoru pre batériu 

(otvor pre batériu predliaty)

65 x 60 cm

– bez prepadu 121565

– s prepadom 121765

121565, 121765

Závesné WC Vitalis
s hlbokým splachovaním, 6 l

s hĺbkou 70 cm

201500

Závesné WC Vitalis
s hlbokým splachovaním, 6 l

s hĺbkou 70 cm

201600

WC misa Vitalis, stojacia
s plochým splachovaním, 6 l

zvýšená kvôli dosiahnutiu výšky sedu 

so sedadlom od 48 cm

211105

Umývadlo Vitalis Pro

z minerálneho materiálu Varicor®

s otvorom pre batériu

78 x 55 cm

– s prepadom 400078

– bez prepadu 401078

400078, 401078

Závesné WC Plus 4 
s hlbokým splachovaním, 6 l

zvýšená výška sedu (+ 4 cm) 

Kombinovateľné s WC 

sedadlom 572050

202010

Vanička pre dojčatá (40 l)

z minerálneho materiálu Varicor®

76,5 x 47 x 31 cm

pre zapustenie zhora

406010

Vanička pre dojčatá (80 l)

z minerálneho materiálu Varicor®

91 x 51,5 x 28 cm

pre zapustenie zhora

407010

Závesné WC Dejuna
s plochým splachovaním, 6 l

dĺžka 70 cm, šírka 39,5 cm

s úpravou proti posunutiu WC sedadla

Kombinovateľné s WC sedadlom 572800 

alebo s WC sedacím kruhom 572810

208550

Závesné WC Dejuna
s hlbokým splachovaním, 6 l

dĺžka 70 cm, šírka 39,5 cm

s úpravou proti posunutiu WC sedadla

208550

WC sedací kruh Dejuna

s masívnymi závesmi z ušľachtilej ocele

protišmyková úprava, vrátane držiaku

572810

WC misa Dejuna, stojacia
s plochým splachovaním, 6 l

zvýšená kvôli dosiahnutiu výšky sedu 

so sedadlom od 48 cm

218500

WC sedadlo Dejuna

s masívnymi závesmi z ušľachtilej ocele

protišmyková úprava, 

vrátane držiaku na poklope

572800, 572820

WC misa Dejuna, stojacia
s plochým splachovaním, 6 l

zvýšená kvôli dosiahnutiu výšky sedu 

so sedadlom od 48 cm

218500

WC sedací kruh Dejuna

s masívnymi závesmi z ušľachtilej ocele

protišmyková úprava, vrátane držiaku

572810

Závesné WC Dejuna
s hlbokým splachovaním, 6 l

dĺžka 70 cm, šírka 39,5 cm

s úpravou proti posunutiu WC sedadla

208550

WC sedadlo Dejuna

s masívnymi závesmi z ušľachtilej ocele

protišmyková úprava, 

vrátane držiaku na poklope

572800, 572820

Umývadlo Dejuna

možno podísť invalidným vozíkom

bez otvoru pre batériu, bez prepadu

55 x 52,5 cm 128556

60 x 52,5 cm 128561

65 x 52,5 cm 128566

2 úrovne hladiny vo vnútornej časti

Kombinovateľné s polostĺpom 298510

128556, 128561, 128566

Umývadlo Dejuna

možno podísť invalidným vozíkom

s otvorom pre batériu, bez prepadu

55 x 52,5 cm 128557

60 x 52,5 cm 128562

65 x 52,5 cm 128567

2 úrovne hladiny vo vnútornej časti

Kombinovateľné s polostĺpom 298510

128557, 128562, 128567

Umývadlo Dejuna

možno podísť invalidným vozíkom

s otvorom pre batériu, bez prepadu

55 x 52,5 cm 128555

60 x 52,5 cm 128560

65 x 52,5 cm 128565

2 úrovne hladiny vo vnútornej časti

Kombinovateľné s polostĺpom 298510

128555, 128560, 128565
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Program pre osoby telesne postihnuté/nemocnice Vitalis, Paracelus, Dejuna
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palisander
(prírodná dyha)

Era

Impala-Antik
Visit

dub
(prírodná dyha)

wenge Pangar
(prírodná dyha)

Silk
biela lesklá
(lakovaná)

JOOP!
biela lesklá 
(lakovaná)

orech 
(dekór)

oliva
(dekór)

hodvábne biela
(lakovaná)

Xeno
biela lesklá
(lakovaná)

čierna lesklá Makassar
(prírodná dyha)

Flow 300
biela matná
(sklo)

biela matná
(korpus/čelná 
plocha)

svetlý dub
(dekór)

biela lesklá
(lakovaná)
korpus

biela matná
(motív biely 
lesklý)

4U

iCon /  iCon xs
platinová
lesklá

biela lesklá
(lakovaná)

burgundy lesklá 
(modravo, karmí-
novo červená) 

svetlý dub
(dekór)

Renova Nr. 1
biela
(korpus)

biela lesklá
(čelná plocha)

wenge lesklé
(dekór)

rubínová lesklá 
(dekór)

wenge lesklé
(dekór)

biela
(korpus)

Renova Nr. 1  Plan
biela lesklá
(čelná plocha) 

biela (Alpin) 
č. 000

Prehľad farieb 
keramiky a vaní

Prehľad farieb 
kúpeľňového nábytku

U prírodnej dyhy a masívneho dreva 
môže dôjsť k farebným odchýlkam.

Dekóry vaňových panelov sú zhodné 
s dekórmi nábytku Silk.

KeraTect® – jednoducho čistiteľná glazúra na veky.

30 ROKOV ZÁRUKA

KeraTect® je úplne nový typ novodobej a inovovanej keramickej glazúry. Je trvale vypálená a bez 
pórov. Vyznačuje sa extrémne hladkým povrchom, ktorý zabraňuje usadzovaniu nečistôt, baktérii 
a vodného kameňa.

Prednosti výrobkov s glazúrou KeraTect®:

● 30-ročná záruka – KeraTect® nie je povrchová úprava, ale trvalá glazúra, 

 vypálená pri cca 1200 oC

● extrémne hladký povrch – KeraTect® zabraňuje usadzovaniu nečistôt, baktérii 

 a vodného kameňa

● žiarivý lesk – KeraTect® je lesklejšia ako štandardná glazúra

● perfektná čistota – KeraTect® je nenáročná na čistenie, šetrí nákladné čistiace prostriedky

● dokonalá hygiena – pri glazúre KeraTect® sú mikropóry úplne uzatvorené

● odolnosť proti starnutiu a oderu – s glazúrou KeraTect® bude kúpeľňa stále ako nová

Rozmery a farby podliehajú bežným keramickým toleranciám. 
Zmeny výrobkov sú vyhradené. Výrobky a technické detaily 
zodpovedajú poslednému stavu k termínu tlače.
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Trojdielna zástena JOOP!

Krídlové dvere s pevnou bočnou stenou JOOP! Vaňa JOOP! 180/90, 190/90
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TerraShower Concept
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Štvorcová zástena Vision B

Päťstranová zástena Vision B Štvrťkruhová zástena Vision B

Vision B
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Štvorcová zástena S500
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Krídlové dvere S500 Skladacie dvere S500 Krídlové dvere s pevnou stenou S500 Krídlové dvere, dve pevné steny S500

S500
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Zástena S550
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Lietacie dvere s pevnou bočnou stenou S550 Štvrťkruhová zástena S550 Lietacie dvere s pevnou bočnou stenou S550

S550
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Trojdielna zástena S600
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Štvorcová zástena Edition
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Lietacie dvere s pevnou bočnou stenou Edition 

Edition

Štvrťkruhová zástena s krídlovými dverami Edition Štvorcová zástena s krídlovými dverami Edition
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Krídlové dvere s pevnou bočnou stenou Edition

Edition

Lietacie dvere Edition Skladacie dvojdielne dvere Edition Jednodielna vaňová zástena Edition
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Vaňa Terra 180/90, 190/90

Terra

Vanička Terra 90/80, 100/80, 100/90 Vanička Terra 90/90, 100/100
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Vanička ClarissaPlus 80/80, 90/90, 100/100

Vanička ClarissaPlus 90/90, 100/100

Vanička ClarissaPlus 80/80, 90/90, 100/100

ClarissaPLus

Vanička ClarissaPlus 90/75, 120/80, 160/90
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Vanička T900 90/90, 100/100

Vanička T900 100/90, 120/90, 140/90, 160/90

Vanička T900 90/90, 100/100, 120/120

T900
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Prehľad produktov

Štvorcová zástena JED
Krídlové dvere do niky JFTN
Krídlové dvere s pevnou 
bočnou stenou JFTTD, JFTTDK
Trojdielna zástena JW

JOOP!

S500

Štvorcová zástena EFTS
Skladacie dvere NFTA
Lietacie dvere NPWA
Lietacie dvere pre pevnú 
bočnú stenu TPWA
Lietacie dvere pre pevnú 
bočnú stenu TPWKA

S600

Štvorcová zástena EDS2
Posuvné dvere DSN2
Posuvné dvere
s pevnou bočnou stenou DSTD2
Posuvné dvere DSN4
Posuvné dvere s pevnou bočnou 
stenou vpravo alebo vľavo DSTD4
Trojdielna zástena DSU4
Štvrťkruhová zástena VKS2

TerraShower Concept

Sprchovacia zástena ETS
Sprchovacia zástena EPTS
Priečny rám QTTS
Pevná bočná stena TDTS

Edition

Štvorcová zástena EDPWE
Štvorcová zástena EDSE 2
Štvorcová zástena EDSE 3
Štvorcová zástena EDPE
Posuvné dvere DSE
Lietacie dvere PTE
Krídlové dvere FTE
Krídlové dvere FTWE 
Skladacie dvojdielne dvere DFE
Pevná bočná stena TDE, TDEK
Vaňová zástena jednodielna PTBE
Vaňová zástena trojdielna DSBE
Štvrťkruhová zástena VKSE
Štvrťkruhová zástena VKPE
Päťstranová zástena FEPE

Vision B

Štvorcová zástena EDVB
Krídlové dvere FTVB
Pevná bočná stena TDVB
Pevná bočná stena TDVBK
Štvrťkruhová zástena VKVB
Päťstranová zástena FEVB

Vaňové zásteny

Edition:
Vaňová zástena jednodielna PTBE
Vaňová zástena trojdielna DSBE

S550

Lietacie dvere NPA
Lietacie dvere s pevnou stenou NWPA
Lietacie dvere pre pevnú stenu TPA
Pevná bočná stena 
pre lietacie dvere WM
Lietacie dvere s pevnou stenou TWPA
Pevná stena WFM
Walkln WWM
Štvrťkruhová zástena VFFA



Prehľad dekórov a farieb profilov

 000

biela

 540

silber poliert
(leštená strie-
borná)

 502

silber matt
(matná strie-
borná)

 501

silber satinal
(jemne lesklá 
strieborná)

 497

silber hochglanz
(vysoko lesklá 
strieborná)

 480

chróm

 541

silber briliant
(žiarivá strieborná)

 508

pravé sklo 
štruktúrované 
– drop

 529

pravé sklo 
satinato – optik

 524

pravé sklo číre

 521

perldekór číre

 514

splasch číre

Umelé sklo Koralle Polyrit Pravé bezpečnostné sklo Koralle ESG

Zušľachtené profi ly Elocolor

Farby vaní a sprchovacích vaničiek

Rozmery a farby podliehajú bežným keramickým toleranciám. Zmeny výrobkov sú vyhradené. Výrobky a technické detaily zodpovedajú 
poslednému stavu k termínu tlače.
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