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Ceny platné od 1. 10. 2021

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Ceny uvedené v katalógu sú MOC s DPH, platné do odvolania, alebo do vypredania 
zásob. Výrobcovia si vyhradzujú právo na zmenu technických parametrov a cien  
bez predchádzajúceho upozornenia. Zobrazenie farieb je limitované technológiou 
tlače a nemusí úplne zodpovedať skutočnosti. Za prípadné tlačové chyby neručíme.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny 
preverte u vášho predajcu.

POPRAD - VEĽKÁ
Inštalatérske centrum 
Donská 1
  instalaterpp@aquaterm.sk   0905 335 494

HUMENNÉ
Kúpeľňové štúdio | Inštalatérske centrum 
Laborecká 4
  kupelnehe@aquaterm.sk   0905 895 848

SPIŠSKÁ BELÁTRENČÍN

MARTIN

Kúpeľňové štúdio | Inštalatérske centrum 
Zimná 6

Kúpeľňové štúdio  
Soblahovská 3161 /CENTRUM BÝVANIA POD JUHOM/

NOVÉ Kúpeľňové štúdio  
Robotnícka 30

  kupelnesb@aquaterm.sk  kupelnetn@aquaterm.sk

  kupelnemt@aquaterm.sk

  0917 652 281  0907 603 595

  0917 806 620

NITRA
Kúpeľňové štúdio
Štúrova 51/A

  kupelnenr@aquaterm.sk   0903 626 341

TREBIŠOV
Kúpeľňové štúdio | Inštalatérske centrum 
M. R. Štefánika 85
  kupelnetv@aquaterm.sk   0907 828 714

POPRAD - ZÁPAD
Kúpeľňové štúdio | Kuchynské a interiérové štúdio | 
Inštalatérske centrum
Partizánska 683
  kupelnepp@aquaterm.sk   0917 652 278

Navštívte náš e-shop
www.aquaterm.sk KÚ
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KAT AQUATERM 2021/22BOA 

990000 2365899

AQUATERM katalóg 2021/2022 bez obkladov a dlažieb 

KAT AQUATERM 2021/22MO  

990000 2365969

AQUATERM MO katalóg 2021/2022                     

KAT AQUATERM 2021/22PRAC

990000 2366029

AQUATERM katalóg 2021/2022 pracovný               

KAT AQUATERM 2021/22VO  

990000 2366199

AQUATERM VO katalóg 2021/2022                     
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HUMENNÉ

TREBIŠOV

SPIŠSKÁ BELÁ
POPRADMARTIN

TRENČÍN

NITRA

V JÚLI 
    OTVÁRAME

V JÚLI 
    OTVÁRAME



Tonálna variabilita:
V1 - dlaždice sú jednotné
V2 - malá tonálna variabilita
V3 - mierna odtieňová variácia
V4 - rozdielne farebné tieňovanie,  
 dlaždice sú tonálne odlišné

VYSVETLIVKY K POUŽITÝM IKONÁM

Protišmykovosť

Oteruvzdornosť

Rektifikovaná

Mrazuvzdorná

Matná

Pololesklá

Lesklá

Štruktúrovaná

Antibakteriálna doska

Všetky prvky ku montáži 
v balení

Uzavreté tvary - dizajnový 
vzhľad a ľahká údržba

PureRim
bez splachovacieho okruhu

Ľahká montáž

Povrchová úprava  
JIKA Perla

Počet cyklov, na ktoré bol 
výrobok testovaný

Sedadlo 
s pozvoľným sklápaním100% recyklovateľný výrobok

Povrchová úprava Reflex 
KOLO

Doživotná záruka  
na kovania

Maximálne otváranie zásuvky

Nosnosť do 400g
Nosnosť viac ako 30kg

Materiál odolný voči vlhkosti, lakované 
plochy odolné voči UV žiareniu

Ochranná povrchová úprava skla 
sprchového kúta

Zdvihový systém otvárania dverí

Magnetické tesnenie

Žliabok na odvádzanie vody 
zo spodku dverí

Možnosť inštalácie s prahovou 
lištou aj bez nej

Otváranie dverí dnu/von

Otváranie ku stene 
s úsporou miesta

Nastavovacie horné 
pojazdy

Dolné pojazdy výklopné 
pre ľahšie čistenie

Univerzálny produkt - možnosť 
inštalácie  vpravo/vľavo

Možnosť výberu farby a vzoru skla

Možnosť výberu farby detailov

Prístenná regulácia

Široký vstup vhodný aj pre 
postihnuté osoby

Praktický vešiak v balení

Hrúbka skla

Produkt s možnosťou zmeny vybraných 
parametrov a objednania na mieru

Trvanie záruky

Materiál odolný voči vlhkosti

Push-to-open: Otváranie zatlačením

Mechanizmus tichého 
dovierania

Duálne 
splachovanie 

4,5 L 6L

Odnímateľná wc doska

SLIM tenký dizajn wc dosky

Glazovaný vnútorný okruh

Total Clean - pre dokonalé 
opláchnutie wc misy

EKO šetrná batéria

Prevdzušňovač 
/perlátor/

Keramická kartuša

Certifikovaná montáž zdarma. 
Viac info u predajcu

Termostatická batéria

Systém proti usádzaniu vodného 
kameňa /napr. QuickClean/

Normálny prúd vody

Masážny prúd vody

EXTRA silný prúd vody

Raindance
Jemne perlivý prúd vody

MonoRain
Presný uvoľňujúci prúd vody

Intenzívny prúd 
mikrokvapiek

PowderRain
prúd jemných mikrokvapiek

Whirl
masážny prúd vody

Výkyvný perlátor

Tonálna dlaždica,  
bez odstupňovania

Gres

Dlažba s hrúbkou 
20 mm

Povrchová úprava
PerlEffekt

TurboFlush
technológia splachovania

6L
4,5L

Timber / Urbanwood  139
Jura / Perm   139
Eris / Rockwale   140
Cloudy / Athens  140

STAVEBNÁ CHÉMIA
Mapei   141
Systém MAPETEX   144
Ceresit   145

SANITA A NÁBYTOK
WC
Turboflush a Rimfree   149
Závesné a kombi WC   150
WC & Urinal   158
Sprchovacie WC   159
Ovládacie tlačidlá   160
Inštalačné moduly   161
Ovládacie tlačidlá   163

NÁBYTOK
TILA | Myllo   165
TILA | Eby   168
TILA | Vera   169
TILA | Ana   171
TILA | Evie   175
TILA | Laura   177
TILA | Gala   182
TILA | Brazo / Yana   188
TILA | Umývadlá na dosku a dosky   189
TILA | Zrkadlá   190
TILA | Batérie / WC   191
TILA | Voľne stojace vane   192
Geberit | Selnova Square   193
Geberit | Selnova Compact   198
Geberit | Smyle   199
Kolo | Twins   203
Kolo | Rekord   204
Jika | Deep by Jika   205
Jika | Lyra Plus   206
Jika | Mio N   207
Laufen | Pro A   209
Laufen | Base / Pro S   211
Jika | Cube   212
Jika | Cubito Pure    213
Jika | Petit   214

SPRCHOVÉ KÚTY A VAŇOVÉ ZÁSTENY
New Trendy   216
Kolo   228
Jika   229

SPRCHOVÉ ŽĽABY   231

VANE A VANIČKY   233

SANITÁRNA TECHNIKA   239

BATÉRIE
UMÝVADLOVÉ, SPRCHOVÉ A VAŇOVÉ
Kludi   240
Hansgrohe   247

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY, 
RADIÁTORY, SIFÓNY

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY 
Bemeta   252

RADIÁTORY A VENTILY   259
Zehnder   261

SIFÓNY   263

OBKLADY A DLAŽBY
OBKLADY A DLAŽBY PARADYZ
Desertdust    1
Sunnydust    2
Silkdust    3
Moondust    4
Industrialdust    5
Wonderstone    6
Granddust / Elegantstone / Artstone    7
Linearstone    9
Marvelstone    10
Lightstone    11
Smoothstone    12
Supreme    13
Twin    14
Afternoon    15
Feelings    16
Sunrise / Effect / Constantine    17
Serene    19
Silence    20
Nightwish    21
Freedom    22
Kalahari    23
Estetic     24
Scarlett     25
Stone Matter    26
Woodskin    27
Sunlight    28
Palazzo    29
Symetry    30
Doppia    31
Neve    32

VEĽKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY
Calacatta   35
Tosi  36
Barro  37
Space  38

Urban Colours    39
Shiny Lines    41
Golden Hills    42
Pure City    43
Elegant Surface    44
Minimal Stone /Industrial Chic    45
Fire Rocks  45
Amelia    47
Emilly / Milio  48
Caya / Livia / Tonnes   49
Modern   51
Taiga   52
Moonlight  53
Elia   54 
Esten   55 
Laterizio / Lateriz   56
Elanda / Elando  57
Fiori  58
Anello / Loft / Harmony   59
Synergy    61
Wood Basic / Wood Rustic   62
Lightmood / Naturalmood    62
Sextans / Redo   63
Proteo / Sohn   64
Lamiera / Trophy   65
Wildland   66
Craftland / Iceland   67

Nordland    67
Roble   69
Tammi   70
Aveiro   71
Maloe   72
Naturstone   73
Arkesia / Scratch  74
Trakt / Taranto   75
Intero   76
Tecniq   77

TERASOVÉ OBKLADY A DLAŽBY
Taurus   79
Cloud   80
Aquarius   81
Scandiano   82
Semir   83

DLAŽBY S HRÚBKOU 2 CM
Wetwood / Willow   85
Madera / Sherwood   86
Optimal   87
Burlington / Minster   88
Rustic Gold / Terrace   89
Path / Garden   90

OBKLADY A DLAŽBY RAKO
Spectra   91
Poem   92
Vein   93
Form Plus   94
Linka   95
Porfido   96
Betonico   97
Piazzetta   98
Easy / Trend   99
Random   100
Up / System   101
Textile / Concept   102
Base   103 
Lazio / Faro  104
Air / Deco  105
Next / Cemento  106
Rush / Fashion   107
Rebel   107
Extra   109
Saloon   110
Quarzit   111
Rock    112
Alba / Kaamos / Board   113

DLAŽBY S HRÚBKOU 2 CM
Piazzetta Outdoor   115
Rebel Outdoor / Quarzit Outdoor   116
Travertin   117
Starline   118
Via / Taurus   119

OBKLADY A DLAŽBY EXCLUSIVE
Genesis | LOVE Tiles  121
Precious | LOVE Tiles  126
Marble | LOVE Tiles   127
Nest | LOVE Tiles   129
Light | LOVE Tiles   131
Concept | MARGRES  132
Subway Linea | MARGRES  133
Metallic | LOVE Tiles   135

OBKLADY A DLAŽBY TILA
Likeview / Pineville    138
North Stone / Dew Stone  138

OBSAH

Produkt dostupný 
skladom



INŠPIRÁCIE A PORADENSTVO
VZOROVÉ KÚPEĽNE 

UŽ V JÚLI OTVÁRAME
NOVÉ KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO

 AQUATERM Poprad - Západ
 AQUATERM Spišská Belá
 AQUATERM Humenné
 AQUATERM Trebišov
 AQUATERM Nitra
 AQUATERM Trenčín
 AQUATERM Martin - NOVINKA

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIÁ

Ušetrite svoj čas a nakupujte z pohodlia domova. 
Najlepšia cena, komplexná ponuka. 
ZADARMO odborné poradenstvo a doprava.

Odborné poradenstvo
Máme dlhodobé skúsenosti a odborne zaškolený personál, 
ktorý si určite poradí s akoukoľvek kúpeľnou - veľkou či 
malou, luxusnou alebo ekonomickou. 

Široký a komplexný sortiment
Vyberte si všetko pod jednou strechou. Ponúkame 
komplexný, široký sortiment kvalitných značkových 
produktov od renomovaných svetových firiem aj pre toho 
najnáročnejšieho zákazníka.

www.aquaterm.sk

Ponúkame široký sortiment inštalačného materiálu 
a produktov pre vodu, kanál, kúrenie, plyn a aj stavbu. 

Sme pripravení vyhovieť požiadavkám stavebných 
a montážnických firiem, ale aj drobných remeselníkov 
a domácich kutilov. 

KDE NÁS NÁJDETE

INŠTALATÉRSKE
CENTRÁ

NAKUPUJTE 
ONLINE

  AQUATERM Poprad - Veľká | centrála

  AQUATERM Poprad - Západ

  AQUATERM Spišská Belá

  AQUATERM Humenné

  AQUATERM Trebišov

 �  stavebná chémia
 �  lepidlá, malta, penetrácia,  

nivelizácia, izolácia
 �  škárovačky, silikóny
 �  ohrievače, boilery, kotle
 �  šachty a šachtové dná

 �  kanalizačné vpuste
 �  čerpadlá, domáce 

vodárne
 �  vodomery
 �  pracovné náradie
 �  tvarovky PPR

 �  kanalizačné, drenážne, polyetylénové a PPR rúry
 �  kanalizačné kolená, odbočky
 �  odpadové rúry, kolená, odbočky
 �  PEX-ALU-PEX rúry, tvarovky

Rýchla dodávka tovaru
Veľmi dobre zásobené sklady a perfektne fungujúca logistika 
vám zabezpečí rýchlu a bezchybnú dodávku tovaru na území 
celého Slovenska až priamo k vám domov.

Vždy aktuálne informácie o prebiehajúcich akciách
V našom e-shope nájdete vždy niečo nové. Pravidelné 
informácie o novinkách aj akciových produktoch, prípadne 
sezónnych výpredajoch vás určite oslovia. 

 AQUATERM POPRAD | NITRA | MARTIN | TRENČÍN | SPIŠSKÁ BELÁ | HUMENÉ | TREBIŠOV 

V JÚLI 
    OTVÁRAME

Robotnícka 30, MARTIN

Kvalitné a dizajnové kúpeľne už aj v MARTINE! 

V júli 2021 plánujeme otvorenie nového kúpeľňového štúdia 
AQUATERM v MARTINE. Pripravujeme pre vás moderné 
a štýlové vzorové kúpeľne s množstvom noviniek.

V novom kúpeľňovom štúdiu nájdete najnovšie trendy 
zo sveta obkladov a dlažieb, dizajnové umývadlá, vane, široký 
výber kúpeľňového nábytku, sprchových kútov, batérií či WC.

Príďte sa inšpirovať.

Nestačí 100-krát počuť, najlepšie je aspoň raz vidieť.

Navštívte naše kúpeľňové štúdiá, načerpajte inšpiráciu 
a neváhajte nás konzultovať s akoukoľvek otázkou!

Vo vzorových kójach nájdete množstvo noviniek aj 
overených produktov pre vašu kúpeľňu. Štýlové obklady 
a dlažby, dizajnová keramika, široká ponuka kúpeľňového 
nábytku, batérií či kúpeľňových doplnkov. 

Svoju novú kúpeľňu si môžete u nás nechať spracovať 
do profesionálneho 3D návrhu na mieru. 



 AQUATERM Poprad - Západ, Partizánska 683

VÝROBA NA MIERU 
S MONTÁŽOU 
� dlhoročné skúsenosti s výrobou kuchýň 
 a interiérového nábytku

� zameranie priamo u vás a dohľad nad priebehom 
     montáže

� špecializovaný a profesionálny interiérový dizajnér

� grafický 3D návrh, aj s technickým výkresom pre inštaláciu  
 rozvodov a sietí

�  široký výber materiálov od renomovaných výrobcov 
 (Trachea, Egger, GetaLit, Hettich, Kessebohmer, Corian, Blum, Häfele)

�  7 ročná záruka
�  dovoz a montáž ZDARMA
�  výroba u overených slovenských dodávateľov

VIZUALIZÁCIE INTERIÉROV  
V POPRADE
Využite služby profesionálnych interiérových dizajnérov 
AQUATERM pri budovaní svojho nového domova!

Okrem krásnych, kvalitných a dizajnových kúpeľní Vám v našom 
štúdiu v Poprade ponúkame aj služby kompletného návrhu 
kuchyne či interiéru z nášho precízne vybratého a overeného 
sortimentu!

 �  kvalitné slovenské kuchyne a interiérový nábytok          
na mieru aj s montážou

 �  podlahy, keramické dlažby, koberce, vinyl, laminát

 �  interiérové dvere, svietidlá

 �  3D návrhy na mieru so zameraním

INTERIÉROVÉ A KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO

VÝBER
Z REFERENCIÍ

HREBIENOK RESORT
VYSOKÉ TATRY

HREBIENOK RESORT II
VYSOKÉ TATRY

 � dodávka sanity a zariadenia kúpeľní
 � dodávka obkladov a dlažieb                                               

do kúpeľní a interiéru

 � dodávka sanity a zariadenia kúpeľní
 � dodávka obkladov a dlažieb                                               

do kúpeľní a interiéru

www.hrebienok-resort.sk



REŠTAURÁCIA CAFÉ RAZY
POPRAD

 � dodávka sanity a zariadenia kúpeľní
 � dodávka obkladov a dlažieb do kúpeľní a interiéru

www.caferazy.sk

AQUACITY 
POPRAD

 � dodávka sanity a zariadenia kúpeľní
 � dodávka obkladov a dlažieb do kúpeľní 

wellness a interiéru 

www.aquacity.sk

HORIZONT RESORT
STARÁ LESNÁ

 � dodávka sanity a zariadenia kúpeľní
 � dodávka obkladov a dlažieb                                    

do kúpeľní a interiérov 

www.horizontresort.sk

WESTFIELD RESIDENCES
POPRAD VEĽKÁ

 � dodávka sanity a zariadenia kúpeľní
 � dodávka obkladov a dlažieb                                    

do kúpeľní  

GRAND HOTEL BACHLEDKA
ŽDIAR

 � dodávka sanity a zariadenia kúpeľní
 � dodávka obkladov a dlažieb do kúpeľní                                        

a interiérov 

www.hotelbachledka.sk

EDEN BYTOVÝ DOM
POPRAD

 � dodávka obkladov a dlažieb                                             
na balkóny, terasy a do spoločných priestorov

PANORAMA RESIDENCE
POPRAD

 � dodávka obkladov a dlažieb                                             
na balkóny a do spoločných priestorov

www.novebytypoprad.skwww.panorama-residence.com



ROVNÁ UL.
POPRAD

 � dodávka sanity a zariadenia kúpeľní
 � dodávka obkladov a dlažieb                                             

do kúpeľní a interiéru

RUBIKON II
POPRAD

 � dodávka sanity a zariadenia kúpeľní
 � dodávka obkladov a dlažieb                                             

do kúpeľní a interiéru

REGISTER OBKLADOV A DLAŽIEB
Air /RAKO/ 105
Afternoon /PARADYZ/ 15
Alba /RAKO/ 113
Amelia /PARADYZ/ 47
Anello /PARADYZ/ 59
Aquarius /PARADYZ/ 81
Arkesia /PARADYZ/ 74
Artstone /PARADYZ/ 7
Athens /TILA/ 140
Aveiro /PARADYZ/ 71
Barro /PARADYZ/ 37
Base /RAKO/ 103
Betonico /RAKO/ 97
Board /RAKO/ 113
Burlington /PARADYZ/ 88
Calacatta /PARADYZ/ 35
Caya /PARADYZ/ 49
Cemento /RAKO/ 106
Cloud /PARADYZ/ 80
Cloudy /TILA/ 140
Concept /MARGRES/ 132
Constantine /PARADYZ/ 17
Craftland /PARADYZ/ 67
Deco /RAKO/ 105
Desertdust /PARADYZ/ 1
Dew Stone /TILA/ 138
Doppia /PARADYZ/ 31
Easy - Trend /RAKO/ 99
Effect /PARADYZ/ 17
Elanda - Elando /PARADYZ/ 57
Elegant Surface /PARADYZ/ 44
Elegantstone /PARADYZ/ 7
Elia /PARADYZ/ 54
Emilly - Milio /PARADYZ/ 48
Eris /TILA/ 140 
Esten /PARADYZ/ 55
Estetic /PARADYZ/ 24
Extra /RAKO/ 109
Feelings /PARADYZ/ 16
Fiori /PARADYZ/ 58
Fire Rocks /PARADYZ/ 45
Form Plus /RAKO/ 94
Freedom /PARADYZ/ 22
Garden /PARADYZ/ 90
Genesis /LOVE/ 121 

Golden Hills /PARADYZ/ 42
Granddust /PARADYZ/ 7
Harmony /PARADYZ/ 59
Iceland /PARADYZ/ 67
Industrial Chic /PARADYZ/ 45
Industriladust /PARADYZ/ 5
Intero /PARADYZ/ 76
Jura /TILA/ 139
Kaamos /RAKO/ 113
Kalahari /PARADYZ/ 23
Lakeview /TILA/ 138
Lamiera /PARADYZ/ 65 
Laterizio - Lateriz /PARADYZ/ 56
Lazio - Faro /RAKO/ 104
Light /LOVE Tiles/ 131
Lightmood /PARADYZ/ 62
Lightstone /PARADYZ/ 11
Linearstone /PARADYZ/ 9
Linka /RAKO/ 95
Livia /PARADYZ/ 49
Loft /PARADYZ/ 59
Madera /PARADYZ/ 86
Maloe /PARADYZ/ 72
Marble /LOVE Tiles/ 127
Marvelstone /PARADYZ/ 10
Metallic /LOVE Tiles/ 135
Minimal Stone /PARADYZ/ 45
Minster /PARADYZ/ 88
Modern /PARADYZ/ 51
Moondust /PARADYZ/ 4
Moonlight /PARADYZ/ 53
Naturalmood /PARADYZ/ 62
Naturstone /PARADYZ/ 73
Nest /LOVE Tiles/ 129
Neve /PARADYZ/ 32
Next /RAKO/ 106
Nightwish /PARADYZ/ 21
Nordland /PARADYZ/ 67
North Stone /TILA/ 138
Optimal /PARADYZ/ 87
Palazzo /PARADYZ/ 29
Path /PARADYZ/ 90
Perm /TILA/ 139
Piazzetta /RAKO/ 98
Piazzetta Outdoor /RAKO/ 115

Pineville /TILA/ 138
Poem /RAKO/ 92
Porfido /RAKO/ 96
Precious /LOVE TILES/ 126
Proteo /PARADYZ/ 64
Pure City /PARADYZ/ 43
Quarzit /RAKO/ 111
Quarzit Outdoor /RAKO/ 116 
Random /RAKO/ 100
Rebel /RAKO/ 107
Rebel Outdoor /RAKO/ 116
Redo /PARADYZ/ 63
Rock /RAKO/ 112
Rockwale /TILA/ 140
Roble /PARADYZ/ 69
Rush - Fashion /RAKO/ 107
Rustic Gold /PARADYZ/ 89
Saloon /RAKO/ 110
Scarlett /PARADYZ/ 25
Scandiano /PARADYZ/ 82
Scratch /PARADYZ/ 74
Semir /PARADYZ/ 83
Serene /PARADYZ/ 19
Sextans /PARADYZ/ 63
Sherwood /PARADYZ/ 86
Shiny Lines /PARADYZ/ 41
Silence /PARADYZ/ 20
Silkdust /PARADYZ/ 3
Smoothstone /PARADYZ/ 12
Sohn /PARADYZ/ 64
Space /PARADYZ/ 38
Spectra /RAKO/ 91
Starline /RAKO/ 118
Stone Matter /PARADYZ/ 26
Subway Linea /MARGRES/ 133
Sunlight /PARADYZ/ 28
Sunnydust /PARADYZ/ 2
Sunrise /PARADYZ/ 17
Supreme /PARADYZ/ 13
Symetry /PARADYZ/ 30
Synergy /PARADYZ/ 61
Taiga /PARADYZ/ 52
Tammi /PARADYZ/ 70
Taranto /PARADYZ/ 75
Taurus /PARADYZ/ 79
Taurus /RAKO/ 119 
Tecniq /PARADYZ/ 77
Terrace /PARADYZ/ 89
Textile - Concept /RAKO/ 102
Timber /TILA/ 139
Tonnes /PARADYZ/ 49
Tosi /PARADYZ/ 36
Trakt /PARADYZ/ 75
Travertin /RAKO/ 117
Trophy /PARADYZ/ 65
Twin /PARADYZ/ 14
Up - System /RAKO/ 101
Urban Colours /PARADYZ/ 39 
Urbanwood /TILA/ 139
Vein /RAKO/ 93
Via /RAKO/ 119
Wetwood /PARADYZ/ 85
Willow /PARADYZ/ 85
Wildland /PARADYZ/ 66
Wonderstone /PARADYZ/ 6
Wood Basic /PARADYZ/ 62
Wood Rustic /PARADYZ/ 62 
Woodskin /PARADYZ/ 27

PENZIÓN STRACHAN
ŽDIAR

 � dodávka sanity a zariadenia kúpeľní
 � dodávka obkladov a dlažieb                                                     

do kúpeľní a interiéru 

www.penzionstrachan.sk

CHATA PIECKY
HRABUŠICE

 � dodávka sanity a zariadenia kúpeľní
 � dodávka obkladov a dlažieb                                         

do kúpeľní a interiérov 

www.chatapiecky.sk



Dlažba DESERTDUST 
matná, štruktúrovaná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, 
R9, PEI 3/PEI 4

   1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,31 €/m2 26,60 €/m2

Dlažba SUNNYDUST 
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,31 €/m2 26,60 €/m2

Dlažba DESERTDUST 
matná, štruktúrovaná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres,  
R9, PEI 3/PEI 4

 0,72 m2 / 1 ks

119,8 x 59,8 x 1 cm 39,50 €/m2 33,60 €/m2

Dlažba SUNNYDUST 
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

 0,72 m2 / 1 ks

119,8 x 59,8 x 1 cm 39,50 €/m2 33,60 €/m2

beige
beigelight beige

taupe
light grys

grafit
grys

 beige, grys

  - produkt dostupný skladom   - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
1
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SUNNYDUSTDESERTDUST

* grafit  ** beige, taupe   

* **

novinka novinka



light beige biancobeige silverlight grys antracitegrys

Dlažba SILKDUST 
rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

 1,07 m2 / 3 ks    beige mat
59,8 x 59,8 x 0,9 cm

matná 31,31 €/m2 26,60 €/m2

pololesklá 34,84 €/m2 29,60 €/m2

Dlažba MOONDUST 
rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 3 /antracite matná/, 
PEI 4 /bianco, silver pololesklá, silver matná/, PEI 5 /bianco matná/

 1,07 m2 / 3 ks
59,8 x 59,8 x 0,9 cm

matná 31,31 €/m2 26,60 €/m2

pololesklá /bianco, silver/ 34,84 €/m2 29,60 €/m2

Dekor MOONDUST Colour Mix
matná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 3, mix dekorov

 1,1 m2 /28 ks

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 37,80 €/m2 32,10 €/m2

Dlažba SILKDUST 
rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

 0,72 m2 / 1 ks
119,8 x 59,8 x 1 cm

matná 39,50 €/m2 33,60 €/m2

pololesklá 45,11 €/m2 38,30 €/m2

Dlažba MOONDUST 
rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 3 /antracite matná/, 
PEI 4 /bianco, silver pololesklá, silver matná/, PEI 5 /bianco matná/

 0,72 m2 / 1 ks
119,8 x 59,8 x 1 cm

matná 39,50 €/m2 33,60 €/m2

pololesklá /bianco, silver/ 45,11 €/m2 38,30 €/m2

Dlažba SILKDUST 
dekor, matná, rektifikovaná, gres, mrazuvzdorná, tonálna, R9, PEI 4

 0,72 m2 / 1 ks
119,8 x 59,8 x 1 cm

light beige 48,32 €/m2 41,10 €/m2

light grys 48,32 €/m2 41,10 €/m2

  - produkt dostupný skladom Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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MOONDUSTSILKDUST

* antracite ** bianco, silver   *** bianco mat

* ** ***

novinka novinka



light grys taupe grys grafit

Dlažba INDUSTRIALDUST 
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 3 / PEI 4

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,31 €/m2 26,60 €/m2

Dlažba INDUSTRIALDUST Hexagon
matná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, PEI 3 / PEI 4

 0,82 m2 / 32 ks

19,8 x 17,1 x 0,75 cm 42,65 €/m2 36,20 €/m2

Dlažba INDUSTRILADUST 
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 3 / PEI 4

 1,43 m2 / 2 ks

119,8 x 59,8 x 0,9 cm 39,50 €/m2 33,60 €/m2

light grey grey

Obklad / Dlažba WONDERSTONE
lesklá, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, PEI 3

 1,43 m² / 2 ks

119,8 x 59,8 x 0,9 cm 50,78 €/m2   43,20 €/m2

Obklad / Dlažba WONDERSTONE
lesklá, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, PEI 3

  1,07 m² / 3 ks 

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2   37,20 €/m2

  - produkt dostupný skladom

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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INDUSTRIALDUST

* taupe, grafit   ** light grys, grys   

* **

novinka

WONDERSTONEnovinka



Obklad / Dlažba ELEGANTSTONE 
pololesklá, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres,  
R10, PEI 4

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,84 €/m2 29,60 €/m2

Obklad / Dlažba GRANDDUST 
lesklá, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres,  
PEI 3/PEI 4

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 42,65 €/m2 36,20 €/m2

Obklad / Dlažba ARTSTONE Black
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, 
R9, PEI 3

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 32,57 €/m2 27,70 €/m2

Obklad / Dlažba ELEGANTSTONE 
pololesklá, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, 
R10, PEI 4

 0,72 m2 / 1 ks

119,8 x 59,8 x 1 cm 45,49 €/m2 38,60 €/m2

Obklad / Dlažba GRANDDUST 
lesklá, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, 
PEI 3/PEI 4

 1,43 m2 / 2 ks

119,8 x 59,8 x 0,9 cm 48,32 €/m2 41,10 €/m2

Obklad / Dlažba ARTSTONE Black
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, 
R9, PEI 3

 0,72 m2 / 1 ks

119,8 x 59,8 x 1 cm 40,26 €/m2 34,20 €/m2

beige

umbra

bianco

grys

  grys

  - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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GRANDDUST

ELEGANTSTONE

ARTSTONE

* umbra   ** grys

***

novinka

novinka

novinka



Obklad / Dlažba LINEARSTONE
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 3/PEI 4

 1,43 m² / 2 ks

119,8 x 59,8 x 0,9 cm 40,26 €/m2   34,20 €/m2

Obklad / Dlažba LINEARSTONE
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 3/PEI 4

 1,07 m² / 3 ks     taupe, brown

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 32,57 €/m2   27,70 €/m2

taupebeige brown

Obklad / Dlažba MARVELSTONE
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 3/PEI 4

 1,43 m² / 2 ks

119,8 x 59,8 x 0,9 cm 40,26 €/m2   34,20 €/m2

Obklad / Dlažba MARVELSTONE Hexagon
dekor, matná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, PEI 3/PEI 4

 0,82 m² / 32 ks

19,8 x 17,1 x 0,75 cm 45,17 €/m2   38,40 €/m2

Obklad / Dlažba MARVELSTONE
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 3/PEI 4

 1,07 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 32,57 €/m2   27,70 €/m2

light grey grey

  - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.9

ANTONELLA / ANTON

9 OBKLADY A DLAŽBY 10

LINEARSTONE

* taupe, brown  ** beige

* **

novinka MARVELSTONE

* grey  ** light grey

* **

novinka



Dlažba LIGHTSTONE 
rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4/PEI 5

 1,07 m2 / 3 ks      crema mat, beige mat
59,8 x 59,8 x 0,9 cm

matná 32,57 €/m2 27,70 €/m2

pololesklá 34,84 €/m2 29,60 €/m2

Dlažba LIGHTSTONE 
rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4/PEI 5

 0,72 m2 / 1 ks
119,8 x 59,8 x 1 cm

matná 40,26 €/m2 34,20 €/m2

pololesklá 45,49 €/m2 38,60 €/m2

beige crema grey bianco beige umbra

Dlažba SMOOTHSTONE 
matná, povrch satyna, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, 
gres, R9, PEI 3/PEI 4

 1,07 m2 / 3 ks     bianco, umbra

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 33,96 €/m2 28,90 €/m2

Dlažba SMOOTHSTONE 
matná, povrch satyna, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, 
gres, PEI 3/PEI 4

 0,72 m2 / 1 ks

119,8 x 59,8 x 1 cm 42,02 €/m2 35,70 €/m2

Mozaika SMOOTHSTONE
matná, povrch satyna, rezaná, tonálna

22,3 x 29,8 x 0,95 cm 26,54 €/set 22,60 €/set

  - produkt dostupný skladom   - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.11
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LIGHTSTONE

* grey, pololesk crema, beige  
** matná crema, beige

* **

novinka SMOOTHSTONE

* bianco, beige   ** umbra

* **

novinka



Obklad SUPREME Grys 
lesklý, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Obklad SUPREME Nero 
lesklý, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Obklad SUPREME Grys Dekor 
dekor, lesklý, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Dlažba SUPREME Grys 
lesklá, rektifikovaná, gres, mrazuvzdorná

 1,12 m2 / 2 ks

75 x 75 x 0,9 cm 49,71 €/m2   42,20 €/m2

Obklad TWIN Grys 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Obklad TWIN Grys Patchwork
dekor, matný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Obklad TWIN Taupe 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Obklad TWIN Taupe Patchwork
dekor, matný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.13
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Obklad AFTERNOON Grys 
lesklý, rektifikovaný, tonálny

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,12 €/m2   26,50 €/m2

Obklad AFTERNOON Silver 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,12 €/m2   26,50 €/m2

Obklad AFTERNOON Brown 
Štruktúra A
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad AFTERNOON Silver 
Štruktúra 
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Mozaika AFTERNOON Silver 
Romb Pillow
dekor, matná, rezaná, mrazuvzdorná, tonálna, 
PEI 3

20,6 x 23,7 x 0,6 cm 11,24 €/set   9,60 €/set

Obklad AFTERNOON Brown 
Štruktúra B
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad FEELINGS Bianco Dekor 
matný, rektifikovaný

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad FEELINGS Bianco 
lesklý, štruktúrovaný

 1,10 m² / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,8 cm 41,64 €/m2   35,40 €/m2

Obklad FEELINGS Green 
lesklý, štruktúrovaný

 1,10 m² / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,8 cm 41,64 €/m2   35,40 €/m2

Obklad FEELINGS Bianco Štruktúra A
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad FEELINGS Bianco Štruktúra B
lesklý, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad FEELINGS Bianco Štruktúra C
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad FEELINGS Green 
matný, rektifikovaný

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,12 €/m2   26,50 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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Obklad SUNRISE Brown 
lesklý, rektifikovaný, tonálny

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,12 €/m2   26,50 €/m2

Obklad EFFECT Grys 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,12 €/m2   26,50 €/m2

Obklad CONSTANTINE 
Bianco Štruktúra
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Obklad CONSTANTINE 
Bianco
dekor, matný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Obklad CONSTANTINE 
Grys Štruktúra
matný, rektifikovaný, štruktúrovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Dlažba CONSTANTINE Grys
matná, gres, mrazuvzdorná, PEI 4

 1,08 m² / 3 ks

60 x 60 x 0,95 cm 21,36 €/m2   18,20 €/m2

Obklad EFFECT Grys Štruktúra
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad EFFECT Grys Patchwork
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad EFFECT Grafit 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,12 €/m2   26,50 €/m2

Obklad SUNRISE Beige 
lesklý, rektifikovaný, tonálny

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,12 €/m2   26,50 €/m2

Inserto SUNRISE Beige 
dekor, lesklý, tonálny

29,8 x 59,8 x 0,9 cm 22,49 €/ks   19,10 €/ks

Mozaika SUNRISE Beige 
dekor, lesklá, rezaná, tonálna

28,1 x 30,1 x 0,9 cm 22,05 €/set   18,80 €/set

Mozaika EFFECT Grys 
dekor, matná, rezaná, tonálna

29,8 x 29,8 x 0,8 cm 13,75 €/set   11,70 €/set

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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novinka

novinka

novinka



Obklad SERENE Beige 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad SERENE Hexagon Beige 
matný, štruktúrovaný, tonálny

 0,66 m² / 26 ks

19,8 x 17,1 x 0,9 cm 45,17 €/m2   38,40 €/m2

Obklad SERENE Hexagon Brown 
matný, štruktúrovaný, tonálny

 0,66 m² / 26 ks

19,8 x 17,1 x 0,9 cm 45,17 €/m2   38,40 €/m2

Obklad SERENE Beige Štruktúra
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Obklad SERENE Bianco 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad SERENE Bianco Štruktúra
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Inserto SERENE Bianco 
dekor, matný, tonálny

25 x 75 x 0,9 cm 28,59 €/ks   24,30 €/ks

Obklad SERENE Brown 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad SILENCE Beige 
lesklý, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad SILENCE Beige Štruktúra
lesklý, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Obklad SILENCE Silver 
lesklý, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad SILENCE Silver Carpet
dekor, lesklý, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Mozaika SILENCE Beige 
Romb Pillow
dekor, matná, rezaná, tonálna, mrazuvzdorná, PEI 3 

20,6 x 23,7 x 0,6 cm 11,24 €/set   9,60 €/set

Dlažba SILENCE Beige
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, 
gres, R9, PEI 5

 1,07 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 32,57 €/m2   27,70 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.19
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SERENE novinka SILENCEnovinka



Obklad NIGHTWISH 
matný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad NIGHTWISH Navy
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Obklad NIGHTWISH Bianco A
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Obklad NIGHTWISH Bianco B
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Obklad NIGHTWISH Navy Tonal
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

green blue

Obklad FREEDOM Beige 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad FREEDOM Grys 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad FREEDOM Blue 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,15 €/m2   29,00 €/m2

Obklad FREEDOM Rust 
dekor, matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Obklad FREEDOM Grys Dekor 
dekor, matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.21
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NIGHTWISH novinka FREEDOMnovinka



Obklad KALAHARI Rust
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Inserto KALAHARI Rust A
dekor, matný, tonálny

25 x 75 x 0,9 cm 28,59 €/ks   24,30 €/ks

Inserto KALAHARI Rust B
dekor, matný, tonálny

25 x 75 x 0,9 cm 28,59 €/ks   24,30 €/ks

Inserto KALAHARI Rust C
dekor, matný, tonálny

25 x 75 x 0,9 cm 28,59 €/ks   24,30 €/ks

Obklad KALAHARI Wood
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2 32,10 €/m2

Dlažba KALAHARI Rust Hexa 
matná, rektifikovaná, gres, mrazuvzdorná, 
tonálna, R9, PEI 3

 1,12 m2 / 2 ks

75 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2 32,10 €/m2

Inserto ESTETIC Bianco Linie
dekor, rektifikovaný, matný, mrazuvzdorný

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 21,38 €/ks   18,20 €/ks

Obklad / Dlažba ESTETIC Bianco
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

 1,07 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,31 €/m2   26,60 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.23
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KALAHARI novinka ESTETICnovinka



Obklad STONE MATTER 
lesklý, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2   34,40 €/m2

Inserto STONE MATTER 
dekor, lesklý, tonálny, 
farby: beige, grys

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 23,89 €/ks   20,30 €/ks

Mozaika STONE MATTER 
dekor, lesklá, rezaná, tonálna
farby: beige, grys

28,1 x 30,1 x 0,9 cm 22,05 €/set   18,80 €/set
Dlažba MATTER 
matná, rektifikovaná, gres, mrazuvzdorná, tonálna, R9, PEI 4/PEI 3, 
farby: grys, brown

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,84 €/m2   29,60 €/m2

beige grys brown

Obklad SCARLETT Nero
lesklý, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2   34,40 €/m2

Obklad SCARLETT Bianco
lesklý, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2   34,40 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

25
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STONE MATTER

* brown   ** grys

* **

SCARLETT novinka



Obklad SUNLIGHT 
Sand Crema
matný, tonálny

 1,44 m² / 8 ks
30 x 60 x 0,9 cm

21,48 €/m2  18,30 €/m2

Obklad SUNLIGHT 
Sand Crema Štruktúra A
matný, štruktúrovaný, tonálny

 1,44 m² / 8 ks
30 x 60 x 0,9 cm

22,93 €/m2   19,50 €/m2

Obklad SUNLIGHT 
Sand Dark Crema
matný, tonálny

 1,44 m² / 8 ks
30 x 60 x 0,9 cm

21,48 €/m2   18,30 €/m2

Obklad SUNLIGHT Sand 
Dark Crema Štruktúra B
matný, štruktúrovaný, tonálny

 1,44 m² / 8 ks
30 x 60 x 0,9 cm

22,93 €/m2   19,50 €/m2

Obklad SUNLIGHT 
Stone Beige
lesklý, tonálny

 1,44 m² / 8 ks
30 x 60 x 0,9 cm

21,48 €/m2   18,30 €/m2

Obklad SUNLIGHT 
Stone Beige Štruktúra A
lesklý, štruktúrovaný, tonálny

 1,44 m² / 8 ks
30 x 60 x 0,9 cm

22,93 €/m2   19,50 €/m2

Obklad SUNLIGHT 
Stone Brown
lesklý, tonálny

 1,44 m² / 8 ks
30 x 60 x 0,9 cm

21,48 €/m2   18,30 €/m2

Obklad SUNLIGHT 
Stone Beige Geometric
dekor, lesklý, tonálny

 1,44 m² / 8 ks
30 x 60 x 0,9 cm

22,93 €/m2   19,50 €/m2

Mozaika SUNLIGHT 
Stone Beige Hexagon
matná, rezaná, tonálna, PEI 4
22 x 25,5 x 0,6 cm

11,24 €/set   9,60 €/set

Mozaika SUNLIGHT 
Stone Beige
matná, rezaná, tonálna
29,8 x 29,8 x 0,85 cm

9,63 €/set   8,20 €/set

Obklad WOODSKIN 
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks
29,8 x 89,8 x 0,9 cm

grys 40,57 €/m2   34,40 €/m2

brown 40,57 €/m2   34,40 €/m2

Obklad WOODSKIN Štruktúra A
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny /brown/

 1,07 m² / 4 ks
29,8 x 89,8 x 0,9 cm

bianco 43,72 €/m2   37,20 €/m2

brown 43,72 €/m2   37,20 €/m2

Obklad WOODSKIN Štruktúra B
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks
29,8 x 89,8 x 0,9 cm

bianco 43,72 €/m2   37,20 €/m2

brown 43,72 €/m2   37,20 €/m2

Obklad WOODSKIN Hexagon
matný, štruktúrovaný, tonálny /grys, brown/

 0,66 m² / 26 ks

19,8 x 17,1 x 0,9 cm 45,17 €/m2   38,40 €/m2

bianco štruktúra A grys štruktúra A

bianco štruktúra B wood štruktúra B

mix štruktúra Cbianco štruktúra C

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.27
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SUNLIGHTnovinkaWOODSKIN novinka



Dlažba SYMETRO
matná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 5

 1,08 m² / 3 ks

60 x 60 x 0,95 cm 21,48 €/m2   18,30 €/m2

Obklad SYMETRY Beige
matný, tonálny

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 21,48 €/m2   18,30 €/m2

Obklad SYMETRY Beige
matný, štruktúrovaný, tonálny

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 22,93 €/m2   19,50 €/m2

Mozaika SYMETRY Beige
matná, rezaná
29,8 x 29,8 x 0,85 cm

9,63 €/set   8,20 €/set

Inserto SYMETRY Beige
dekor, matný

30 x 60 x 0,9 cm 17,64 €/ks   15,00 €/ks

Obklad SYMETRY Grys
matný, tonálny

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 21,48 €/m2   18,30 €/m2

Obklad PALAZZO
lesklý, tonálny

  1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 24,26 €/m2   20,60 €/m2

Dlažba PALAZZO
lesklá, tonálna, mrazuvzdorná, PEI 3

  1,60 m² / 10 ks
40 x 40 x 0,85 cm

24,26 €/m2   20,60 €/m2

Obklad PALAZZO
lesklý, štruktúrovaný, tonálny

  1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 25,72 €/m2   21,80 €/m2

Listela PALAZZO
lesklá, tonálna

 
8 x 60 x 10,5 cm 10,40 €/ks   8,80 €/ks

Inserto PALAZZO Shine
dekor, lesklý, tonálny

 
30 x 60 x 0,9 cm 15,18 €/ks   12,90 €/ks

Inserto PALAZZO Ornament
dekor, lesklý, tonálny

 
30 x 60 x 0,9 cm 15,18 €/ks   12,90 €/ks

crema brown

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.29
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SYMETRYnovinkaPALAZZO novinka



Obklad NEVE Bianco
lesklý

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 22,05 €/m2   12,80 €/m2

Obklad NEVE Bianco
lesklý

 1,30 m² / 13 ks

25 x 40 x 0,8 cm 13,67 €/m2   11,00 €/m2

Obklad NEVE Bianco
lesklý, rektifikovaný

 1,40 m² / 8 ks

29,5 x 59,5 x 0,9 cm 31,12 €/m2 17,90 €/m2

Obklad NEVE Bianco
lesklý, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 41,64 €/m2 31,50 €/m2

Obklad NEVE Bianco
matný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 41,64 €/m2 31,50 €/m2

Obklad NEVE Bianco
matný

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 22,05 €/m2   12,80 €/m2

Obklad NEVE Bianco
matný

 1,30 m² / 13 ks

25 x 40 x 0,8 cm 13,67 €/m2   11,00 €/m2

Obklad NEVE Bianco
matný, rektifikovaný

 1,40 m² / 8 ks

29,5 x 59,5 x 0,9 cm 31,12 €/m2 17,90 €/m2

Obklad DOPPIA Beige
lesklý, tonálny

 1,30 m² / 13 ks

25 x 40 x 0,8 cm 13,10 €/m2   11,10 €/m2

Dlažba DOPPIO Beige
matná, mrazuvzdorná, PEI 4

 1,60 m² / 10 ks

40 x 40 x 0,85 cm 13,44 €/m2   11,40 €/m2

Listela DOPPIO Beige
lišta, lesklá

4,8 x 40 x 0,85 cm 3,74 €/ks   3,20 €/ks

Inserto DOPPIA Beige A
dekor, lesklý, tonálny

25 x 40 x 0,81 cm 8,04 €/ks   6,80 €/ks

Inserto DOPPIA Beige B
dekor, lesklý, tonálny

25 x 40 x 0,81 cm 8,04 €/ks   6,80 €/ks

Obklad DOPPIA Brown
lesklý, tonálny

 1,30 m² / 13 ks

25 x 40 x 0,8 cm 13,10 €/m2   11,10 €/m2

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.31
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CALACATTA

TOSI

BARRO

SPACE

VEĽKOFORMÁTOVÉ
OBKLADY / DLAŽBY



Obklad/Dlažba CALACATTA 
mrazuvzdorná, rektifikovaná, gres, glazovaná, 
R9, PEI 5
89,8 x 179,8 x 0,9 cm       1,61 m2 / 1 ks 

matná 78,06 €/m2   66,40 €/m2

lesklá 96,58 €/m2   82,10 €/m2

Dlažba CALACATTA 
rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, 
R9 (matná), PEI 4/PEI 5
59,8 x 119,8 x 0,9 cm     1,43 m2 / 2 ks  

matná 45,49 €/m2 38,60 €/m2

lesklá 56,89 €/m2 48,40 €/m2

Dlažba CALACATTA 
rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, R9, PEI 5
89,8 x 89,8 x 0,9 cm        0,81 m2 / 1 ks

matná 47,19 €/m2 40,10 €/m2

lesklá 56,89 €/m2 48,40 €/m2

Dlažba CALACATTA 
rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, 
PEI 4/PEI 5
59,8 x 59,8 x 0,9 cm     1,07 m2 / 3 ks

matná 34,84 €/m2 29,60 €/m2

lesklá 48,64 €/m2 41,40 €/m2

Dlažba CALACATTA Hexagon A
matná, dekor, glazovaná, 
PEI 3

17,1 x 19,8 x 0,94 cm 11,91 €/ks 10,10 €/ks

Dlažba CALACATTA Hexagon B
matná, dekor, glazovaná, 
PEI 3

17,1 x 19,8 x 0,94 cm 11,91 €/ks 10,10 €/ks

Dlažba CALACATTA Hexagon C
matná, dekor, glazovaná, 
PEI 3

17,1 x 19,8 x 0,94 cm 11,91 €/ks 10,10 €/ks

Mozaika CALACATTA 
lesklá, dekor, glazovaná, 
mrazuvzdorná, PEI 4

23,6 x 25,2 x 0,9 cm  24,10 €/ks  20,50 €/ks

Dlažba TOSI
matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná,
PEI 3/PEI 4
89,8 x 179,8 x 0,9 cm      1,61 m2 / 1 ks 

matná 78,06 €/m2   66,40 €/m2

lesklá 96,58 €/m2   82,10 €/m2

Dlažba TOSI 
rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, PEI 2/
PEI 3/PEI 4
59,8 x 119,8 x 0,9 cm     1,43 m2 / 2 ks

matná 45,49 €/m2 38,60 €/m2

lesklá 56,89 €/m2 48,40 €/m2

Dlažba TOSI 
matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, 
PEI 3/PEI 4
89,8 x 89,8 x 0,9 cm      0,81 m2 / 1 ks

matná 47,19 €/m2 40,10 €/m2

lesklá 56,89 €/m2 48,40 €/m2

Dlažba TOSI 
rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, PEI 2/PEI 3/
PEI 4
59,8 x 59,8 x 0,9 cm     1,07 m2 / 3 ks

matná 34,84 €/m2 29,60 €/m2

lesklá 48,64 €/m2 41,40 €/m2

Dlažba TOSI Hexagon 
lesklá, dekor, glazovaná, mrazuvzdorná, 
PEI 3/PEI 4

17,1 x 19,8 x 0,9 cm 12,27 €/ks 10,40 €/ks

brownbeige

 

  - produkt dostupný skladom

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.35 OBKLADY A DLAŽBY 36

CALACATTA
* ****

* lesklý   ** matný

TOSI
* * ** **

PEI
2

* brown lesk ** brown mat  *** beige



Dlažba BARRO 
matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, 
PEI 3

 1,61 m2 / 1 ks 

89,8 x 179,8 x 0,9 cm 78,06€/m2   66,40 €/m2

Dlažba BARRO 
matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, 
PEI 3

 1,43 m2 / 2 ks

59,8 x 119,8 x 0,9 cm 45,49 €/m2 38,60 €/m2

Dlažba BARRO 
matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, PEI 3

 0,81 m2 / 1 ks

89,8 x 89,8 x 0,9 cm 47,19 €/m2 40,10 €/m2

Dlažba BARRO 
matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, 
PEI 3

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,84 €/m2 29,60 €/m2

Listela BARRO Ľavá
matná, dekor, glazovaná, mrazuvzdorná, 
PEI 3

7,2 x 59,8 x 0,9 cm  7,86 €/ks 6,70 €/ks

Listela BARRO Pravá
matná, dekor, glazovaná, mrazuvzdorná, 
PEI 3

7,2 x 59,8 x 0,9 cm  7,86 €/ks 6,70 €/ks

Dlažba SPACE
matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná,
R9, PEI 4
89,8 x 179,8 x 0,9 cm      1,61 m2 / 1 ks 

matná 78,06 €/m2   66,40 €/m2

lesklá 96,58 €/m2   82,10 €/m2

Dlažba SPACE 
rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, 
R9 (matná), PEI 4
59,8 x 119,8 x 0,9 cm     1,43 m2 / 2 ks

matná 45,49 €/m2 38,60 €/m2

lesklá 56,89 €/m2 48,40 €/m2

Dlažba SPACE 
matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, 
R9, PEI 4
89,8 x 89,8 x 0,9 cm     0,81 m2 / 1 ks

matná 47,19 €/m2 40,10 €/m2

lesklá 56,89 €/m2 48,40 €/m2

Dlažba SPACE 
rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, 
R9 (matná), PEI 4
59,8 x 59,8 x 0,9 cm     1,07 m2 / 3 ks

matná 34,84 €/m2 29,60 €/m2

lesklá 48,64 €/m2 41,40 €/m2

grysgrafit

Mozaika SPACE Hexagon 
dekor, glazovaná, R9 (matná), mrazuvzdorná, PEI 4
25,8 x 28 x 0,85 cm  

matná 26,17 €/ks 22,30 €/ks
lesklá 30,20 €/ks 25,60 €/ks

Mozaika SPACE Romb Braid 
dekor, glazovaná, R9 (matná), mrazuvzdorná, PEI 4
20,5 x 23,8 x 0,9 cm   

Matná 14,70 €/ks 12,50 €/ks

  - produkt dostupný skladom Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.37 OBKLADY A DLAŽBY 38

BARRO SPACE
*

* matný



Dlažba URBAN COLOURS Blue Taco
matná, mrazuvzdorná, PEI 3

4,8 x 4,8 x 0,65 cm 1,69 €/ks   1,50 €/ks

Dlažba URBAN COLOURS Green Taco
matná, mrazuvzdorná, PEI 3

4,8 x 4,8 x 0,65 cm 1,69 €/ks   1,50 €/ks

Obklad URBAN COLOURS Bianco Štruktúra A
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Obklad URBAN COLOURS Bianco Štruktúra B
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Obklad URBAN COLOURS Bianco Štruktúra C
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Obklad URBAN COLOURS Blue
matný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad URBAN COLOURS Green
matný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad URBAN COLOURS Blue
lesklý

 1,33 m2 / 34 ks

19,8 x 19,8 x 0,65 cm 41,64 €/m2   35,40 €/m2

Inserto URBAN COLOURS 
Blue Hexagon
lesklé, sklenené, štruktúrované, tonálne

17,1 x 19,8 x 0,8 cm 15,72 €/ks   13,30 €/ks

Obklad URBAN COLOURS 
Blue Štruktúra A
lesklý, štruktúrovaný

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,8 cm 41,64 €/m2   35,40 €/m2

Inserto URBAN COLOURS 
Blue Hexagon A
lesklé, sklenené, štruktúrované, tonálne

17,1 x 19,8 x 0,8 cm 19,77 €/ks   16,80 €/ks

Obklad URBAN COLOURS 
Blue Štruktúra B
lesklý, štruktúrovaný

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,73 cm 41,64 €/m2   35,40 €/m2

Inserto URBAN COLOURS 
Gold Štruktúra A
dekor, matný, štruktúrovaný

19,8 x 19,8 x 0,8 cm 5,29 €/ks   4,50 €/ks

Inserto URBAN COLOURS 
Gold Štruktúra B
dekor, matný, štruktúrovaný

19,8 x 19,8 x 0,73 cm 5,29 €/ks   4,50 €/ks

Inserto URBAN COLOURS 
Perla Štruktúra A
dekor, matný, štruktúrovaný

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 5,29 €/ks   4,50 €/ks

Inserto URBAN COLOURS 
Perla Štruktúra B
dekor, matný, štruktúrovaný

19,8 x 19,8 x 0,73 cm 5,29 €/ks   4,50 €/ks

Inserto URBAN COLOURS 
Blue Hexagon B
lesklé, sklenené, štruktúrované, tonálne

17,1 x 19,8 x 0,8 cm 19,77 €/ks   16,80 €/ks

Inserto URBAN COLOURS 
Blue Hexagon C
lesklé, sklenené, štruktúrované, tonálne

17,1 x 19,8 x 0,8 cm 19,77 €/ks   16,80 €/ks

Obklad URBAN COLOURS Green
lesklý

 1,33 m2 / 34 ks

19,8 x 19,8 x 0,65 cm 41,64 €/m2   35,40 €/m2

Inserto URBAN COLOURS 
Green Hexagon
lesklé, sklenené, štruktúrované, tonálne

17,1 x 19,8 x 0,8 cm 15,72 €/ks   13,30 €/ks

Obklad URBAN COLOURS 
Green Štruktúra A
lesklý, štruktúrovaný

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,8 cm 41,64 €/m2   35,40 €/m2

Inserto URBAN COLOURS 
Green Hexagon A
lesklé, sklenené, štruktúrované, tonálne

17,1 x 19,8 x 0,8 cm 19,77 €/ks   16,80 €/ks

Obklad URBAN COLOURS 
Green Štruktúra B
lesklý, štruktúrovaný

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,73 cm 41,64 €/m2   35,40 €/m2

Inserto URBAN COLOURS 
Green Hexagon B
lesklé, sklenené, štruktúrované, tonálne

17,1 x 19,8 x 0,8 cm 19,77 €/ks   16,80 €/ks

Inserto URBAN COLOURS 
Green Hexagon C
lesklé, sklenené, štruktúrované, tonálne

17,1 x 19,8 x 0,8 cm 19,77 €/ks   16,80 €/ks

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.39
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Inserto SHINY LINES 
Gold Hexagon A 
dekor, matný, mrazuvzdorný, PEI 4

17,1 x 19,8 x 0,75 cm 11,91 €/ks   10,10 €/ks

Obklad/Dlažba  
SHINY LINES Bianco Hexagon 
matný, mrazuvzdorný, gres, PEI 4

 0,82 m2 / 32 ks

17,1 x 19,8 x 0,75 cm 45,17 €/m2   38,40 €/m2

Inserto SHINY LINES 
Gold Hexagon B
dekor, matný, mrazuvzdorný, PEI 4

17,1 x 19,8 x 0,75 cm 11,91 €/ks   10,10 €/ks

Inserto SHINY LINES 
Gold Hexagon C
dekor, matný, mrazuvzdorný, PEI 4

17,1 x 19,8 x 0,75 cm 11,91 €/ks   10,10 €/ks

Inserto SHINY LINES 
Gold Hexagon D
dekor, matný, mrazuvzdorný, PEI 4

17,1 x 19,8 x 0,75 cm 11,91 €/ks   10,10 €/ks

Inserto SHINY LINES 
Gold Hexagon E
dekor, matný, mrazuvzdorný, PEI 4

17,1 x 19,8 x 0,75 cm 11,91 €/ks   10,10 €/ks

Inserto SHINY LINES 
Gold Hexagon F
dekor, matný, mrazuvzdorný, PEI 4

17,1 x 19,8 x 0,75 cm 11,91 €/ks   10,10 €/ks

Obklad SHINY LINES  Bianco
lesklý, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad SHINY LINES Grafit
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Inserto SHINY LINES Grafit Štruktúra
mat/lesk, štruktúrovaný, rektifikovaný

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 23,89 €/ks 20,30 €/ks

Inserto SHINY LINES Copper Štruktúra
mat/lesk, štruktúrovaný, rektifikovaný

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 23,89 €/ks 20,30 €/ks

Obklad SHINY LINES Grys
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad SHINY LINES  Bianco Organic
lesklý, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad SHINY LINES  Bianco Romb
lesklý, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Inserto GOLDEN HILLS Gold
dekor, štruktúrovaný, rektifikovaný

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 23,89 €/ks 20,30 €/ks

Obklad GOLDEN HILLS Nero
matný, štruktúrovnaný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Inserto GOLDEN HILLS Pietra
lesklé, sklenené, tonálne

29,8 x 89,8 x 0,6 cm 62,40 €/ks 53,00 €/ks

TIP: K tomuto obkladu odporúčame dlažbu LIGHTMOOD zo str. 62.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.41
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Inserto PURE CITY Grafit Štruktúra B
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 23,89 €/ks 20,30 €/ks

Obklad PURE CITY Bianco Štruktúra A
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Mozaika PURE CITY Grys Mozaika
matná, mrazuvzdorná, tonálna, rezaná, PEI 4

20,4 x 23,8 x 0,6 cm 14,55 €/ks 12,40 €/ks

Obklad PURE CITY Grys Štruktúra A
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Obklad PURE CITY Grys Dekor
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Obklad PURE CITY Grys
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad PURE CITY Bianco Štruktúra B
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Obklad PURE CITY Bianco
matný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Dlažba / obklad 
ELEGANT Bianco
matná, rektifikovaná, gres, mrazuvzdorná, 
R9, PEI 4

 1,07 m² / 3 ks 

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 34,84 €/m2 29,60 €/m2

Obklad Inserto

Obklad ELEGANT SURFACE
matný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad ELEGANT SURFACE Štruktúra A
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Inserto ELEGANT SURFACE Štruktúra A
dekor, matný

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 23,89 €/ks 20,30 €/ks

Inserto ELEGANT SURFACE Štruktúra B
dekor, matný

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 23,89 €/ks 20,30 €/ks

bianco perlanero silver

 bianco

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.43
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Obklad MINIMAL STONE
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad MINIMAL STONE Štruktúra
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Mozaika MINIMAL STONE Grys
dekor, matná, rezaná, tonálna
kocka: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 29,8 x 0,8 cm 13,31 €/set 11,30 €/set

Mozaika MINIMAL STONE Grafit
dekor, matná, rezaná, tonálna
kocka: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 29,8 x 0,8 cm 13,31 €/set 11,30 €/set

Mozaika MINIMAL STONE Nero
dekor, matná, rezaná, tonálna
kocka: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 29,8 x 0,8 cm 13,31 €/set 11,30 €/set

grys nerografit

Obklad INDUSTRIAL CHIC Grys
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad INDUSTRIAL CHIC Grafit
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad INDUSTRIAL CHIC Grys Štruktúra
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Obklad INDUSTRIAL CHIC Grys Carpet
dekor, matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Obklad FIRE ROCKS Beige
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad FIRE ROCKS Bianco Pásiky
matný, rektifikovaný

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 40,57 €/m2 34,40 €/m2

Obklad FIRE ROCKS Rust
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Obklad FIRE ROCKS Rust Pásiky
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,07 m² / 4 ks 

29,8 x 89,8 x 0,9 cm 43,72 €/m2 37,20 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.45 OBKLADY A DLAŽBY 46
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Inserto AMELIA Mix B 
dekor, matný, rektifikovaný

25 x 75 x 0,9 cm 22,71 €/ks 19,30 €/ks

Inserto AMELIA Mix C 
dekor, matný, rektifikovaný

25 x 75 x 0,9 cm 22,71 €/ks 19,30 €/ks

Inserto AMELIA Mix A 
dekor, matný, rektifikovaný

25 x 75 x 0,9 cm 22,71 €/ks 19,30 €/ks

Inserto AMELIA Bianco 
dekor, matný, rektifikovaný, tonálny

25 x 75 x 0,9 cm 28,59 €/ks 24,30 €/ks

Obklad AMELIA Bianco
matný, rektifikovaný, tonálny

  1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Obklad AMELIA Coral
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Obklad AMELIA Blue
matný, rektifikovaný, tonálny

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Obklad EMILLY 
matný, tonálny

  1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 21,17 €/m2  18,00 €/m2

Listela EMILLY Beige Cygaro 
tonálna

3 x 30 x 0,76 cm 3,53 €/ks 3,00 €/ks

Listela EMILLY Grys Cygaro
tonálna

3 x 30 x 0,76 cm 3,53 €/ks 3,00 €/ks

Dlažba MILIO Beige
matná, mrazuvzdorná, tonálna, PEI 4

  1,60 m² / 10 ks

40 x 40 x 0,85 cm 21,29 €/m2 18,10 €/m2

Obklad EMILLY Štruktúra
štruktúrovaný, tonálny

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 24,82 €/m2 21,10 €/m2

Obklad EMILLY Beige Štruktúra
dekor, štruktúrovaný, tonálny

  1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 25,89 €/m2 22,10 €/m2

Dlažba MILIO Grys
matná, mrazuvzdorná, tonálna, PEI 4

  1,60 m² / 10 ks

40 x 40 x 0,85 cm 21,29 €/m2 18,10 €/m2

Obklad EMILLY Grys Štruktúra
dekor, štruktúrovaný, tonálny

  1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 25,89 €/m2 22,10 €/m2

cremabeigebianco grys

  bianco, beige, crema

  - produkt dostupný skladom   - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.47
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Inserto LIVIA Bianco London
dekor, lesklý, rektifikovaný

5,8 x 75 x 1,6 cm 11,47 €/ks 9,80 €/ks

Obklad LIVIA Bianco
lesklý, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Obklad LIVIA Bianco Štruktúra
lesklý, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Inserto LIVIA Bianco
lesklé, rektifikované

25 x 75 x 0,9 cm 28,59 €/ks   24,30 €/ks

Obklad CAYA
matný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Inserto CAYA A
dekor, matný, rektifikovaný

25 x 75 x 0,9 cm 28,59 €/ks   24,30 €/ks

Obklad CAYA Bianco Štruktúra
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2   32,10 €/m2

Inserto CAYA B
dekor, matný, rektifikovaný

25 x 75 x 0,9 cm 28,59 €/ks   24,30 €/ks

bianco beige

grysbiancoObklad TONNES Motív A
dekor, lesklý

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 25,70 €/m2 21,80 €/m2

Obklad TONNES
lesklý

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 22,05 €/m2 18,80 €/m2

Obklad TONNES Károvaná
lesklý

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 23,37 €/m2 19,80 €/m2

Obklad TONNES Motív B
dekor, lesklý

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 25,70 €/m2 21,80 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.49
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Dlažba MODERN Bianco
štruktúrovaná, gres, mrazuvzdorná, R9, PEI 4

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 25,01 €/m2   21,20 €/m2

Dlažba MODERN Motív A
dekor, štruktúrovaná, gres, mrazuvzdorná, R9, PEI 3

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 25,01 €/m2   21,20 €/m2

Dlažba MODERN Motív B
dekor, štruktúrovaná, gres, mrazuvzdorná, R9, PEI 3

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 25,01 €/m2   21,20 €/m2

Dlažba MODERN Motív C
dekor, štruktúrovaná, gres, mrazuvzdorná, R9, PEI 3

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 25,01 €/m2   21,20 €/m2

Dlažba MODERN Motív D
dekor, štruktúrovaná, gres, mrazuvzdorná, R9, PEI 3

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 25,01 €/m2   21,20 €/m2

Dlažba MODERN Motív E
dekor, štruktúrovaná, gres, mrazuvzdorná, R9, PEI 3

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 25,01 €/m2   21,20 €/m2

Dlažba MODERN Motív F
dekor, štruktúrovaná, gres, mrazuvzdorná, R9, PEI 3

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 25,01 €/m2   21,20 €/m2

Dlažba MODERN Bianco Octagon
štruktúrovaná, gres, mrazuvzdorná, R9, PEI 4

 1,03 m2 / 26 ks

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 32,57 €/m2 27,70 €/m2

Dlažba MODERN Nero
štruktúrovaná, gres, mrazuvzdorná, R10, PEI 3

 1,10 m2 / 28 ks

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 25,01 €/m2   21,20 €/m2

Dlažba MODERN Nero Octagon
štruktúrovaná, gres, mrazuvzdorná, R10, PEI 3

 1,03 m2 / 26 ks

19,8 x 19,8 x 0,75 cm 32,57 €/m2 27,70 €/m2

Dlažba MODERN Taco Bianco
dekor, matná, mrazuvzdorná, R9, PEI 4

4,8 x 4,8 x 0,65 cm 1,69 €/ks 1,50 €/ks

Dlažba MODERN Taco Nero
dekor, matná, mrazuvzdorná, PEI 3

4,8 x 4,8 x 0,65 cm 1,69 €/ks 1,50 €/ks

Obklad TAIGA
matný, rektifikovaný

 1,40 m2 / 8 ks

29,5 x 59,5 x 0,9 cm 31,12 €/m2 26,50 €/m2

Obklad TAIGA Grafit Wood
matný, rektifikovaný

 1,40 m2 / 8 ks

29,5 x 59,5 x 0,9 cm 31,12 €/m2 26,50 €/m2

Obklad TAIGA
dekor, matný, rektifikovaný

 1,40 m2 / 8 ks

29,5 x 59,5 x 0,9 cm 34,15 €/m2 29,00 €/m2

Obklad TAIGA Inserto
dekor, matný, rektifikovaný

29,5 x 59,5 x 0,9 cm 22,49 €/ks 19,10 €/ks

Obklad TAIGA Inserto A
dekor, matný, rektifikovaný, 
sklo  
29,5 x 59,5 x 0,8 cm 51,54 €/ks 43,80 €/ks

Mozaika TAIGA Grafit Wood
dekor, matný, rektifikovaný, 
sklo 

25,8 x 28 x 0,9 cm   18,96 €/ks 16,20 €/ks

Obklad TAIGA Inserto B
dekor, matný, rektifikovaný, 
sklo

29,5 x 59,5 x 0,8 cm 51,54 €/ks 43,80 €/ks

Obklad TAIGA Inserto C
dekor, matný, rektifikovaný, 
sklo

29,5 x 59,5 x 0,8 cm 51,54 €/ks 43,80 €/ks

ivory silver

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.51 OBKLADY A DLAŽBY 52
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Obklad MOONLIGHT
matný, rektifikovaný

 1,40 m2 / 8 ks
29,5 x 59,5 x 0,9 cm    

bianco 31,12 €/m2 26,50 €/m2

nero 32,89 €/m2 27,90 €/m2

Obklad MOONLIGHT Kafel
matný

 0,89 m2 / 46 ks
9,8 x 19,8 x 1,04 cm

bianco 24,51 €/m2 20,80 €/m2

nero 24,51 €/m2 20,80 €/m2

Obklad MOONLIGHT Motív A
štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,40 m2 / 8 ks
29,5 x 59,5 x 0,9 cm

bianco 34,15 €/m2 29,00 €/m2

nero 34,15 €/m2 29,00 €/m2

Obklad MOONLIGHT Motív B
štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,40 m2 / 8 ks
29,5 x 59,5 x 0,9 cm

bianco 34,15 €/m2 29,00 €/m2

nero 34,15 €/m2 29,00 €/m2

bianco nero

Univerzálna LISTELA Lustro
sklenená 

2,3 x 59,5 x 0,6 cm 7,79 €/ks 6,60 €/ks

Obklad ELIA
matný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 34,08 €/m2   29,00 €/m2

Obklad ELIA Bianco Štruktúra A
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2 32,10 €/m2

Mozaika ELIA Mix
matná
kocka 4,8 x 7,3 cm 

29,8 x 29,8 x 0,9 cm 14,84 €/ks  12,60 €/ks

Obklad ELIA Bianco Štruktúra B
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2 32,10 €/m2

Obklad ELIA Brown Štruktúra B
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 37,80 €/m2 32,10 €/m2

brownbianco crema

 

 

 

   - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu. OBKLADY A DLAŽBY 5453

MOONLIGHT ELIA



Mozaika ESTEN Bianco / Silver
rezaná, rektifikovaná
kocka: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 29,8 x 1 cm 21,90 €/ks 18,60 €/ks

Obklad ESTEN 
matný, rektifikovaný

 1,4 m² / 8 ks

29,5 x 59,5 x 0,9 cm 31,12 €/m2 26,50 €/m2

Listela ESTEN Silver
sklenená, lesklá rektifikovaná
  

4,8 x 59,5 x 0,8 cm 16,76 €/ks 14,30 €/ks

Obklad ESTEN Štruktúra C
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,4 m² / 8 ks

29,5 x 59,5 x 0,9 cm 34,15 €/m2 29,00 €/m2

Obklad ESTEN Štruktúra A
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,4 m² / 8 ks 

29,5 x 59,5 x 0,9 cm 34,15 €/m2 29,00 €/m2

Obklad ESTEN Štruktúra B
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 0,88 m² / 5 ks

29,5 x 59,5 x 1 cm 34,15 €/m2 29,00 €/m2

Mozaika ESTEN Grafit / Silver
rezaná, rektifikovaná
kocka: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 29,8 x 1 cm 21,90 €/ks 18,60 €/ks

bianco grafit

Dlažba LATERIZ Grys
matná, PEI 4

 1,6 m² / 10 ks

40 x 40 x 0,85 cm 21,29 €/m2 18,10 €/m2

Obklad LATERIZIO Grys
matný

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 22,05 €/m2   18,80 €/m2

Obklad LATERIZIO Bianco
matný

  1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 22,05 €/m2   18,80 €/m2

Listela LATERIZIO 
sklenená

 
7 x 60 x 0,79 cm 17,79 €/ks 15,10 €/ks

Mozaika LATERIZIO
rezaná, matná

 
29,8 x 29,8 x 0,95 cm 21,90 €/ks 18,60 €/ks

Dlažba LATERIZ Bianco
matná, PEI 4

 1,6 m² / 10 ks

40 x 40 x 0,85 cm 21,29 €/m2 18,10 €/m2

Inserto LATERIZIO Sklo B
dekor, lesklý

 
30 x 60 x 0,8 cm 51,45 €/ks 43,80 €/ks

Inserto LATERIZIO Sklo A
dekor, lesklý

 
30 x 60 x 0,8 cm 51,45 €/ks 43,80 €/ks

Inserto LATERIZIO Sklo C
dekor, lesklý

 
30 x 60 x 0,8 cm 51,45 €/ks 43,80 €/ks

  - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.55 OBKLADY A DLAŽBY 56

ESTEN LATERIZIO / LATERIZ



Obklad ELANDA
matný, rektifikovaný

  1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 32,26 €/m2 27,40 €/m2

Obklad ELANDA Pásy
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 35,60 €/m2 30,20 €/m2

Obklad ELANDA
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

  1,30 m² / 7 ks

25 x 75 x 0,9 cm 35,60 €/m2 30,20 €/m2

Dlažba ELANDO Bianco
matná, štruktúrovaná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, PEI 4

  1,25 m² / 5 ks

50 x 50 x 0,85 cm 29,04 €/m2 24,70 €/m2

bianco

beige

Obklad FIORI Bianco
lesklý

 1,4 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 24,26 €/m2 20,60 €/m2

Obklad FIORI Bianco Štruktúra
lesklý, štruktúrovaný

 1,4 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 25,72 €/m2 21,80 €/m2

Obklad FIORI Coral Ondulato
lesklý

 0,76 m² / 26 ks

9,8 x 29,8 x 0,84 cm 27,72 €/m2 23,50 €/m2

Obklad FIORI Blue Ondulato
lesklý

 0,76 m² / 26 ks

9,8 x 29,8 x 0,84 cm 27,72 €/m2 23,50 €/m2

Inserto FIORI Color Mix A
dekor, matný

30 x 60 x 0,9 cm 19,82 €/ks 16,80 €/ks

Inserto FIORI Color Mix B
dekor, matný

30 x 60 x 0,9 cm 19,82 €/ks 16,80 €/ks

Inserto FIORI Color Mix C
dekor, matný

30 x 60 x 0,9 cm 19,82 €/ks 16,80 €/ks

Obklad FIORI Coral
lesklý

 1,4 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 24,26 €/m2 20,60 €/m2

Obklad FIORI Blue
lesklý

 1,4 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 24,26 €/m2 20,60 €/m2

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.57

ANTONELLA / ANTON

OBKLADY A DLAŽBY 5857

ELANDA / ELANDO FIORI



Obklad ANELLO Beige
lesklý, tonálny

 1,4 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 24,26 €/m2 20,60 €/m2

Obklad LOFT Bianco
matný

 1,3 m² / 13 ks

25 x 40 x 0,8 cm 15,04 €/m2 12,80 €/m2

Obklad HARMONY
matný, v prevedení grys tonálny

  1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 21,48 €/m2 18,30 €/m2

Obklad 
HARMONY Štruktúra A
matný, štruktúrovaný, v prevedení grys tonálny

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 22,93 €/m2 19,50 €/m2

Obklad 
HARMONY Grys Štruktúra B
matný, štruktúrovaný, tonálny

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 22,93 €/m2 19,50 €/m2

Mozaika 
HARMONY Grys 
dekor, rezaná, tonálna
kocka: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 29,8 x 0,8 cm 11,24 €/set 9,60 €/set

Obklad/Dlažba NATURO Grey 
matná, mrazuvzdorná, gres, R10, PEI 4

 1,08m² / 3 ks

60 x 60 x 0,95 cm 21,36 €/m2 18,20 €/m2

Obklad 
HARMONY Grys Patchwork
matný

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 22,93 €/m2 19,50 €/m2

Obklad LOFT Bianco
lesklý

 1,3 m² / 13 ks

25 x 40 x 0,8 cm 15,04 €/m2 12,80 €/m2

Mozaika LOFT Wood
dekor, rezaná. 
kocka: 2,3 x 2,3 cm

29,8 x 29,8 x 0,85 cm 9,08 €/set 7,80 €/set

Obklad LOFT Brown Wood
dekor, matný

 1,3 m² / 13 ks

25 x 40 x 0,8 cm 15,94 €/m2 13,50 €/m2

Obklad LOFT Brown Brick
dekor, matný, štruktúrovaný

 1,2 m² / 12 ks

25 x 40 x 0,8 cm 16,57 €/m2 14,10 €/m2

Listela LOFT Brown Wood
dekor, matná

4,8 x 40 x 0,8 cm 3,82 €/ks 3,30 €/ks

Inserto ANELLO Beige A
dekor, lesklý, tonálny

30 x 60 x 0,9 cm 19,82 €/ks 16,80 €/ks

Inserto ANELLO Beige B
dekor, lesklý, tonálny

30 x 60 x 0,9 cm 19,82 €/ks 16,80 €/ks

Obklad ANELLO Beige Štruktúra
lesklý, štruktúrovaný, tonálny

 1,4 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 25,72 €/m2 21,80 €/m2

bianco grys

  - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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HARMONY

LOFT

ANELLO



Inserto SYNERGY Color Mix
dekor, lesklý

30 x 60 x 0,9 cm 17,64 €/ks 15,00 €/ks

Inserto SYNERGY Bianco 
dekor, lesklý

30 x 60 x 0,9 cm 17,64 €/ks 15,00 €/ks

Obklad SYNERGY
lesklý 

 1,44 m² / 8 ks
30 x 60 x 0,9 cm

bianco, beige, blue, coral 21,48 €/m2 18,30 €/m2

nero 22,93 €/m2 19,50 €/m2

Obklad SYNERGY Štruktúra B
štruktúrovaný, lesklý, farby: bianco, nero

 1,44 m² / 8 ks
30 x 60 x 0,9 cm

bienco 22,93 €/m2 19,50 €/m2

nero 23,37 €/m2 19,80 €/m2

Obklad SYNERGY Štruktúra A
štruktúrovaný, lesklý

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 22,93 €/m2 19,50 €/m2

bianco

coral blue

nero

beige

Dlažba WOOD BASIC
matná, mrazuvzdorná, gres, 
R9, PEI 3/PEI 4

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 x 0,85 cm 20,85 €/m2 15,20 €/m2

Dlažba WOOD RUSTIC
matná, mrazuvzdorná, gres, R9, 
PEI 3/PEI 4/PEI 5

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 x 0,85 cm 20,85 €/m2 15,20 €/m2

Obklad/Dlažba NATURALMOOD
štruktúrovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, 
PEI 3/PEI 4

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 x 0,85 cm 22,67 €/m2 15,20 €/m2

Obklad/Dlažba LIGHTMOOD
štruktúrovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, 
PEI 3/PEI 4

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 x 0,85 cm 22,67 €/m2 15,20 €/m2

bianco biege biege

greyvanilla grigiohoney

naturale naturalebrown

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.61 OBKLADY A DLAŽBY 62

SYNERGY WOOD BASIC / WOOD RUSTIC

NATURALMOODLIGHTMOOD

* brown   ** bianco, naturale, beige (Basic)  *** beige (Rustic) 

*

*

*

*

*

*

***

* grigio   ** grey* honey   ** vanilla

* **



Dlažba SEXTANS Beige
matná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R10, 
PEI 4

  1,76 m2 / 11 ks

40 x 40 x 0,78 cm 13,24 €/m2   11,20 €/m2

Dlažba PROTEO Beige
matná, mrazuvzdorná, gres,  R10, PEI 4

  1,76 m2 / 11 ks

40 x 40 x 0,78 cm 13,24 €/m2   11,20 €/m2

Dlažba REDO Beige
matná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R10, 
PEI 4

  1,62 m2 / 18 ks

30 x 30 x 0,72 cm 12,13 €/m2   10,30 €/m2

Dlažba SEXTANS Brown
matná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R10, 
PEI 3

  1,76 m2 / 11 ks

40 x 40 x 0,78 cm 13,24 €/m2   11,20 €/m2

Dlažba PROTEO Bianco
matná, mrazuvzdorná, gres, R10, PEI 4

  1,76 m2 / 11 ks

40 x 40 x 0,78 cm 13,24 €/m2   11,20 €/m2

Dlažba REDO Brown
matná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R10, 
PEI 4

  1,62 m2 / 18 ks

30 x 30 x 0,72 cm 12,13 €/m2   10,30 €/m2

Dlažba SEXTANS Grafit
matná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R10, 
PEI 4

  1,76 m2 / 11 ks

40 x 40 x 0,78 cm 13,24 €/m2   11,20 €/m2

Dlažba PROTEO Grys
matná, mrazuvzdorná, gres, R10, PEI 4

  1,76 m2 / 11 ks

40 x 40 x 0,78 cm 13,24 €/m2   11,20 €/m2

Dlažba SOHN Grys
matná, mrazuvzdorná, gres, R10, PEI 4

  1,60 m2 / 10 ks

40 x 40 x 0,85 cm 15,38 €/m2   13,10 €/m2

  - produkt dostupný skladom

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.63 OBKLADY A DLAŽBY 64

SEXTANS PROTEO

REDO SOHN



Dlažba LAMIERA BROWN
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 3

  1,07 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 32,57 €/m2   27,70 €/m2

Sokel LAMIERA BROWN
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, tonálny, 
R9, PEI 3

7,2 x 59,8 x 0,9 cm 5,29 €/ks   4,50 €/ks

Dlažba TROPHY
matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, tonálna, R10, PEI 4/PEI 5

 1,06 m2 / 5 ks

21,5 x 98,5 x 1,05 cm 31,26 €/m2   28,20 €/m2

Mozaika TROPHY
rezaná, matná, mrazuvzdorná, tonálna, PEI 4/PEI 5 
kocka: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 29,8 x 1,05 cm 14,04 €/set   12,00 €/set
brown

beige

bianco

darklight naturalewarm

Dlažba / obklad WILDLAND
štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 3/ PEI 4

 1,06 m2 / 6 ks

14,8 x 119,8 x 1 cm 34,15 €/m2 24,80 €/m2

Dlažba / obklad WILDLAND
štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 3/ PEI 4

 1,06 m2 / 8 ks

14,8 x 89,8 x 1 cm 31,31 €/m2 22,80 €/m2

Dekor WILDLAND Chevron ľavá
dekor, štrukturovaná, mrazuvzdorná, tonálna, R9, PEI 3/PEI 4

14,8 x 88,8 x 1 cm 10,29 €/ks 8,70 €/ks

Dekor WILDLAND Chevron pravá
dekor, štrukturovaná, mrazuvzdorná, tonálna, R9, PEI 3/PEI 4

14,8 x 88,8 x 1 cm 10,29 €/ks 8,70 €/ks

 beige, brown

  - produkt dostupný skladomVzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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LAMIERA

TROPHY
* **

* brown   ** beige a bianco

WILDLAND

* dark   ** light, warm, naturale 

* **



Dlažba / obklad CRAFTLAND 
štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 3/PEI 4

 1,06 m2 / 6 ks

14,8 x 119,8 x 1 cm 34,15 €/m2 24,80 €/m2

Dlažba / obklad ICELAND 
štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 4

 1,06 m2 / 6 ks

14,8 x 119,8 x 1 cm 34,15 €/m2 24,80 €/m2

Dlažba / obklad CRAFTLAND
štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 3/PEI 4

 1,06 m2 / 8 ks

14,8 x 89,8 x 1 cm 31,31 €/m2 22,80 €/m2

Dlažba / obklad ICELAND
štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 4

 1,06 m2 / 8 ks

14,8 x 89,8 x 1 cm 31,31 €/m2 22,80 €/m2

dark brown

silver

light

ivory

arctic

brown

naturale

naturale

beige

naturale
Dlažba / obklad NORDLAND
štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 4

 1,06 m2 / 6 ks

14,8 x 119,8 x 1 cm 34,15 €/m2 24,80 €/m2

Dlažba / obklad NORDLAND
štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 4

 1,06 m2 / 8 ks

14,8 x 89,8 x 1 cm 31,31 €/m2 22,80 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu. OBKLADY A DLAŽBY 6867

ICELAND

CRAFTLAND

* dark brown   ** light, naturale, brown 

* **

NORDLAND



beige naturale brownochra

Dlažba ROBLE
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna, R9, PEI 3/PEI 4

 1,16 m² / 5 ks 

19,8 x 119,8 x 0,9 cm 38,49 €/m2   27,50 €/m2

Sokel ROBLE
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, 
R9, PEI 3/PEI 4

9,6 x 59,9 x 0,9 cm 5,81 €/ks   4,90 €/ks

Schodovka ROBLE
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna, R9, PEI 3/PEI 4

29,4 x 59,9 x 0,9 cm      12,27 €/ks   10,40 €/ks

Dlažba ROBLE
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna, R9, PEI 3/PEI 4

 1,06 m² / 2 ks 

29,4 x 180 x 0,9 cm 55,50 €/m2 37,90 €/m2

bianco naturale browngrys

Dlažba TAMMI
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna, R9, PEI 3/PEI 4

 1,16 m² / 5 ks 

19,8 x 119,8 x 0,9 cm 38,49 €/m2 27,50 €/m2

Sokel TAMMI
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, 
tonálny, R9, PEI 3/PEI 4

9,6 x 59,9 x 0,9 cm 5,81 €/ks   4,90 €/ks

Schodovka TAMMI
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna, R9, PEI 3/PEI 4

29,4 x 59,9 x 0,9 cm      12,27 €/ks   10,40 €/ks

Dlažba TAMMI
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna, R9, PEI 3/PEI 4

 1,06 m² / 2 ks 

29,4 x 180 x 0,9 cm 55,50 €/m2 37,90 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.69 OBKLADY A DLAŽBY 70

ROBLE
* **

* ochra a brown   ** beige a naturale

TAMMI

* naturale a brown   ** bianco a grys

* **



beige brown

Dlažba AVEIRO
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna, R9, PEI 3

  1,16 m² / 5 ks 

19,8 x 119,8 x 0,9 cm 38,49 €/m2 27,50 €/m2

Sokel AVEIRO
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, 
R9, PEI 3

9,6 x 59,9 x 0,9 cm 5,81 €/ks   4,90 €/ks

Dlažba AVEIRO
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna, R9, PEI 3

 1,06 m² / 2 ks 

29,4 x 180 x 0,9 cm 55,50 €/m2 37,90 €/m2

Schodovka AVEIRO
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna, R9, PEI 3

29,4 x 59,9 x 0,9 cm      12,27 €/ks  10,40 €/ks

Dlažba MALOE
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, glazovaná, 
tonálna, R9, PEI 3/PEI 4

 1,06 m2 / 5 ks  

21,5 x 98,5 x 1 cm 36,41 €/m2 31,00 €/m2

Sokel MALOE
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, 
tonálny, R9, PEI 4

7,2 x 49,1 x 1 cm 4,93 €/ks 4,20 €/ks

Mozaika MALOE Mix
rezaná, matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna, 
R9, PEI 3

29,8 x 29,8 x1,05 cm 20,00 €/ks 17,00 €/ks

biancobeige natural brown

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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AVEIRO MALOE
* **

* brown, natural  ** bianco, beige



Dlažba NATURSTONE
matná/lesklá/štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
tonálna, R10/R 12
59,8 x 59,8 x 1 cm     1,79 m² / 5 ks 

matná 28,85 €/m2  24,60 €/m2

lesklá 40,07 €/m2 34,00 €/m2

štruktúrovaná 30,11 €/m2   25,60 €/m2

Dlažba NATURSTONE
matná/lesklá/štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
tonálna, R10/R 12
29,8 x 59,8 x 1 cm      1,43 m² / 8 ks  

matná 28,85 €/m2 24,60 €/m2

lesklá 40,07 €/m2  34,00 €/m2

štruktúrovaná 30,11 €/m2  25,60 €/m2

Sokel NATURSTONE
matný/lesklý, mrazuvzdorný, tonálny
7,2 x 59,8 x 1 cm

matný 5,14 €/ks  4,40 €/ks
lesklý 5,95 €/ks  5,00 €/ks

Schodovka NATURSTONE
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna, 
R10/R 12

 1,43 m² / 8 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 29,04 €/m2 24,70 €/m2

beigeantracite grafit umbragrys

Dlažba ARKESIA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R10 

 1,79 m2 / 5 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 24,95 €/m2 21,20 €/m2

bianco beige

grys grigiografit

bianco nerogrys

Dlažba SCRATCH
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, glazovaná, 
tonálna, R10, PEI 3/PEI 4

  1,12 m² / 2 ks

75 x 75 x 0,9 cm 36,35 €/m2 30,90 €/m2

Dlažba SCRATCH
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, glazovaná, 
tonálna, R10, PEI 3/PEI 4

 1,07 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 31,31 €/m2 26,60 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.73 OBKLADY A DLAŽBY 74

NATURSTONE

* matný   ** štruktúrovaný

* **

SCRATCH
* * *

ARKESIA

* nero ** bianco, grys



Dlažba TRAKT
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, glazovaná, tonálna, R10, PEI 4

 1,12 m² / 2 ks

75 x 75 x 0,9 cm    35,34 €/m2 30,00 €/m2

beige antracite umbra grys

Dlažba TARANTO Grafit
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, glazovaná, tonálna, R10, PEI 4

 1,43 m² / 4 ks

59,8 x 59,8 x 1,1 cm 32,57 €/m2 27,70 €/m2

Schodovka INTERO
rovná, frézovaná, matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, 
R10

29,8 x 119,8 x 1,1 cm 29,03 €/ks 24,70 €/ks

Dlažba INTERO
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres,
R10

 0,72 m2 / 1 ks  

59,8 x 119,8 x 1,1 cm 36,98 €/m2 31,40 €/m2

Dlažba INTERO
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, 
R10 

 1,21 m2 / 3 ks

44,8 x 89,8 x 1 cm 28,85 €/m2 24,60 €/m2

Schodovka INTERO
rovná, frézovaná, matná, rektifikovaná, tonálna, 
mrazuvzdorná, , R10

29,8 x 59,8 x 1 cm 10,58 €/ks 9,00 €/ks

Dlažba INTERO 
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, 
gres, R10

 1,6 m2 / 9 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 26,40 €/m2 22,50 €/m2

Sokel INTERO
matný, mrazuvzdorný, 
R9

7,2 x 59,8 x 1 cm 5,29 €/ks 4,50 €/ks

Dlažba INTERO
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, 
gres, R10

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 0,9 cm 26,40 €/m2 22,50 €/m2

nero silver bianco

grys grafit

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu. OBKLADY A DLAŽBY 7675

TRAKT

TARANTO

INTERO



Dlažba TECNIQ 
rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, R10, PEI 
3/4/5, tonálna
59,8 x 59,8 x 1 cm      1,07 m2 / 5 ks 

Matná 30,18 €/m2 25,60 €/m2

Pololesklá 33,96 €/m2 28,90 €/m2

Sokel TECNIQ
matný/pololesklý, mrazuvzdorný, R10, PEI 3/4/5 
7,2 x 59,8 x 1 cm

Matná 5,07 €/ks  4,30 €/ks
Pololesklá 5,95 €/ks 5,00 €/ks

silver grafitbeigebianco grys

Mozaika TECNIQ
rezaná, mrazuvzdorná, R10, PEI 3/4/5 
29,8 x 29,8 x 1 cm   kocka: 4,8 x 4,8 cm

Matná 16,17 €/ks 13,80 €/ks
Pololesklá 18,16 €/ks 15,40 €/ks

Schodovka TECNIQ Rovná
rektifikovaná, frézovaná, mrazuvzdorná, R10, PEI 3/4/5
29,8 x 59,8 x 1 cm  

Matná 10,66 €/ks 9,00 €/ks
Pololesklá 12,27 €/ks 10,40 €/ks

TERASOVÉ
OBKLADY A DLAŽBY

Terasové obklady a dlažby vyrábané 
technológiou klinker sú ako stvorené 
do exteriéru a tomu zodpovedajú aj ich 
výminočné vlastnosti:

•   vysoká farebná stálosť
•   nízka nasiakavosť
•   odolnosť voči vyblednutiu
•   bezúdržbovosť
•   odolnosť voči teplotným výkyvom
•   dlhá životnosť

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.77 OBKLADY A DLAŽBY 78

* * ** **

* nero  ** beige, grafit, silver  *** bianco, grys

TECNIQ



Dlažba TAURUS 
matná, tonálna, mrazuvzdorná, R10, PEI 3

 0,99 m² / 11 ks

30 x 30 x 1,1 cm 20,92 €/m2 17,70 €/m2

Schodovka TAURUS 
rovná, matná, tonálna, mrazuvzdorná, R10, PEI 3

 0,9 m² / 10 ks

30 x 30 x 1,1 cm 23,75 €/m2 20,20 €/m2

Schodovka TAURUS Kapinos
rovná, matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
R10, PEI 3 

30 x 33 x 1,1 cm 22,42 €/ks 19,00 €/ks

Schodovka TAURUS Kapinos
rohová, matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
R10, PEI 3  

33 x 33 x 1,1 cm 33,29 €/ks 28,20 €/ks

Sokel TAURUS
mrazuvzdorný

8,1 x 30 x 1,1 cm 2,57 €/ks 2,20 €/ks

Podschodovka TAURUS 
matná, mrazuvzdorná, tonálna, R10, PEI 3 

 0,89 m² / 20 ks

14,8 x 30 x 1,1 cm 20,92 €/m2 17,70 €/m2

Obklad TAURUS 
matná, mrazuvzdorná, tonálna

 0,71 m² / 44 ks

6,6 x 24,5 x 0,74 cm 12,79 €/m2 10,90 €/m2

rosa grysbrown

Dlažba CLOUD 
matná, tonálna, mrazuvzdorná, extra odolná 
voči oteru, R9

 0,99 m² / 11 ks

30 x 30 x 1,1 cm 17,96 €/m2 15,20 €/m2

Schodovka CLOUD 
rovná, matná, tonálna, mrazuvzdorná, extra 
odolná voči oteru, R9

 0,9 m² / 10 ks

30 x 30 x 1,1 cm 20,60 €/m2 17,50 €/m2

Schodovka CLOUD Kapinos
rovná, matná, štruktúrovanám mrazuvzdorná, 
extra odolná voči oteru, R10

30 x 33 x 1,1 cm 20,88 €/ks 17,70 €/ks

Schodovka CLOUD Kapinos
rohová, matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
extra odolná voči oteru, R10 

33 x 33 x 1,1 cm 32,19 €/ks 27,40 €/ks

Sokel CLOUD
matný, mrazuvzdorný

8,1 x 30 x 1,1 cm 2,28 €/ks 1,90 €/ks

Podschodovka CLOUD 
matná, mrazuvzdorná, extra odolná voči oteru, 
tonálna, R9

 0,89 m² / 20 ks

14,8 x 30 x 1,1 cm 17,96 €/m2 15,20 €/m2

Obklad CLOUD 
matný, mrazuvzdorný, tonálny

 0,71 m² / 44 ks

6,6 x 24,5 x 0,74 cm 12,22 €/m2 10,40 €/m2

rosa brown

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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TAURUS CLOUD



Dlažba AQUARIUS 
matná, mrazuvzdorná, tonálna, R11, PEI 4 

 0,99 m² / 11 ks

30 x 30 x 1,1 cm 21,67 €/m2 18,40 €/m2

Podschodovka AQUARIUS 
matná, mrazuvzdorná, tonálna, R11, PEI 4  

 0,89 m² / 20 ks

14,8 x 30 x 1,1 cm 21,67 €/m2 18,40 €/m2

Sokel AQUARIUS 
mrazuvzdorný

8,1 x 30 x 1,1 cm 2,65 €/ks 2,20 €/ks

Obklad AQUARIUS 
matný, mrazuvzdorný, tonálny  

 0,71 m² / 44 ks

6,6 x 24,5 x 0,74 cm 13,55 €/m2 11,60 €/m2

Schodovka AQUARIUS Kapinos 
rohová, matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
R11, PEI 4  

33 x 33 x 1,1 cm 35,94 €/ks 30,60 €/ks

Schodovka AQUARIUS Kapinos 
rovná, matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
R11, PEI 4 

30 x 33 x 1,1 cm 23,52 €/ks 19,90 €/ks

beige brown

Dlažba SCANDIANO 
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
R10, PEI 3/PEI 4/PEI 5

 0,99 m² / 11 ks

30 x 30 x 1,1 cm 20,92 €/m2 17,70 €/m2

Schodovka SCANDIANO Kapinos
rovná, matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, tonálna, R10, 
PEI 3/PEI 4/PEI 5 

30 x 33 x 1,1 cm 22,05 €/ks 18,80 €/ks

Schodovka SCANDIANO Kapinos
rohová, matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna, R10, PEI 3/PEI 4/PEI 5
  

33 x 33 x 1,1 cm 33,08 €/ks 28,10 €/ks

Sokel SCANDIANO 
matný, mrazuvzdorný, tonálny

8,1 x 30 x 1,1 cm 2,57 €/ks 2,20 €/ks

Podschodovka SCANDIANO 
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
R10, PEI 3/PEI 4/PEI 5 

 0,89 m² / 20 ks

14,8 x 30 x 1,1 cm 20,92 €/m2 17,70 €/m2

Obklad SCANDIANO 
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 

 0,71 m² / 44 ks

6,6 x 24,5 x 0,74 cm 22,05 €/m2 18,80 €/m2Dlažba SCANDIANO 
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
R10, PEI 3/PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 6 ks

30 x 60 x 1,1 cm 21,42 €/m2   18,20 €/m2

Schodovka SCANDIANO 
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
R10, PEI 3/PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 6 ks

30 x 60 x 1,1 cm 25,52 €/m2   21,70 €/m2

ochrabeige brownrosso

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.81
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AQUARIUS SCANDIANO
* * ** **

* rosso a brown   ** ochra   *** beige



* Pri objednávke skontrolujte balenie pre konkrétne farebné prevedenie.

Dlažba SEMIR
matná, mrazuvzdorná, extra odolná voči oteru, 
tonálna, R10

 0,99 m² / 11 ks

30 x 30 x 1,1 cm 18,96 €/m2 16,20 €/m2

Schodovka SEMIR
rovná, matná, mrazuvzdorná, extra odolná voči 
oteru, tonálna, R10

 0,90 m² / 10 ks

30 x 30 x 1,1 cm 21,42 €/m2 18,20 €/m2

Schodovka SEMIR Kapinos
rovná, matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
extra odolná voči oteru, R10

30 x 33 x 1,1 cm 21,42 €/ks 18,10 €/ks

Schodovka SEMIR Kapinos
rohová, matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
extra odolná voči oteru, R10 

33 x 33 x 1,1 cm 32,85 €/ks 27,90 €/ks

Podschodovka SEMIR 
matná, mrazuvzdorná, tonálna, extra odolná 
voči oteru, R10

 0,89 m² / 20 ks

14,8 x 30 x 1,1 cm 18,96 €/m2 16,20 €/m2

Sokel SEMIR 
matný, mrazuvzdorný

8,1 x 30 x 1,1 cm 2,49 €/ks 2,10 €/ks

Obklad SEMIR 
matná, mrazuvzdorná, tonálna

 0,71 m² / 44 ks

6,6 x 24,5 x 0,74 cm 13,55 €/m2 11,60 €/m2

grafitbeige brownrosa

Pevný TERČ
terč na uloženie 20 mm dlažieb, 
s pevnou výškou, medzera medzi 
dlažbou 4 mm, priemer 150 mm, výška:

10 mm 0,29 € 0,24 €
15 mm 0,32 € 0,27 €
20 mm 0,80 € 0,68 €
30 mm 0,95 € 0,80 €
podložka 2,5 mm  0,26 €  0,22 €

Regulačný KĽÚČ
na reguláciu výšky u nastaviteľných 
terčov, z nehrdzavejúcej ocele

41,27 € 35,08 €

KOREKTOR SKLONU
kruhová sklonová podložika Ø 206 mm 
s min. výškou jednej strany 3,5 mm 
pre vyrovnanie sklonu 1 a 2%

pre 1% 1,68 € 1,43 €
pre 2% 1,74 € 1,48 €

Gumová PODLOŽKA
pre vyrovnanie sklonu, 
priemer 220 mm

hrúbka 5 mm  2,56 €  2,18 €

Klipy NA UCHYTENIE
dlažby pri osádzaní

stenový dorazový klip 6,61 € 5,62 €
horný klip na hlavu 6,47 € 5,50 €
spodný klip 6,55 € 5,56 €

PODLOŽKA PVC
pri uložení 20 mm dlažieb, kruhová,  
Ø 120 mm, na ochranu:

podkladovej PVC fólie 0,12 € 0,10 €
rektifik. hlavu terča 0,64 € 0,54 €

Rektifikačný TERČ
terč na uloženie 20 mm dlažieb, 
s nastaviteľnou výškou:

22-35 mm 3,28 € 2,79 €
35-55 mm 3,39 € 2,88 €
55-95 mm 3,78 € 3,22 €
95-165 mm 4,20 € 3,57 €
165-235 mm 4,97 € 4,23 €
predĺženie 126mm 3,12 € 2,66 €

Samonivelačný TERČ
terč na uloženie 20 mm dlažieb, 
s výkyvnou hlavou, umožňuje vyrovnať spád 
do 10 % sklonu, s nast. výškou:

40-56 mm 4,31 € 3,67 €
50-70 mm 5,23 € 4,44 €
70-110 mm 6,15 € 5,23 €
110-160 mm 7,59 € 6,45 €
150-210 mm 10,02 € 8,52 €
predĺženie 126mm 3,12 € 2,66 €

horný klip

dolný klip stenový klip

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.83
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Dlažba/obklad WETWOOD Brown
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,71 m² / 2 ks

29,5 x 119,5 x 2 cm 59,79 €/m2 41,30 €/m2

Dlažba/obklad WETWOOD Grey
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,71 m² / 2 ks

29,5 x 119,5 x 2 cm 59,79 €/m2 41,30 €/m2

Dlažba/obklad WILLOW Ochra
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, R11, PEI 4

 0,71 m² / 2 ks

29,5 x 119,5 x 2 cm 59,79 €/m2 41,30 €/m2

Dlažba/obklad WILLOW Brown
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, R11, PEI 3

 0,71 m² / 2 ks

29,5 x 119,5 x 2 cm 59,79 €/m2 41,30 €/m2

Dlažba/obklad WETWOOD Beige
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,71 m² / 2 ks

29,5 x 119,5 x 2 cm 59,79 €/m2 41,30 €/m2

Dlažba/obklad WILLOW Beige
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, R11, PEI 4

 0,71 m² / 2 ks

29,5 x 119,5 x 2 cm 59,79 €/m2 41,30 €/m2

Dlažba/obklad MADERA Brown
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,71 m² / 2 ks

29,5 x 119,5 x 2 cm 59,79 €/m2 41,30 €/m2

Dlažba/obklad SHERWOOD Grys
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,71 m² / 2 ks

29,5 x 119,5 x 2 cm 59,79 €/m2 41,30 €/m2

Dlažba/obklad SHERWOOD Naturale
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,71 m² / 2 ks

29,5 x 119,5 x 2 cm 59,79 €/m2 41,30 €/m2

Dlažba/obklad MADERA Beige
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,71 m² / 2 ks

29,5 x 119,5 x 2 cm 59,79 €/m2 41,30 €/m2

Dlažba/obklad SHERWOOD Bianco
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,71 m² / 2 ks

29,5 x 119,5 x 2 cm 59,79 €/m2 41,30 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.85 OBKLADY A DLAŽBY 86

WETWOOD

WILLOW

MADERA

SHERWOOD



Dlažba/obklad OPTIMAL
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,71 m² / 1 ks

59,5 x 119,5 x 2 cm 62,94 €/m2 43,30 €/m2

Dlažba/obklad OPTIMAL
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,54 m² / 1 ks

59,5 x 89,5 x 2 cm 62,94 €/m2 43,30 €/m2

Dlažba/obklad OPTIMAL
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,71 m² / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

beige grys grafit antracite

Dlažba/obklad BURLINGTON
rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 3/PEI 4

 0,71 m² / 1 ks

59,5 x 119,5 x 2 cm 62,94 €/m2 43,30 €/m2

Dlažba/obklad BURLINGTON
rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 3/PEI 4

 0,54 m² / 1 ks

59,5 x 89,5 x 2 cm 62,94 €/m2 43,30 €/m2

Dlažba/obklad MINSTER
rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,53 m² / 1 ks

59,5 x 89,5 x 2 cm 62,94 €/m2 43,30 €/m2

rust

rustic

ivory

multi black

silver blue

Dlažba/obklad BURLINGTON
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 3/PEI 4

 0,72 m² / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.87
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OPTIMAL BURLINGTON
* **

* blue  ** ivory, rust, silver

MINSTER



Dlažba TERRACE Beige 20 mm
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, R11, PEI 5

 0,71 m2 / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

Dlažba TERRACE Grys 20 mm
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, R11, PEI 4

 0,71 m2 / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

Dlažba TERRACE Grafit 20 mm
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, R11, PEI 4

 0,71 m2 / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

Dlažba/obklad RUSTIC GOLD 20 mm
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonálny, R11, PEI 4

 0,72 m² / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

Dlažba PATH Beige 20 mm
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  R11, PEI 4

 0,71 m2 / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

Dlažba GARDEN Beige 20 mm
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, R11, PEI 4

 0,71 m2 / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

Dlažba GARDEN Grys 20 mm
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, R11, PEI 4

 0,71 m2 / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

Dlažba GARDEN Grafit 20 mm
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, R11, PEI 3

 0,71 m2 / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

Dlažba PATH Grys 20 mm
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  R11, PEI 4

 0,71 m2 / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

Dlažba PATH Antracit 20 mm
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  R11, PEI 4

 0,71 m2 / 2 ks

59,5 x 59,5 x 2 cm 50,27 €/m2 36,30 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.89 OBKLADY A DLAŽBY 90

TERRACE

RUSTIC GOLD

GARDEN

PATH



Obklad SPECTRA Slonová kosť
matný, rektifikovaný, V1

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 26,20 €/m2 22,30 €/m2

Obklad SPECTRA Viacfarebný
červenohnedá - modrošedá - čierna,
matný, rektifikovaný, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 26,20 €/m2 22,30 €/m2

Obklad SPECTRA Viacfarebný
modrá - tyrkysová - čierna,
matný, rektifikovaný, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 26,20 €/m2 22,30 €/m2

Obklad SPECTRA Viacfarebný
zelená - zelenožltá - čierna,
matný, rektifikovaný, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 26,20 €/m2 22,30 €/m2

Mozaika SPECTRA Viacfarebná
červenohnedá - modrošedá - čierna,
set, matná, rektifikovaná, tonálny - V3
kocka: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 1 cm 13,40 €/set 11,40 €/set

Mozaika SPECTRA Viacfarebná
modrá - tyrkysová - čierna,
set, matná, rektifikovaná, tonálny - V3
kocka: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 1 cm 13,40 €/set 11,40 €/set

Mozaika SPECTRA Viacfarebná
zelená - zelenožltá - čierna,
set, matná, rektifikovaná, tonálny - V3
kocka: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 1 cm 13,40 €/set 11,40 €/set

Obklad POEM Svetlobéžová
lesklý, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 23,90 €/m2 20,30 €/m2

Obklad POEM Béžová
lesklý, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 23,90 €/m2 20,30 €/m2

Obklad POEM Viacfarebný
dekor, lesklý, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2 26,70 €/m2

Obklad POEM Sivohnedá
lesklý, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 23,90 €/m2 20,30 €/m2

Obklad POEM Svetlosivá
dekor, lesklý, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2 26,70 €/m2

Obklad POEM Svetlosivá
lesklý, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 23,90 €/m2 20,30 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.91 OBKLADY A DLAŽBY 92

SPECTRA novinka POEMnovinka



Obklad VEIN Biela
lesklý, rektifikovaný, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 21,50 €/m2 18,30 €/m2

Obklad VEIN Biela
lesklý, rektifikovaný, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 26,20 €/m2 22,30 €/m2

Mozaika VEIN Bieločierna
lesklá/matná, rektifikovaná, tonálna - V3
kocka: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 59,8 x 1 cm 17,30 €/set 14,70 €/set

Mozaika VEIN Biela
lesklá, rektifikovaná, tonálna - V3
kocka: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 59,8 x 1 cm 13,40 €/set 11,40 €/set

Mozaika VEIN Biela
matná, rektifikovaná, tonálna - V3
kocka: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 59,8 x 1 cm 13,40 €/set 11,40 €/set

Mozaika VEIN Bieločierna
matná, rektifikovaná, tonálna - V3
kocka: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 59,8 x 1 cm 17,30 €/set 14,70 €/set

Obklad VEIN Biela
matný, rektifikovaný, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 21,50 €/m2 18,30 €/m2

Obklad VEIN Biela
matný, rektifikovaný, tonálny - V3

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 26,20 €/m2 22,30 €/m2

Obklad FORM PLUS 
Svetlobéžová
matný, tonálny - V3

 1,08 m2 / 9 ks

19,8 x 59,8 x 1 cm 21,50 €/m2 18,30 €/m2

Obklad FORM PLUS 
Sivá
matný, tonálny - V3

 1,08 m2 / 9 ks

19,8 x 59,8 x 1 cm 21,50 €/m2 18,30 €/m2

Obklad FORM PLUS Béžová
dekor, matný, tonálny - V4

 1,08 m2 / 9 ks

19,8 x 59,8 x 1 cm 26,20 €/m2 22,30 €/m2

Obklad FORM PLUS Sivá
dekor, matný, tonálny - V4

 1,08 m2 / 9 ks

19,8 x 59,8 x 1 cm 26,20 €/m2 22,30 €/m2

Obklad FORM PLUS 
Tmovosivá
matný, tonálny - V3

 1,08 m2 / 9 ks

19,8 x 59,8 x 1 cm 21,50 €/m2 18,30 €/m2

Obklad FORM PLUS 
Svetlosivá
matný, tonálny - V3

 1,08 m2 / 9 ks

19,8 x 59,8 x 1 cm 21,50 €/m2 18,30 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.93 OBKLADY A DLAŽBY 94

VEIN novinka FORM PLUSnovinka



Dlažba LINKA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V2, V3, R10, PEI 4/PEI 5

 1,08 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 33,70 €/m2 28,60 €/m2

Dlažba LINKA Bielosivá
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 5

 1,08 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 33,70 €/m2 28,60 €/m2

Dlažba LINKA Hnedočierna
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4

 1,08 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 33,70 €/m2 28,60 €/m2

Dlažba LINKA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V2, V3, R10, PEI 4/PEI 5

 0,92 m2 / 23 ks

19,8 x 19,8 x 1 cm 41,70 €/m2 35,40 €/m2

Dlažba LINKA Bielosivá
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 5

 0,92 m2 / 23 ks

19,8 x 19,8 x 1 cm 41,70 €/m2 35,40 €/m2

Dlažba LINKA Hnedočierna
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4

 0,92 m2 / 23 ks

19,8 x 19,8 x 1 cm 41,70 €/m2 35,40 €/m2

biela

V2 - biela, sivá, čierna, hnedá         PEI 5 - biela, sivá, bielosivá  
V3 - bielosivá, hnedočierna PEI 4 - čierna, hnedá, hnedočierna

sivá bielosivá čierna hnedá hnedočierna

Dlažba PORFIDO 
matná/lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 1,08 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 29,00 €/m2 24,70 €/m2

Dlažba PORFIDO 
matná/lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 0,92 m2 / 23 ks

19,8 x 19,8 x 1 cm 41,70 €/m2 35,40 €/m2

Dlažba PORFIDO 
matná/lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 1,44 m2 / 2 ks

119,8 x 59,8 x 1 cm 48,60 €/m2 41,30 €/m2

biela sivábéžová čiernaokrová modrá

PEI 5 - biela, béžová
PEI 4 - sivá, okrová, modrá, čierna

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.95 OBKLADY A DLAŽBY 96

LINKA novinka novinka PORFIDO



Obklad BETONICO Hnedá 
dekor-náhodný mix vzorov, matný, rektifikovaný, 
tonálny - V4

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2 26,70 €/m2

Obklad BETONICO Sivá 
dekor-náhodný mix vzorov, matný, rektifikovaný, 
tonálny - V4

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 231,40 €/m2 26,70 €/m2

Obklad/Dlažba BETONICO 
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 29,00 €/m2 24,70 €/m2

Dekor BETONICO
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, 
tonálny - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 0,91 m² / 10 ks

9,8 x 9,8 x 1 cm 51,00 €/m2  43,40 €/m2

tmavobéžovábielosivásvetlobéžová čiernasivá

Obklad/Dlažba BETONICO Béžová
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V4, R10, PEI 5

 1,08 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 38,30 €/m2   32,60 €/m2

Obklad/Dlažba BETONICO Sivá
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V4, R10, PEI 4

 1,08 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 38,30 €/m2   32,60 €/m2

Obklad/Dlažba BETONICO
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 29,00 €/m2   24,70 €/m2

Mozaika BETONICO
set, matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4/PEI 5
kocka: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 1 cm 17,30 €/set 14,70 €/set

béžová

Dlažba PIAZZETTA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, R10

 1,08 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2   26,70 €/m2

Dlažba PIAZZETTA
matná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, R10

 1,21 m² / 6 ks

44,8 x 44,8 x 1 cm 21,50 €/m2   18,30 €/m2

slonová kosť svetlosivá čierna

Dlažba PIAZZETTA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, R10

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 29,00 €/m2 24,70 €/m2

Obklad PIAZZETTA Béžová
matný, rektifikovaný, tonálny - V3 

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2 26,70 €/m2

Obklad PIAZZETTA (Betonico) 
Svetlo béžová
matný, rektifikovaný, tonálny - V2

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 23,90 €/m2 20,30 €/m2

Obklad PIAZZETTA Šedá 
matný, rektifikovaný, tonálny - V3 

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2 26,70 €/m2

Obklad PIAZZETTA (Betonico) 
Svetlo šedá 
matný, rektifikovaný, tonálny - V2 

 1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 23,90 €/m2 20,30 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.97 OBKLADY A DLAŽBY 98

BETONICO

* tmavobéžová, sivá, čierna ** svetlobéžová, bielosivá

* * * 

PIAZZETTA



Inserto EASY Biela
dekor, pololesklý

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 10,00 €/ks 8,50 €/ks

Mozaika EASY Biela
set, matná, rektifikovaná, tonálna - V3
kocka: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 0,7 cm 17,30 €/ks 14,70 €/ks

Obklad EASY
matný, tonálny - V2 

 1,60 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 14,50 €/m2 12,30 €/m2

Obklad EASY
dekor, matný, far. prevedenie: biela, 
béžová, sivá

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 10,00 €/ks 8,50 €/ks

Obklad EASY Viacfarebný
dekor, matný, far. prevedenie: žltá, fialová, 
oranžová

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 10,00 €/ks 8,50 €/ks

Dlažba TREND
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, 
R9, PEI 4/PEI 5

 1,21 m² / 6 ks

44,5 x 44,5 x 0,8 cm 18,00 €/m2 15,30 €/m2

béžovábiela sivá žltá fialová oranžová

svetlosiváslonová kosť

sivá béžovosivá

svetlobéžová hnedosivá

tmavosivá čierna

Dlažba TREND
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, 
R9, PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 22,30 €/m2 19,00 €/m2

svetlosivá tmavosivásvetlobéžová hnedá

Dlažba RANDOM
matná, kalibrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V4, 
R9, PEI 5

  1,08 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 33,70 €/m2 28,60 €/m2

Schodovka RANDOM 
matná, kalibrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V4, 
R9, PEI 5 

59,8 x 59,5 x 1 cm 21,50 €/ks 18,30 €/ks
Sokel RANDOM
matný, kalibrovaný, mrazuvzdorný

59,8 x 9,5 x 1 cm 10,00 €/ks 8,50 €/ks

Mozaika RANDOM
matná, rektifikovaná, tonálna - V4, 
R10, PEI 5

30 x 30 x 1 cm 17,30 €/set 14,70 €/set

  - produkt dostupný skladom Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.99 OBKLADY A DLAŽBY 100

* * * 

* hnedosivá, tmavosivá, béžovosivá, čierna
** slonová kosť, svetlosivá, svetlobéžová, sivá

EASY / TREND RANDOM



Obklad UP
lesklý, rektifikovaný, tonálny - V2, 
far. prevedenia: všetky okrem bielej

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 31,40€/m2 26,70 €/m2

Obklad SYSTEM Biela
lesklý, rektifikovaný, tonálny - V1

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2 26,70 €/m2

Obklad UP
lesklý, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
tonálny - V2

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 33,70 €/m2 28,60 €/m2

Listela UP
lesklá, rektifikovaná

2,3 x 59,8 x 1 cm 13,40 €/ks 11,40 €/ks

Mozaika UP
set, lesklá, rektifikovaná, tonálna - V3
kocka: 2,3 x 2,3 cm

30 x 30 x 1 cm 23,90 €/set 20,30 €/set

Obklad UP
lesklý, tonálny - V2, far. prevedenia okrem bielej

 1,60 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 19,30 €/m2 16,40 €/m2

Obklad UP
dekor, mat/lesk
  

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 12,30 €/ks 10,50 €/ks

Obklad SYSTEM Biela
lesklý, tonálny - V1

 1,60 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 17,30 €/m2 14,70 €/m2

Obklad UP Viacfarebný Mix
dekor, lesklý, tonálny - V4

 1,60 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 23,90 €/m2 20,30 €/m2

Obklad UP Viacfarebný dekor
dekor, lesklý, tonálny - V4 

 1,60 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 23,90 €/m2 20,30 €/m2

svetlobéžová slonová kosť modrásivohnedábiela

Obklad TEXTILE Slonová kosť
matný, tonálny - V2 

 1,60 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 19,30 €/m2 16,40 €/m2

Obklad TEXTILE Béžová
matný, tonálny - V2 

 1,60 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 0,7 cm  19,30 €/m2 16,40 €/m2

Obklad TEXTILE Hnedá
matný, tonálny - V2 

 1,60 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 19,30 €/m2 16,40 €/m2

Obklad TEXTILE 
matný, tonálny - V2 

 1,60 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 16,20 €/m2  13,80 €/m2

Dlažba CONCEPT Béžová
matná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, R9, PEI 4 

 1,33 m² / 12 ks

33,3 x 33,3 x 0,8 cm 17,30 €/m2 14,70 €/m2

Dlažba CONCEPT Béžová
matná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, R9, PEI 4 

 1,21 m² / 6 ks

44,8 x 44,8 x 0,8 cm 19,30 €/m2 16,40 €/m2

Obklad TEXTILE Slonová kosť
dekor, matný

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 14,50 €/ks 12,30 €/ks

Listela TEXTILE
lesklá

2,2 x 39,8 x 0,7 cm 8,10 €/ks  6,90 €/ks

béžováslonová kosť

Mozaika TEXTILE
set, matná, rektifikovaná, tonálna - V3
kocka: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 0,7 cm 13,40 €/set 11,40 €/set

hnedá

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.101 OBKLADY A DLAŽBY 102

UP / SYSTEM TEXTILE / CONCEPT



slonová kosťslonová kosť svetlobéžová/drevo hnedá/drevosvetlobéžovásvetlobéžová

Obklad BASE
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny - V3
slonová kosť, svetlobéžová

 1,08 m² / 4 ks

29,8 x 89,8 x 1,05 cm 38,30 €/m2 32,60 €/m2

Obklad BASE
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny - V3
slonová kosť, svetlobéžová

 1,08 m² / 6 ks 

29,8 x 59,8 x 1 cm 26,20 €/m2 22,30 €/m2

Obklad BASE
dekor, matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
tonálny: slonová kosť - V3, svetlobéžová - V3, 
svetlobéžová/drevo - V4, hnedá/drevo - V4

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 33,70 €/m2 28,60 €/m2

Obklad BASE
dekor, matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
tonálny: slonová kosť - V3, svetlobéžová - V3, 
svetlobéžová/drevo - V4, hnedá/drevo - V4

 1,08 m² / 4 ks

29,8 x 89,8 x 1,05 cm 46,30 €/m2 39,40 €/m2

Listela BASE
matná, štruktúrovaná, rektifikovaná
slonová kosť, svetlobéžová

7 x 59,8 x 1 cm 33,70 €/ks 28,60 €/ks

Mozaika BASE
set, matná, rektifikovaná, tonálna - V3
slonová kosť, svetlobéžová
rozmer kocky: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 1 cm 13,40 €/set 11,40 €/set

Dlažba BASE
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R9, PEI 5, slonová kosť, svetlobéžová

 1,08 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 33,70 €/m2 28,60 €/m2

Obklad / Dlažba / Mozaika Dekory

Listela LAZIO Svetlobéžová
matná 

3,2 x 25 x 0,7 cm 3,90 €/ks 3,30 €/ks

Listela LAZIO Svetlobéžová 
matná 

3,2 x 33 x 0,7 cm 5,00 €/ks 4,30 €/ks

Listela LAZIO Béžová
matná 

3,2 x 33 x 0,7 cm 5,00 €/ks 4,30 €/ks

Obklad LAZIO 
Svetlobéžový
matný, tonálny - V2 

  1,50 m2 / 18 ks

25 x 33 x 0,7 cm 14,50 €/m2 12,30 €/m2

Obklad LAZIO Svetlobéžový
matný, rektifikovaný, tonálny - V2 

 1,08 m2 / 4 ks

30 x 90 x 1 cm 33,70 €/m2  28,60 €/m2

Obklad LAZIO Béžový
matný, rektifikovaný, tonálny - V2 

 1,08 m2 / 4 ks

30 x 90 x 1 cm 33,70 €/m2 28,60 €/m2

Obklad LAZIO 
Béžový
matný, tonálny - V2 

  1,50 m2 / 18 ks

25 x 33 x 0,7 cm 14,50 €/m2 12,30 €/m2

Obklad LAZIO 
Viacfarebný
obklad, tonálny - V4

  1,50 m2 / 18 ks

25 x 33 x 0,7 cm 23,90 €/m2 20,30 €/m2

Inserto LAZIO 
Svetlobéžová 
dekor, matný

25 x 33 x 0,7 cm 10,00 €/ks 8,50 €/ks

Listela LAZIO Béžová
matná 

3,2 x 25 x 0,7 cm 3,90 €/ks 3,30 €/ks

  - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.103 OBKLADY A DLAŽBY 104

BASE LAZIO / FARO
* * * 

* béžová, svetlohnedá, hnedá  ** sivobiela, béžovosivá

sivobiela svetlohnedá hnedábéžovosivá béžová Dlažba FARO
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
rektifikovaná, tonálna - V4, R9, PEI 4/PEI 5

 0,90 m² / 10 ks

14,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2 26,70 €/m2



Obklad AIR
lesklý, tonálny - V2

 1,08 m² / 9 ks

19,8 x 59,8 x 1 cm 27,10 €/m2  23,00 €/m2

Listela AIR Červeno-Zelený
dekor, lesklá

5,5 x 59,8 x 1 cm 13,60 €/ks 11,60 €/ks

Listela AIR Červeno-Oranžový
dekor, lesklá

5,5 x 59,8 x 1 cm 13,60 €/ks 11,60 €/ks
Obklad AIR Dekor 
Červeno-Zelený
dekor, set: 2 ks, lesklý

19,8 x 59,8 x 1 cm 39,00 €/set 33,20 €/set

Obklad AIR Dekor 
Červeno-Oranžový
dekor, set: 2 ks, lesklý

19,8 x 59,8 x 1 cm 39,00 €/set 33,20 €/set

Mozaika AIR
set, lesklá, rektifikovaná, tonálna - V2
kocka: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 1 cm 12,50 €/set 10,60 €/set

zelenábiela svetlosivá červená

Dlažba DECO Dekor
matná, štruktúrovaná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, tonálna - V4, R9, PEI 4 

 
59,8 x 59,8 x 1 cm 23,90 €/ks 20,30 €/ks

Dlažba CEMENTO
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, R9, PEI 5 

  1,08 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm svetlosivá 29,00 €/m2 24,70 €/m2

59,8 x 59,8 x 1 cm sivá 29,00 €/m2 24,70 €/m2

svetlosivá

tmavosivábéžová hnedá

sivásvetlobéžováObklad NEXT
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny - V2

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2   26,70 €/m2

Mozaika NEXT
set, matná, rektifikovaná, tonálna - V2
kocka: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 1 cm 13,40 €/set 11,40 €/set

Obklad NEXT Dekor Sivá
dekor, matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
tonálny - V4

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 33,70 €/m2 28,60 €/m2

Obklad NEXT Dekor Hnedá
dekor, matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
tonálny - V4

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 33,70 €/m2 28,60 €/m2

Listela NEXT
matná, rektifikovaná

4,8 x 59,8 x 1 cm 10,00 €/ks 8,50 €/ks

  - produkt dostupný skladom

  - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.105 OBKLADY A DLAŽBY 106

DECO

AIR NEXT

CEMENTO



Dlažba REBEL
matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, 
tonálna - V3, R9, PEI 4 / PEI 5

  1,28 m2 / 2 ks

79,8 x 79,8 x 1 cm 40,50 €/m2 34,40 €/m2

Dlažba REBEL
matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, 
tonálna - V3, R9, PEI 4 / PEI 5

  1,28 m2 / 4 ks

39,8 x 79,8 x 1 cm 40,50 €/m2 34,40 €/m2

Mozaika REBEL
matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, R9, 
tonálna - V3, PEI 4 / PEI 5

30 x 30 x 1 cm 17,30 €/set 14,70 €/set

Obklad REBEL
dekor, matný, mrazuvzdorný, tonálny - V3 
rektifikovaný

19,8 x 19,8 x 1 cm 6,40 €/ks 5,40 €/ks

Dlažba REBEL
matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, 
tonálna - V3,  R9, PEI 4 / PEI 5

  1,44 m2 / 2 ks

59,8 x 119,8 x 1 cm 48,60 €/m2   41,30 €/m2

Dlažba REBEL
matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, 
tonálna - V3, R9, PEI 4 / PEI 5

  1,08 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 29,00 €/m2 24,70 €/m2

Dlažba REBEL
matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, 
tonálna - V3, R9, PEI 4 / PEI 5

  1,08 m2 / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 23,90 €/m2 20,30 €/m2

béžovábielosivá

sivá tmavosivá

Obklad RUSH
mat/lesk, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
tonálny - V3 / V4 (medená)

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 33,70 €/m2 28,60 €/m2

Mozaika RUSH
set, mat/lesk, štruktúrovaná, rektifikovaná, 
tonálna - V3 / V4 (medená)
kocka: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 1 cm 13,40 €/set 11,40 €/set

Listela FASHION Oranžová
lesklá, rektifikovaná

2 x 59,8 x 1 cm 23,90 €/ks 20,30 €/ks

Listela RUSH Svetlomodrá
lesklá, rektifikovaná

2 x 59,8 x 1 cm 23,90 €/ks 20,30 €/ks

Listela RUSH Tmavohnedá
mat/lesk, rektifikovaná

4,8 x 59,8 x 1 cm 14,50 €/ks 12,30 €/ks

Listela RUSH Čierna
mat/lesk, rektifikovaná

4,8 x 59,8 x 1 cm 14,50 €/ks 12,30 €/ks

svetlosivá

tmavosivá tmavohnedá čierna

medenásvetlobéžová

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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REBEL
* **

* tmavosivá  ** bielosivá, béžová, sivá

RUSH / FASHION



svetlosivá

svetlosivábielosivá

tmavosivá

tmavosivá

slonová kosť

slonová kosť

čiernahnedosivá

hnedosivá

biela

Dlažba EXTRA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V2, R10, PEI 4/ PEI 5

 1,28 m² / 4 ks

39,8 x 79,8 x 1 cm 40,50 €/m2  34,40 €/m2

bielobéžová

Dlažba EXTRA
matná, rektifikovaná, tonálna - V2, mrazuvzdorná, R10, 
PEI 4/ PEI 5 

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 29,00 €/m2 24,70 €/m2

Dlažba EXTRA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V2, R10, PEI 4/ PEI 5

 1,28 m² / 2 ks

79,8 x 79,8 x 1 cm 40,50 €/m2 34,40 €/m2

Dlažba EXTRA
matná, rektifikovaná, tonálna - V2, mrazuvzdorná,  R10, 
PEI 4/ PEI 5  

 1,08 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm    29,00 €/m2 24,70 €/m2

Dlažba EXTRA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, 
R10, PEI 4/ PEI 5

 1,44 m² / 2 ks

59,8 x 119,8 x 1 cm 48,60 €/m2 41,30 €/m2

Obklad EXTRA
matný, tonálny - V2

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 21,50 €/m2 18,30 €/m2

Schodovka EXTRA
schodovka

39,8 x 79,8 x 1 cm 23,90 €/ks  20,30 €/ks

Obklad EXTRA Slonová kosť
dekor, matný, tonálny - V4

 1,6 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 1 cm 21,50 €/m2 18,30 €/m2

Obklad EXTRA Svetlosivý
dekor, matný, tonálny - V4

 1,6 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 1 cm 21,50 €/m2 18,30 €/m2

Obklad EXTRA
matný, tonálny - V2

 1,6 m² / 20 ks

19,8 x 39,8 x 0,7 cm 14,50 €/m2 12,30 €/m2

Dlažba SALOON
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, R9, PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 3 ks

29,8 x 119,8 x 1 cm 41,70 €/m2   35,40 €/m2

Mozaika SALOON
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 0,27 m² / 3 ks

30 x 30 x 1 cm 17,30 €/set   14,70 €/set

Dlažba SALOON
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, R9, PEI 4/PEI 5

 0,96 m² / 4 ks

19,8 x 119,8 x 1 cm 41,70 €/m2  35,40 €/m2

Obklad SALOON Svetlosivá
matný, rektifikovaný, tonálny - V2

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2 26,70 €/m2

Obklad SALOON Svetlobéžová
matný, rektifikovaný, tonálny - V2

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2 26,70 €/m2

Obklad SALOON Slonová kosť
matný, rektifikovaný, tonálny - V2

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2 26,70 €/m2

Dlažba SALOON
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R9, PEI 4/PEI 5

 0,64 m² / 4 ks

19,8 x 79,8 x 1 cm 31,40 €/m2   26,70 €/m2

Dlažba SALOON
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R9, PEI 4/PEI 5

 0,92 m² / 23 ks

19,8 x 19,8 x 1 cm 41,70 €/m2   35,40 €/m2

bielosivá béžová tmavohnedásvetlohnedá
  20 - slonová kosť

 22 - biela 
 21 - hnedosivá 
 23 - svetlá sivá
 24 - tmavosivá

  - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.109 OBKLADY A DLAŽBY 110

EXTRA

* hnedosivá, svetlosivá, tmavosivá, čierna  
** slonová kosť, biela 

* **

SALOON
* * * 

* béžová, svetlohnedá, tmavohnedá  ** bielosivá



béžová hnedá tmavohnedásivá tmavosivá

Dlažba QUARZIT
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, 
R9, PEI 4/PEI 5

 1,28 m² / 2 ks

79,8 x 79,8 x 1 cm 40,50 €/m2   34,40 €/m2

Dlažba QUARZIT
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, 
R9, PEI 4/PEI 5

 1,28 m² / 4 ks

39,8 x 79,8 x 1 cm 40,50 €/m2   34,40 €/m2

Dlažba QUARZIT
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, 
R9, PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2   26,70 €/m2

Dlažba QUARZIT
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, 
R9, PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 26,20 €/m2   22,30 €/m2

Mozaika QUARZIT
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, 
R10, PEI 4/PEI 5

30 x 30 x 1 cm 17,30 €/set   14,70 €/set

Dlažba QUARZIT
dekor, matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, tonál-
ny - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 0,91 m² / 10 ks

9,8 x 9,8 x 1 cm 51,00 €/m2  43,40 €/m2

Dlažba QUARZIT
matná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, R9, 
PEI 4/PEI 5

 1,21 m² / 6 ks

44,8 x 44,8 x 0,8 cm 18,00 €/m2   15,30 €/m2

Dlažba ROCK
matná, kalibrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, 
R10, PEI 5

 1,08 m2 / 3 ks 

59,8 x 59,8 x 1 cm 27,10 €/m2   23,00 €/m2

Mozaika ROCK 
set, matná, kalibrovaná, tonálna - V2, 
mrazuvzdorná, R10, PEI 5, 
rozmer kocky: 4,8 x 4,8 cm

29,8 x 29,8 x 1 cm 16,20 €/set 13,80 €/set

Dlažba ROCK
matná, kalibrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, 
R10, PEI 5

 1,08 m2 / 6 ks 

29,8 x 59,8 x 1 cm 22,30 €/m2 19,00 €/m2

Dekor ROCK 
set, mozaika, matná, kalibrovaná, tonálna - V2, 
mrazuvzdorná, R10, PEI 5

29,8 x 29,8 x 1 cm 16,20 €/set 13,80 €/set

svetlosivábiela čiernatmavosiváslonová kosť

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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QUARZIT 
* * * 

* hnedá, tmavosivá, čierna  ** béžová, sivá

ROCK



Mozaika BOARD
set, matná, kalibrovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V4, R10, PEI 4/PEI 5
kocka: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 1 cm 17,30 €/set 14,70 €/set

Mozaika BOARD Viacfarebná
set, matná, kalibrovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V4, R10, PEI 4
kocka: 4,8 x 4,8 cm

30 x 30 x 1 cm 17,30 €/set 14,70 €/set

Sokel BOARD
matný, kalibrovaný, mrazuvzdorný

59,8 x 9,5 x 1 cm 14,50 €/ks  12,30 €/ks

Dlažba BOARD
matná, kalibrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V4, 
R9, PEI 4/PEI 5

 1,08 m2 / 3 ks

29,8 x 119,8 x 1 cm 41,70 €/m2 35,40 €/m2

Dlažba BOARD
matná, kalibrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V4, 
R9, PEI 4/PEI 5

 0,96 m2 / 4 ks

19,8 x 119,8  x 1 cm 41,70 €/m2 35,40 €/m2

Schodovka BOARD
matná, kalibrovaná, mrazuvzdorná,
tonálna - V4, R9, PEI 4/PEI 5

29,8 x 119,8 x 1 cm 122,70 €/ks 104,30 €/ks

svetlosivá béžová hnedá tmavohnedásvetlobéžová

Dlažba ALBA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, 
R10, PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 31,40 €/m2   26,70 €/m2

Dlažba ALBA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, 
R10, PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 3 ks

59,8 x 119,8 x 1 cm 51,00 €/m2 43,40 €/m2

Dlažba KAAMOS
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 x 1 cm 29,00 €/m2 24,70 €/m2

Dlažba ALBA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna  - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 26,20 €/m2 22,30 €/m2

Dlažba KAAMOS
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 1,08 m² / 6 ks

29,8 x 59,8 x 1 cm 23,90 €/m2 20,30 €/m2

Schodovka ALBA
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4/PEI 5

29,8 x 59,8 x 1 cm 17,30 €/ks 14,70 €/ks

Dlažba KAAMOS
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 4/PEI 5

 1,21 m² / 6 ks

44,5 x 44,5 x 0,8 cm 19,30 €/m2 16,40 €/m2

slonová kosť

čiernaslonová kosť

hnedosivá sivá

sivá

béžová

béžová béžovosivá

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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BOARD

KAAMOS

ALBA
* **

* **

* **

* sivá | ** slonová kosť, béžová, hnedosivá

* béžovosivá, čierna | ** slonová kosť, béžová, sivá

* béžová, hnedá, tmavohnedá ** svetlosivá, svetlobéžová



Dlažba PIAZZETTA OUTDOOR
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R11

 0,72 m² / 2 ks

59,8 x 59,8 x 2 cm 56,80 €/m2   48,30 €/m2

svetlosivábéžová

čierna

béžová hnedá

tmavohnedá

sivá

tmavosivá

Dlažba QUARZIT OUTDOOR
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, R11, 
PEI 4/PEI 5

 0,72 m² / 2 ks

59,8 x 59,8 x 2 cm 56,80  €/m2   48,30 €/m2

béžová sivá

tmavosivá

Dlažba REBEL OUTDOOR
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, glazovaná, 
tonálna - V3, R11, tmavošedá - PEI 4, 
béžová, šedá - PEI 5

 0,72 m² / 2 ks

59,8 x 59,8 x 2 cm 56,80 €/m2   48,30 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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DLAŽBY S HRÚBKOU

20 mm

PIAZZETTA OUTDOOR
novinka

QUARZIT OUTDOOR
* * * 

* hnedá, tmavosivá, čierna  ** béžová, sivá

REBEL OUTDOOR



Schodovka TRAVERTIN
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, 
tonálna - V3, R10, PEI 5

29,8 x 29,8 x 0,8 cm 5,40 €/ks  4,60 €/ks

Dlažba TRAVERTIN 
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, 
R10, PEI 5

  1,18 m2 / 13 ks

29,8 x 29,8 x 0,8 cm 16,20 €/m2  13,80 €/m2

Dlažba TRAVERTIN 
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V3, 
R10, PEI 5

 1,08 m2 / 6 ks

30,3 x 60,2 x 1 cm 18,00 €/m2 15,30 €/m2

Okapnica TRAVERTIN
balkónová tvarovka, matná, štruktúrovaná, 
mrazuvzdorná, tonálna - V3, R10, PEI 5

29,8 x 15 x 0,8 cm 13,40 €/ks 11,40 €/ks

Sokel TRAVERTIN 
matný, štruktúrovaný, mrazuvzdorný 

29,8 x 7,2 x 0,8 cm 3,90 €/ks 3,30 €/ks

béžováslonová kosť

okrová hnedá

Dlažba STARLINE GRANIT
Svetlá béžová
matná, tonálna - V2, mrazuvzdorná, R9 

  1,44 m2 / 16 ks

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 9,85 €/m2 8,40 €/m2

Dlažba STARLINE GRANIT 
Svetlá béžová
matná, tonálna - V2, mrazuvzdorná, štruktúrovaná, R11 

 1,44 m2 / 16 ks

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 9,85 €/m2 8,40 €/m2

Dlažba STARLINE GRANIT 
Čierna
matná, tonálna - V2, mrazuvzdorná, R9 

  1,44 m2 / 16 ks

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 9,85 €/m2 8,40 €/m2

Dlažba STARLINE GRANIT 
Čierna
matná, tonálna - V2, mrazuvzdorná, štruktúrovaná, R11 

 1,44 m2 / 16 ks

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 9,85 €/m2 8,40 €/m2

Dlažba STARLINE GRANIT 
Svetlá sivá
matná, tonálna - V2, mrazuvzdorná, R9 

  1,44 m2 / 16 ks

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 9,85 €/m2 8,40 €/m2

Dlažba STARLINE GRANIT 
Svetlá sivá
matná, tonálna - V2, mrazuvzdorná, štruktúrovaná, R11 

  1,44 m2 / 16 ks

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 9,85 €/m2 8,40 €/m2

Dlažba STARLINE GRANIT 
Hnedá
matná, tonálna - V2, mrazuvzdorná, R9 

  1,44 m2 / 16 ks

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 9,85 €/m2 8,40 €/m2

Dlažba STARLINE GRANIT 
Hnedá
matná, tonálna - V2, mrazuvzdorná, štruktúrovaná, R11 

 1,44 m2 / 16 ks

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 9,85 €/m2 8,40 €/m2

Dlažba STARLINE GRANIT 
Sivá
matná, tonálna - V2, mrazuvzdorná, R9 

  1,44 m2 / 16 ks

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 9,85 €/m2 8,40 €/m2

Dlažba STARLINE GRANIT 
Sivá
matná, tonálna - V2, mrazuvzdorná, štruktúrovaná, R11 

 1,44 m2 / 16 ks

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 9,85 €/m2 8,40 €/m2

Schodovka STARLINE GRANIT 
Svetlá béžová
matná, mrazuvzdorná, R10

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 1,33 €/ks 1,10 €/ks

Schodovka STARLINE GRANIT 
Čierna
matná, mrazuvzdorná, R10

29,8 x 29,8 x 0,7 cm 1,33 €/ks 1,10 €/ks

  - produkt dostupný skladom

  - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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TRAVERTIN STARLINE GRANIT



Dlažba VIA Svetlobéžová
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V4, R9, PEI 5 

 1,18 m2 / 13 ks

29,8 x 29,8 x 0,8 cm 19,30 €/m2 16,40 €/m2

Dlažba VIA Sivá
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V4, R9, PEI 4 

 1,18 m2 / 13 ks

29,8 x 29,8 x 0,8 cm 19,30 €/m2 16,40 €/m2

Dlažba VIA Červenohnedá
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V4, R9, PEI 4 

 1,18 m2 / 13 ks

29,8 x 29,8 x 0,8 cm 19,30 €/m2 16,40 €/m2

Dlažba VIA Hnedá
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V4, R9, PEI 4 

 1,18 m2 / 13 ks

29,8 x 29,8 x 0,8 cm 19,30 €/m2 16,40 €/m2

Dlažba TAURUS GRANIT Nordic
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, R11 

 1,09 m2 / 12 ks

30 x 30 x 0,9 cm 19,30 €/m2 16,40 €/m2

Dlažba TAURUS GRANIT Nevada
matná, mrazuvzdorná, R9 

  1,09 m2 / 12 ks

30 x 30 x 0,9 cm 11,30 €/m2 9,60 €/m2

Dlažba TAURUS GRANIT Nevada
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, R11 

 1,09 m2 / 12 ks

30 x 30 x 0,9 cm 19,30 €/m2 16,40 €/m2

Dlažba TAURUS GRANIT Nordic
matná, mrazuvzdorná, R9 

  1,09 m2 / 12 ks

30 x 30 x 0,9 cm 11,30 €/m2 9,60 €/m2

Schodovka TAURUS GRANIT Nordic
matná, mrazuvzdorná, R10

 
30 x 30 x 0,9 cm 1,30 €/ks 1,10 €/ks

Schodovka TAURUS GRANIT Nevada
matná, mrazuvzdorná, R10

 
30 x 30 x 0,9 cm 1,30 €/ks 1,10 €/ks

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.119 OBKLADY A DLAŽBY 120

TAURUS

VIA



Obklad GENESIS
matný, rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks
35 x 100 cm

white 51,35 €/m2 43,60 €/m2

Obklad GENESIS DUNE
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
tonálny - V2 /gold, silver, copper/

 1,05 m2 / 3 ks
35 x 100 cm

white 57,16 €/m2 48,60 €/m2

silver, gold 136,84 €/m2 116,30 €/m2

copper 151,50 €/m2 128,80 €/m2

Obklad GENESIS COASTAL
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,05 m2 / 3 ks
35 x 100 cm

white 57,16 €/m2 48,60 €/m2

black 64,50 €/m2 54,80 €/m2

Obklad GENESIS SHELL
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný

 1,05 m2 / 3 ks
35 x 100 cm

white 57,16 €/m2 48,60 €/m2

marine blue 64,50 €/m2 54,80 €/m2

white

whitewhite

marine blue

pink

black

green

deep blue

whiteblack marine blue

silver gold copper

Obklad GENESIS WIND
štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny - V2 /gold, silver, copper/

 1,05 m2 / 3 ks
35 x 100 cm

white 57,16 €/m2 48,60 €/m2

pink 64,50 €/m2 54,80 €/m2

silver, gold 136,84 €/m2 116,30 €/m2

copper 151,50 €/m2 128,80 €/m2

gold lesklásilver leskláwhite lesklá white matná copper lesklá

gold matnásilver matná pink matnácopper matná

TIP: Kompletnú ponuku rozmerov a vzorov nájdete v katalógu výrobcu.

Obklad GENESIS LEAF
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
tonálny - V2 /gold, silver, copper/

 1,05 m2 / 3 ks
35 x 100 cm

white 57,16 €/m2 48,60 €/m2

deep blue, green 64,50 €/m2 54,80 €/m2

silver, gold 136,84 €/m2 116,30 €/m2

copper 151,50 €/m2 128,80 €/m2

deep blue green

white

silver gold copper

deep blue, marine blue, pink, black, green 59,44 €/m2 50,50 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.121 OBKLADY A DLAŽBY 122

GENESIS novinka GENESISnovinka



TIP: Kompletnú ponuku rozmerov a vzorov nájdete v katalógu výrobcu.

Obklad GENESIS DESERT
štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny - V2 /gold, silver, copper/

 1,62 m2 / 3 ks
45 x 120 cm

white 59,69 €/m2 50,70 €/m2

silver, gold 155,04 €/m2 131,80 €/m2

copper 214,98 €/m2 182,70 €/m2

gold lesklá

gold matná

gold

silver leskláwhite lesklá white matná

silver matná

silverwhite

copper lesklá

copper matná

copper
Obklad GENESIS PALM
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny - V2 /gold, silver, copper/

 1,62 m2 / 3 ks
45 x 120 cm

white 59,69 €/m2 50,70 €/m2

silver, gold 155,04 €/m2 131,80 €/m2

copper 214,98 €/m2 182,70 €/m2

Listela GENESIS Brushed Bronze
0,5 x 60 cm 25,80 €/ks 21,90 €/ks
0,5 x 100 cm 33,38 €/ks 28,40 €/ks

Obklad GENESIS ARID
lesklý, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny - V2 /gold, silver, copper/

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 31,87 €/m2 27,10 €/m2 73,09 €/m2 62,10 €/m2 73,09 €/m2 62,10 €/m2 85,24 €/m2 72,50 €/m2

Obklad GENESIS REEF
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny - V2 /gold, silver, copper/

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 31,87 €/m2 27,10 €/m2 73,09 €/m2 62,10 €/m2 73,09 €/m2 62,10 €/m2 85,24 €/m2 72,50 €/m2

Obklad GENESIS White
matný, rektifikovaný 

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 32,88 €/m2 27,90 €/m2

Obklad GENESIS Green
matný, rektifikovaný 

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 41,23 €/m2 35,00 €/m2

gold lesklá

gold matná

silver leskláwhite

white silver matná

copper lesklá

copper matná

Obklad GENESIS RISE
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny - V2 /gold, silver, copper/

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 57,16 €/m2 48,60 €/m2 64,50 €/m2 54,80 €/m2 136,84 €/m2 116,30 €/m2 136,84 €/m2 116,30 €/m2 151,50 €/m2 128,80 €/m2

white deep blue silver gold copper

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.123 OBKLADY A DLAŽBY 124

GENESIS novinka GENESISnovinka



Obklad PRECIOUS Calacatta
rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm lesklý 47,55 €/m2 40,00 €/m2

matný 47,55 €/m2 40,00 €/m2

 1,23 m2 / 5 ks

35 x 70 cm lesklý 37,94 €/m2 32,00 €/m2

matný 37,94 €/m2 32,00 €/m2

Obklad PRECIOUS Superb Calacatta
dekor, rektifikovaný 

35 x 100 cm lesklý 56,65 €/ks 48,00 €/ks
matný 56,65 €/ks 48,00 €/ks

35 x 70 cm lesklý 47,04 €/ks 40,00 €/ks
matný 47,04 €/ks 40,00 €/ks

Obklad PRECIOUS Flow Calacatta
dekor, štruktúrovaný, rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm lesklý 55,64 €/m2 47,00 €/m2

matný 55,64 €/m2 47,00 €/m2

Dlažba PRECIOUS Calacatta
rektifikovaná, tonálna - V1

 1,05 m2 / 3 ks

59,2 x 59,2 cm lesklá 47,55 €/m2 40,00 €/m2

matná 47,55 €/m2 40,00 €/m2

Obklad PRECIOUS Shape Calacatta
dekor, štruktúrovaný, rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm lesklý 55,64 €/m2 47,00 €/m2

matný 55,64 €/m2 47,00 €/m2

 

 

gold matná gold matná

whitewhite

red matná red matná

red matná

silver matná silver matná

sand matná sand matná

sand matnáwhite matná

copper matná copper matná

black matná black matná

black matná

Obklad GENESIS FLOAT
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny - V2 /gold, silver, copper/

 1,62 m2 / 3 ks
45 x 120 cm

white 59,69 €/m2 50,70 €/m2

black, sand 65,51 €/m2 55,70 €/m2

red 76,88 €/m2 65,30 €/m2

silver, gold 155,04 €/m2 131,80 €/m2

copper 214,98 €/m2 182,70 €/m2

Obklad GENESIS STELLAR
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonálny - V2 /gold, silver, copper/

 1,62 m2 / 3 ks
45 x 120 cm

white 59,69 €/m2 50,70 €/m2

black, sand 65,51 €/m2 55,70 €/m2

red 76,88 €/m2 65,30 €/m2

silver, gold 155,04 €/m2 131,80 €/m2

copper 214,98 €/m2 182,70 €/m2

Obklad GENESIS
matný, rektifikovaný

 1,62 m2 / 3 ks

45 x 120 cm 58,18 €/m2 49,50 €/m2 59,69 €/m2 50,70 €/m2 72,59 €/m2 61,70 €/m2 59,69 €/m2 50,70 €/m2

TIP: Kompletnú ponuku rozmerov a vzorov nájdete v katalógu výrobcu.

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu. OBKLADY A DLAŽBY 126125

PRECIOUS

TIP: Kompletnú ponuku rozmerov a vzorov nájdete v katalógu výrobcu.

GENESIS



Obklad MARBLE White
rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks
35 x 100 cm

matný 47,55 €/m2 40,00 €/m2

lesklý 47,55 €/m2 40,00 €/m2

Obklad MARBLE Beige
rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks
35 x 100 cm

matný 47,55 €/m2 40,00 €/m2

lesklý 47,55 €/m2 40,00 €/m2

Obklad MARBLE Cream
rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks
35 x 100 cm

matný 47,55 €/m2 40,00 €/m2

lesklý 47,55 €/m2 40,00 €/m2

Obklad MARBLE Light Grey
rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks
35 x 100 cm

matný 47,55 €/m2 40,00 €/m2

lesklý 47,55 €/m2 40,00 €/m2

Obklad MARBLE Tortora
rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks
35 x 100 cm

matný 47,55 €/m2 40,00 €/m2

lesklý 47,55 €/m2 40,00 €/m2

  

creamwhite light grey tortorabeige

Obklad MARBLE
matný, rektifikovaný 

 1,23 m2 / 5 ks

35 x 70 cm 37,94 €/m2 32,00 €/m2

Dlažba MARBLE
rektifikovaná, tonálna - V3  

 1,08 m2 / 3 ks
59,2 x 59,2 cm

matná 37,69 €/m2 32,00 €/m2

lesklá 47,55 €/m2 40,00 €/m2

Obklad MARBLE Curl
lesklý, štruktúrovaný, rektifikovaný 

 1,23 m2 / 5 ks

35 x 70 cm 47,55 €/m2 40,00 €/m2

Obklad MARBLE Shape
dekor, rektifikovaný, štruktúrovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm matný 55,64 €/m2 47,00 €/m2

35 x 100 cm lesklý 55,64 €/m2 47,00 €/m2

Sokel MARBLE
rektifikovaný
8 x 59,2 cm 

matný 5,56 €/ks 5,00 €/ks
lesklý 5,56 €/ks 5,00 €/ks

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.127 OBKLADY A DLAŽBY 128

MARBLE

TIP: Viac farebných prevedení a vzorov nájdete v katalógu výrobcu.

TIP: Kompletnú ponuku rozmerov a vzorov nájdete v katalógu výrobcu.



Obklad NEST White
matný, rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 47,55 €/m2 40,00 €/m2

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 33,64 €/m2 29,00 €/m2

Obklad NEST Beige
matný, rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 47,55 €/m2 40,00 €/m2

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 33,64 €/m2 29,00 €/m2

Obklad NEST Grey
matný, rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 47,55 €/m2 40,00 €/m2

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 33,64 €/m2 29,00 €/m2

Obklad NEST Comfy White
matný, rektifikovaný, štruktúrovaný

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 55,64 €/m2 47,00 €/m2

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 39,96 €/m2 34,00 €/m2

Obklad NEST Comfy Beige
matný, rektifikovaný, štruktúrovaný

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 55,64 €/m2 47,00 €/m2

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 39,96 €/m2 34,00 €/m2

Obklad NEST Comfy Grey
matný, rektifikovaný, štruktúrovaný

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 55,64 €/m2 47,00 €/m2

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 39,96 €/m2 34,00 €/m2

Mozaika NEST White
dekor, matná, rozmer kocky: 3,1 x 3,1 cm

29,5 x 29,5 cm 14,42 €/ks 12,00 €/ks

Mozaika NEST Beige
dekor, matná, rozmer kocky: 3,1 x 3,1 cm

29,5 x 29,5 cm 14,42 €/ks 12,00 €/ks

Mozaika NEST Grey
dekor, matná, rozmer kocky: 3,1 x 3,1 cm

29,5 x 29,5 cm 14,42 €/ks 12,00 €/ks

Obklad NEST Care White
matný, rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 55,64 €/m2 47,00 €/m2

Obklad NEST Care Beige
matný, rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 55,64 €/m2 47,00 €/m2

Dlažba NEST Beige
matná, rektifikovaná, tonálna - V2

  1,05 m2 / 3 ks

59,2 x 59,2 cm 37,69 €/m2 32,00 €/m2

Dlažba NEST Grey
matná, rektifikovaná, tonálna - V2

 1,05 m2 / 3 ks

59,2 x 59,2 cm 37,69 €/m2 32,00 €/m2

Dlažba NEST White
matná, rektifikovaná, tonálna - V2

 1,05 m2 / 3 ks

59,2 x 59,2 cm 37,69 €/m2 32,00 €/m2

Obklad NEST Care Grey
matný, rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 55,64 €/m2 47,00 €/m2

Obklad NEST Restful White
matný, rektifikovaný, štruktúrovaný

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 55,64 €/m2 47,00 €/m2

Obklad NEST Restful Beige
matný, rektifikovaný, štruktúrovaný

  1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 55,64 €/m2 47,00 €/m2

Obklad NEST Restful Grey
matný, rektifikovaný, štruktúrovaný

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 55,64 €/m2 47,00 €/m2

  - produkt dostupný skladom Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.129 OBKLADY A DLAŽBY 130

NEST NEST

TIP: Kompletnú ponuku rozmerov a vzorov nájdete v katalógu výrobcu.



Obklad LIGHT Branco Brilho
lesklý, rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 47,55 €/m2 40,00 €/m2

Obklad LIGHT Branco Brilho
lesklý, rektifikovaný 

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 29,59 €/m2 25,00 €/m2

Obklad LIGHT Matt White
matný, rektifikovaný 

 1,26 m2 / 7 ks

30 x 60 cm 29,59 €/m2 25,00 €/m2

Obklad LIGHT Matt White
matný, rektifikovaný 

 1,05 m2 / 3 ks

35 x 100 cm 47,55 €/m2 40,00 €/m2

TIP: 
Kompletnú ponuku rozmerov a vzorov nájdete v katalógu výrobcu.

Obklad/Dlažba CONCEPT White
povrch Naturale, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
R 10, tonálna - V3 

 1,08 m2 / 3 ks

60 x 60 cm 40,97 €/m2 35,00 €/m2

Obklad/Dlažba CONCEPT Light Grey
povrch Naturale, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
R 10, tonálna - V3 

 1,08 m2 / 3 ks

60 x 60 cm 40,97 €/m2 35,00 €/m2

Obklad/Dlažba CONCEPT Beige
povrch Naturale, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
R 10, tonálna - V3 

 1,08 m2 / 3 ks

60 x 60 cm 40,97 €/m2 35,00 €/m2

Obklad/Dlažba CONCEPT Grey
povrch Naturale, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
R 10, tonálna - V3 

 1,08 m2 / 3 ks

60 x 60 cm 40,97 €/m2 35,00 €/m2

Sokel CONCEPT
povrch Naturale

8 x 60 cm 10,88 €/ks 9,00 €/ks

TIP: Kompletnú ponuku rozmerov a vzorov nájdete v katalógu výrobcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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LIGHT CONCEPT



Obklad/Dlažba LINEA SUBWAY
povrch Naturale, rektifikovaná, mrazuvzdorná, R 9, tonálna - V2 

 3 m2 / 1 ks*

100 x 300 x 0,35 cm 99,88 €/m2 85,00 €/m2

Obklad/Dlažba LINEA SUBWAY White
povrch Naturale, rektifikovaná, mrazuvzdorná, R 9, tonálna - V2 

 2,5 m2 / 5 ks

50 x 100 x 0,35 cm 90,01 €/m2 77,00 €/m2

Obklad/Dlažba LINEA SUBWAY Clay
povrch Naturale, rektifikovaná, mrazuvzdorná, R 9, tonálna - V2 

 2,5 m2 / 5 ks

50 x 100 x 0,35 cm 90,01 €/m2 77,00 €/m2

Obklad/Dlažba LINEA SUBWAY Ash
povrch Naturale, rektifikovaná, mrazuvzdorná, R 9, tonálna - V2 

 2,5 m2 / 5 ks

50 x 100 x 0,35 cm 90,01 €/m2 77,00 €/m2

Obklad/Dlažba LINEA SUBWAY Smoke
povrch Naturale, rektifikovaná, mrazuvzdorná, R 9, tonálna - V2 

 2,5 m2 / 5 ks

50 x 100 x 0,35 cm 90,01 €/m2 77,00 €/m2

Obklad/Dlažba LINEA SUBWAY White
povrch Naturale, rektifikovaná, mrazuvzdorná, R 9, tonálna - V2 

 3 m2 / 3 ks

100 x 100 x 0,35 cm 93,81 €/m2 80,00 €/m2

* pri objednávke menej ako 15 m2 bude účtovaný aj príplatok 
za špeciánu paletu 80 € bez DPH

ash

ash

white clay

clay

smoke

smoke

SUPERTENKÁ DLAŽBA
Ultra veľké formáty dlažby v sérii 
Linea s extra hrúbkou len 3,5 mm. 
Tieto tenké dlaždice vo veľkých formátoch 100 x 300 
cm, 100 x 100 cm, 50 x 100 cm v štyroch odtieňoch sú 
výzvou pre designérov, architektov, ale aj pre samotných 
odvažnych zákazníkov. 

Dlažba je vhodná nie len pre domáce ale aj pre priemyselné 
použitie. Svojim rozmerom výrazne podčiarkne moderný 
interiér veľkých vstupných hál a verejných interiérov.

Taktiež veľká plocha je vhodná na vytváranie netradičných 
tvarov a výrezov, čím prestor získa jedinečný štýl.

TIP: Kompletnú ponuku rozmerov a vzorov nájdete v katalógu výrobcu.

180 cm

100 x 100 cm

300 cm

251010LSW3PBF251010LSW2PBF 251010LSW4PBF

Pri tvorbe kódu zameniť XX za vybraný kód farby.

Farebné prevedenia - Kódy
White - SW1 | Ash - SW2 | Clay - SW3 |  Smoke - SW4

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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Obklad METALLIC Track Platinum
matný, rektifikovaný 

45 x 120 cm 164,65 €/ks 140,00 €/ks

Obklad METALLIC Chess Platinum
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný 

 1,62 m2 / 3 ks

45 x 120 cm platinum, iron, rust 57,92 €/m2 49,00 €/m2

45 x 120 cm corten, carbon 60,45 €/m2 51,00 €/m2

Obklad METALLIC Grain Platinum
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný 

1,05 m2 / 3 ks 

35 x 100 cm platinum, iron, rust 53,37 €/m2 45,00 €/m2

35 x 100 cm corten, carbon 58,43 €/m2 50,00 €/m2

steel iron

iron

iron

rust

rust

rust

corten

corten

corten

carbon

carbon

carbon

Obklad METALLIC Platinum
matný, rektifikovaný 

45 x 120 cm           1,62 m2 / 3 ks 55,64 €/m2 47,00 €/m2

35 x 100 cm         1,05 m2 / 3 ks 46,79 €/m2 40,00 €/m2

Obklad METALLIC Rust
matný, rektifikovaný 

45 x 120 cm           1,62 m2 / 3 ks 55,64 €/m2 47,00 €/m2

35 x 100 cm         1,05 m2 / 3 ks 46,79 €/m2 40,00 €/m2

Obklad METALLIC Corten
matný, rektifikovaný 

45 x 120 cm           1,62 m2 / 3 ks 58,43 €/m2 50,00 €/m2

35 x 100 cm         1,05 m2 / 3 ks 49,57 €/m2 42,00 €/m2

Obklad METALLIC Carbon
matný, rektifikovaný 

45 x 120 cm           1,62 m2 / 3 ks 58,43 €/m2 50,00 €/m2

35 x 100 cm         1,05 m2 / 3 ks 49,57 €/m2 42,00 €/m2

Obklad METALLIC Steel
matný, rektifikovaný 

45 x 120 cm           1,62 m2 / 3 ks 55,64 €/m2 47,00 €/m2

35 x 100 cm         1,05 m2 / 3 ks 46,79 €/m2 40,00 €/m2

Obklad METALLIC Iron
matný, rektifikovaný 

45 x 120 cm           1,62 m2 / 3 ks 55,64 €/m2 47,00 €/m2

35 x 100 cm         1,05 m2 / 3 ks 46,79 €/m2 40,00 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.135 OBKLADY A DLAŽBY 136
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TIP: Kompletnú ponuku rozmerov a vzorov nájdete v katalógu výrobcu.
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Obklad LAKEVIEW Orange
lesklý, tonálny - V2

 1,2 m² / 12 ks

25 x 40 x 0,8 cm 13,50 €/m2

Obklad PINEVILLE Cream
lesklý, tonálny - V2

 1,2 m² / 12 ks

25 x 40 x 0,8 cm 13,50 €/m2

Obklad LAKEVIEW Green
lesklý, tonálny - V2

 1,2 m² / 12 ks

25 x 40 x 0,8 cm 13,50 €/m2

Obklad NORTH STONE Beige
lesklý, tonálny - V2

 1,25 m2 / 7 ks

29,7 x 61 x 0,85 cm 16,90 €/m2

Obklad DEW STONE White
satine, tonálny - V2

 1,25 m2 / 7 ks

29,7 x 64 x 0,85 cm 16,90 €/m2

Mozaika METALLIC Lex Platinum
dekor, matná, rozmer kocky: 2,06 x 2,06 cm

22,4 x 22,4 cm 15,68 €/ks 13,00 €/ks

Mozaika METALLIC Plus Platinum
dekor, matná, rozmer kocky: 5,67 x 5,67 cm

35 x 35 cm 20,49 €/ks 17,00 €/ks

Dlažba METALLIC Platinum
matná, tonálna - V1

60 x 60 cm  1,08 m2 / 3 ks 31,62 €/m2 27,00 €/m2

steel

steel

steel

iron

iron

rust

rust

rust

corten

corten

carbon

carbon

carbon

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.137 138OBKLADY A DLAŽBY
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Dlažba ERIS 
matná, mrazuvzdorná, R 9, PEI 4

 1,42 m2 / 16 ks  
29,8 x 29,8 x 0,7 cm

beige 12,90 €/m2

Dlažba ROCKWALE G318
matná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, R 9, PEI 4

 1,6 m2 / 9 ks  
29,8 x 59,8 x 0,8 cm

light grey 15,90 €/m2

grey 15,90 €/m2

Dlažba ROCKWALE GPTU611
matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, 
tonálna - V2, R 9, PEI 4

 1,6 m2 / 9 ks  
59,3 x 59,3 x 0,8 cm

grey 23,90 €/m2

Dlažba ATHENS
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, R 9, PEI 4
29,8 x 29,8 x 0,7 cm |  1,42 m2 / 16 ks  

light grey 12,90 €/m2

matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, R 9, PEI 4
59,3 x 59,3 x 0,8 cm |  1,05 m2 / 3 ks  

light grey 23,90 €/m2

grey 23,90 €/m2

Dlažba CLOUDY GPTU610
matná, povrch LAPPATO, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, PEI 4

 1,76 m2 / 5 ks  
59,8 x 59,8 x 0,8 cm

light grey 25,90 €/m2

grey 25,90 €/m2

Dlažba TIMBER G1807
matná, štruktúrovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, R 9, PEI 4

 1,00 m2 / 9 ks  
18,5 x 59,8 x 0,8 cm

cream 15,50 €/m2

grey 15,50 €/m2

brown 15,50 €/m2

Dlažba URBANWOOD G1808
matná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, R 9, PEI 4

 1,00 m2 / 9 ks  
18,5 x 59,8 x 0,8 cm

light grey 15,50 €/m2

brown 15,50 €/m2

Dlažba JURA
matná, štruktúrovaná, restifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, R 9, PEI 4

 0,97 m2 / 5 ks  
22,1 x 89 x 0,8 cm

beige 25,90 €/m2

Dlažba PERM
matná, štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonálna - V2, R 9, PEI 4

 0,97 m2 / 5 ks  
22,1 x 89 x 0,8 cm

beige 25,90 €/m2

grey 25,90 €/m2

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu. OBKLADY A DLAŽBY 140139 OBKLADY A DLAŽBY

DLAŽBY
s dekorom kameňa

ROCKWALE ERIS

CLOUDYATHENS

novinka

TIMBER JURA

PERMURBANWOOD

DLAŽBY
s dekorom dreva

novinka



MAPEI | MAPELASTIC SET
dvojzložková hydroizolácia, , pružná až do -20°C, interiér, exteriér, 
bazény

16 kg 70,58 € 60,00 €

MAPEI | MAPEBAND PE 120
PVC páska, do interiéru

10 bm 32,47 € 27,60 €

MAPEI | MAPEBAND Butyl
samolepiaca páska, vhodná do interiéru aj exteriéru

20 bm 91,44 € 77,70 €

MAPEI | MAPEBAND EASY
páska TPE na vodonepriepustné utesnenie dilatačných škár a trhlín 
vystavených pohybom

10 bm 44,50 € 37,80 €

MAPEI | MAPEGUM WPS
jednozložková, rýchloschnúca, pružná, tekutá membrána

5 kg 39,08 € 33,20 €
10 kg 73,75 € 62,70 €

MAPEI | NIVOPLAN PLUS
rýchloschnúca cementová vyrovnávacia malta, šedá 

25 kg 11,01 €   9,40 €

MAPEI | TOPCEM PRONTO C25
cementový poter s vysokým súčiniteľom tepelnej vodivosti

25 kg 8,61 €   7,30 €

MAPEI | ULTRAPLAN RENOVATION
rýchloschnúca, vláknami vystužená, samonivelizačná, cementová 
malta, do hrúbky 3 - 40 mm 

23 kg 19,57 €   16,60 €

MAPEI | ECO PRIM GRIP
rýchloschnúci viacúčelový primer na nesavé podklady, 
interiér / exteriér

1 kg 20,16 € 17,10 €
5 kg 43,62 € 37,10 €

MAPEI | PRIMER G PRO
vysokoúčinný, rýchloschnúci koncentrovaný penetračný náter 
na savé podklady, vhodný do interiéru aj exteriéru

1 kg 8,63 € 7,30 €
5 kg 35,98 €  30,60 €
10 kg 64,75 €  55,00 €

2. HYDROIZOLÁCIA

1. PRÍPRAVA PODKLADU 3. LEPENIE KERAMIKY

MAPEI | KERAFLEX Extra S1
cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou 
zavädnutia, do formátu 60 x 60 cm, šedá

25 kg 23,85 € 20,30 €

MAPEI | ULTRALITE S1
ľahčené cementové lepidlo C2TE, do formátu 120 x 60 cm, šedá

15 kg 51,93 € 44,10 €

MAPEI | ULTRALITE S2
ľahčené vysoko deformovateľné cementové lepidlo C2TE, S2, 
na veľkoformátové obklady a dlažby,  šedá

15 kg 60,84 € 51,70 €

MAPEI | KERAQUICK MAXI S1
rýchlo tuhnúce cementové lepidlo C2FT, S1, pre exteriérové 
použitie, odoláva mrazu aj trvalému umiestneniu pod vodou , šedá

25 kg 54,27 € 46,10 €

MAPEI | ADESILEX P9
špeciálne cementové lepidlo C2TE, šedá, predĺžená doba 
zavädnutia, na formáty do 30 x 60 cm

25 kg 20,25 € 17,20 €

MAPEI | MAPEKLEJ EXTRA
základné cementové lepidlo C1na keramické obklady a dlažby, šedá

25 kg 7,41 € 6,30 €

LEPENIE VEĽKÝCH FORMÁTOV

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.141 STAVEBNÁ CHÉMIA 142
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MAPEI | KERAPOXY CQ
dvojzložková, epoxidová škárovacia malta, s bakteriostaticými  
prísadami a technológiou Bioblock® , použiteľná aj ako lepidlo,   
vhodná pre styk s potravinami, 3 kg

3 kg   farebný 60,89 € 51,80 €
farby: 100, 111, 113, 114, 120, 130, 132, 146, 147, 151, 162, 165, 
170, 173, 182, 183, 282, 283, 290

MAPEI | KERAPOXY CLEANER
čistiaci prípravok na odstránenie zbytkov pre 
epoxidové škárovačky

0,75 l 31,02 € 26,40 €

stierka na epoxidy, zelená
1 ks 24,34 € 20,70 €

náhradný čistiaci nástavec 25 x 11,5 cm
1 ks biely 7,38 € 6,30 €

sada 2x náhradný čistiaci nástavec 
(biely+čierny) a držiak
sada 2 ks 14,75 € 12,50 €

škárovacia huba 13 x 30 cm
1 ks 28,03 € 23,80 €

MAPEI | MAPEGLITTER
metalický prášok na vytvorenie estetických efektov, prísada 
pre Kerapoxy Design, balenie 100 g

strieborná 24,81 € 21,10 €
zlatá 24,81 € 21,10 €

MAPEI | KERAPOXY DESIGN
dvojzložková dekoratívna epoxidová škárovacia hmota, odolná voči 
kyselinám, ľahko čistiteľná, škárovanie obkladov, dlažieb a sklenenej 
mozaiky, špeciálne efekty primiešaním MapeGlitter, 3 kg

57,74 € 49,10 €
farby: 103, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 119, 130, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 142, 149, 150, 152, 174, 700, 703, 710, 715, 
720, 728, 729, 799

100
biela

799
biela

103
mesačná biela
110
manhattan
111
strieborno šedá

112
stredne šedá
113
cementovo šedá

114
antracitová

136
bahenná

141
karamelová
142
hnedá

143
terracota

144
čokoládová

145
terra di siena

149
vulkanický piesok

170
blankytná modrá
174
tornado

150
žltá

162
fialová

171
tyrkysová

172
nebeská modrá

2. skupina

Z technických tlačových dôvodov sa zobrazené farebné 
odtiene môžu líšiť od vytvrdnutého materiálu.

115
riečna šedá

116
zeleno šedá

120
čierna

130
jazmínová

131
vanilková

132
béžová

133
piesková

134
hodvábna

135
zlatý prach

119
londýnska šeď

137
karibský piesok

138
mandľová

139
púdrová

152
tmavohnedá

1. skupina 
Vzorkovník škárovacích mált MAPEI Ďalšie farby 

len pre škárovačky KERAPOXY

710
ľadovo biela

720
perlovo šedá

728
tmavá šedá

729
sahara

715
sabbia

703
šedá

146
tmavo hnedá

147
cappucino

151
horčicovo žltá

165
čerešňa

173
oceán

182
turmalín

183
limetkovo zelená

282
bardiglio šedá

283
morská modrá

290
krémová

EPOXIDOVÉ ŠKÁROVACIE MALTY

MAPEI | MAPESIL AC
silikónový tesniaci tmel, protiplesňový, do interiéru aj exteriéru, 
rôzne farby, 310 ml

farebný 10,68 € 9,10 €
transparentný 10,68 € 9,10 €

MAPEI | MAPEFLEX MS CRYSTAL
hybridný tesniaci tmel a lepidlo, protiplesňový, s vysokým modulom 
pružnosti, 100% číry

300 ml 13,04 € 11,10 €

1. skupina 2. skupina
2 kg 9,63 €   8,20 € 22,26 €   18,90 €
5 kg 21,83 €   18,60 € 46,63 €   39,60 €

MAPEI | ULTRACOLOR PLUS
škárovacia malta, nenasiakavá, protiplesňová, farebne stála, 
do interiéru aj exteriéru, široká škála farieb, hrúbka 2-20mm

MAPEI | KERANET
tekutý čistiaci prostriedok na keramické obkladové prvky, odstraňuje 
zvyšky škárovacích hmôt, cementových lepidiel a výkvety

1 kg 5,31 € 4,50 €

4. ŠKÁROVANIE, SILIKÓNOVANIE, ČISTENIE

Kompletný vzorkovník farieb nájdete nižšie.
Kompletný vzorkovník farieb nájdete nižšie.

MAPEI | NÁRADIE na škárovanie

700
transparentná

1
2

3
4

5
6

SKLADBA SYSTÉMU MAPETEX
 6. Škárovacia malta - Ultracolor Plus
 5. Dlažba
 4. Cementové lepidlo - Ultralite S1
 3. Syntetická netkaná textília Mapetex Vlies
 2. Cementové lepidlo Keraquick + Latex Plus
 1. Penetrácia - Primer G

MAPEI | KERAQUICK MAXI S1
deformovateľný rýchlotuhnúci a hydratujúci lepiaci tmel, 
pre všetky druhy keramických obkladov a dlažieb vrátane 
veľkých formátov, šedá

25 kg 54,27 € 46,10 €

MAPEI | MAPETEX VLIES
špeciálna netkaná textília, úplne odstrániteľný systém 
na inštaláciu obkladových prvkov

1 m2 8,35 €  7,10 €

MAPEI | LATEX PLUS
latexová prísada, na zvýšenie elasticity cementového lepidla 
Keraquick
Spotreba: 0,6 kg / m2

10 kg 95,88 € 81,50 €

Úlohou dilatačných líšt je brániť praskaniu a poškodeniu 
položenej dlažby. Nevýhodou priznaných dilatácií je však 
estetická stránka - miestnosť má narušenú celistvosť a 
dilatačná lišta "ťahá oko".

Privítajte preto revolučný a moderný systém MAPETEX, 
vďaka ktorému sa môžete s dizajnovou nepríjemnosťou 
dilatačných líšt rozlúčiť. Určený do interiéru, systém 
MAPETEX je umiestnený pod podlahou a úplne tak 
odstraňuje potrebu dilatačných líšt.

MAPETEX
Priznaná dilatácia pomocou dilatačných líšt. Podlaha však už nebude 
jednotná, čo môže narušiť vizuálny dojem z dlažby a celého priestoru. 

Skrytá dilatácia pomocou systému MAPETEX. Systém je umiestnený 
pod podlahou, takže nenaruší vizuálny dojem. Dlažba je v celom priestore 
jednotná a krásna.

Cena systému

MAPETEX
od 14,60 €/m2

PRE KRÁSNY A VEĽKÝ PRIESTOR 
BEZ DILATAČNÝCH LÍŠT

MAPEI | PRIMER G PRO
vysokoúčinný, rýchloschnúci koncentrovaný penetračný 
náter na savé podklady, vhodný do interiéru aj exteriéru

5 kg 35,98 €  30,60 €
10 kg 64,75 €  55,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.143 STAVEBNÁ CHÉMIA 144



CERESIT | CL 152
hydroizolačná páska

10 m 30,90 € 26,30 €
50 m 115,62 € 98,30 €

CERESIT | CL 69
hydroizolačná a spevňovacia fólia

30 m 421,26 € 358,10 €

CERESIT | CS 29 PU SEALANT
vodovzdorný tmel, pre bazény a vodné 
nádrže, sivý, vysoko elastický, odolný 
voči morskej vode, UV žiareniu, ropným 
produktom, pre exteriér i interiér

300 ml 10,30 € 8,50 €

CERESIT | CL 50
dvojzložková hydroizolácia, interiér / 
exteriér

12,5 kg 66,66 € 56,70 €

CERESIT | CL 51
jednozložková hydroizolácia, interiér

2 kg 13,50 € 11,50 €
5 kg 29,64 € 25,20 €
15 kg 80,16 € 68,10 €

CERESIT | CT 17 PROFI
základný náter (penetrácia) 
pre nasiakavé podklady 

2 l 8,34 € 7,10 €
5 l 17,64 € 15,00 €
10l 30,60 € 26,00 €

CERESIT | CN 68
cementová samonivelizačná hmota 
na vyrovnávanie podláh v interiéri 
v  rozsahu od 2 do 15 mm

25 kg 19,74 € 16,80 €

CERESIT | CC 81
prísada na zvýšenie priľnavosti a vytvorenie 
kontaktného mostíka pre opravné hmoty, 
omietky, stierky a betónové potery.

2 l 18,84 € 16,00 €
5 l 41,88 € 35,60 €
10 l 78,42 € 66,70 €

CERESIT | CN 94
kontaktný mostík pre nenasiakavé 
podklady 

1 l 8,82 € 7,50 €
5 l 40,08 € 34,10 €

CERESIT | CN 82
cementová vyrovnávacia hmota 
na vytváranie podkladov 

30 kg 11,82 € 10,00 €

CERESIT | CT 19 
adhézny mostík SuperGrip 
pre nenasiakavé a kritické podklady

1 kg 7,92 € 6,70 €
5 kg 35,58 € 30,20 €
10 kg 66,96 € 56,90 €

2. HYDROIZOLÁCIA

CERESIT | CM 14 
UNIVERSAL WHITE
biele zlepšené cementové lepidlo 
vystužené vláknami, C2TE

25 kg 27,24 € 23,20 €

CERESIT | CM 14 
UNIVERSAL FLEXI
flexibilná lepiaca malta, C2TE, pre malý 
a stredný formát, vhodný do interéru 
aj exteriéru

25 kg 14,04 € 11,90 €

CERESIT | CM 16 FLEXIBLE 
flexibilná lepiaca malta, C2TE, priečna 
deformácia - S1 (rozmer do 1m2)

25 kg 17,34 € 14,70 €

CERESIT | CM 17 FLEXI 
tenkovrstvová lepiaca malta na lepenie  
na kritických podkladoch - balkóny, 
terasy, bazény, C2TE, priečna deformácia 
- S1 (do 1m2)

25 kg 25,38 € 21,60 €

CERESIT | CM 22 
MEGA FORMAT FLEXI
vysoko flexibilná lepiaca malta na lepenie 
veľkoformátových obkladov a dlažieb, 
vysoká prídržnosť a flexibilita - S1

25 kg 21,60 € 18,40 €

CERESIT | CM 14 
UNIVERSAL EXPRESS 
cementové lepidlo vyztužené vláknami, 
aj do exteriéru, C2FE, mrazuvzdorné, odolné 
voči vlhkosti, vhodné na balkóny, terasy, 
pre malé aj veľké formáty

25 kg 28,26 € 24,00 €

CERESIT | CM 11 
PLUS CERAMIC & GRES
lepiaca malta na obklady a dlažby, C1T

25 kg 8,28 €  7,00 €

CERESIT | CM 49 
PREMIUM FLEXIBLE
vysoko flexibilné biele lepidlo určené 
na veľmi náročné lepenie keramických 
obkladov a dlažieb, C2TE, deformácia - S2

20 kg 49,98 € 42,50 €

3. LEPENIE OBKLADOV A DLAŽIEB

KÚPEĽNE, SPRCHY A BYTOVÉ KUCHYNE

Podklad

Izolovanie podkladu 
CL 51 Jednozložková hydroizolácia

Lepenie obkladov a dlažieb 
CM 14 UNIVERSAL 
Univerzálne lepidlo s obsahom vlákien

Penetrácia 
CT 17 PROFI Hĺbkový penetračný náter    

Škárovanie 
CE 40 AQUASTATIC 
Flexibilná vodoodpudivá škárovacia hmota

Škárovanie 
CE 40 AQUASTATIC 
Flexibilná vodoodpudivá škárovacia hmota

Stykové a montážne škáry 
CS 25 SANITARY Sanitárny silikón

Stykové a montážne škáry 
CS 25 SANITARY Sanitárny silikón

Podklad

CL 69 Izolačná a oddeľovacia podložka

Penetrácia 
CT 17 PROFI Hĺbkový penetračný náter

Izolovanie podkladu 
CM 16 PRO 
Flexibilné lepidlo s technológiou AERO 

Lepenie obkladov a dlažieb 
CM 16 PRO 
Flexibilné lepidlo s technológiou AERO 

Priestory s nízkym alebo stredným zaťažením vlhkosťou, 
vystavené striekajúcej vode a jej pôsobeniu, zaraďujeme 
do I. triedy odolnosti proti vode a musia byť náležite 
zaizolované.

Priestory s nízkym, alebo stredným zaťažením vlhkosťou, ktoré je 
nutné hydroizolovať. Riešenie bez použitia mokrých technológií, 
kedy je nutné hydroizolačnú hmotu pred lepením obkladov a dlažieb 
nechať vyzrieť a ušetriť tak drahocenný čas.

CERESIT | 
ZK LEPIACA MALTA
na obklady a dlažby, C1T

25 kg 7,26 € 6,20 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.145 STAVEBNÁ CHÉMIA 146
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CERESIT | CE 51 EPOXY CLEAN
čistič škvŕn, zvyškov a znečistenia od škárovacích hmôt

1 l 28,32 € 24,10 €

CERESIT | CE 40 AQUASTATIC
škárovacia hmota flexibilná, vodoodpudivá, 
na šírku škár do 8 mm, balenie 2 kg a  5 kg

CERESIT |CE EPOXY GLITTERS 
dekoratívna prísada pre epoxidovú škárovaciu hmotu

75 g Silver Dust, Silver Glow, Gold 15,78 €    13,40 €
200 g Neon 52,44 € 44,60 €

01 
Biela

801 
Crystal White

701 
Crystal White

CE 52
Silver Dust

03 
Carrara

809
Concrete Gray

710 
Light Gray

CE 53 
Silver Glow

04 
Silver

807 
Perl Gray

07 
Šedá

10 
Manhattan

12 
Cementgrey

13 
Antracite

16 
Graphite

59 
Brown

102 
Marble White

111 
Iron Grey

145 
Almondtree Brown

14 
Platinum

195 
Icy Glow

191 
Night Glow

18 
Coal

22 
Melba

814 
Natural Quartz

716 
Graphite

CE 54 
Gold

25 
Sahara

817 
Solid Slate

743 
Bahama

CE 55 
Neon

28 
Cream

859 
Smoked Topaz

31 
Rosa

37 
Chili

39
Pergamon

40 
Jasmine

41 
Natura

43 
Bahama

44 
Toffi

46 
Caramel

844 
Toffi

742 
Alabaster

47 
Siena

840 
Jasmine

723 
Sandstone

49 
Clinker

800 
Transparent

52 
Cocoa

55 
Terra

58 
Chocolade

64 
Mint

67 
Kiwi

79 
Crocus

80 
Sky

88 
Ocean

Z technických tlačových dôvodov sa zobrazené farebné odtiene môžu líšiť od vytvrdnutého materiálu.

4. ŠKÁROVANIE A SILIKÓNOVANIE

Kód farby 2 kg
01, 07 7,14 €    6,10 €
03, 04, 10, 12, 13, 22, 28, 31, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 55, 58, 
64, 79, 102 9,36 €  8,00 €

14, 16, 18, 25, 37, 47, 49, 52, 59, 67, 80, 88, 111, 145, 191, 
195 11,82 €  10,00 €

Kód farby 5 kg
01, 07 12,78 €    10,90 €
03, 04, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 28, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 
47, 49, 52, 55, 58, 59, 102, 111, 145 17,64 €  15,00 €

191, 195 37,74 €  32,10 €

CERESIT | CE 79 ULTRAPOX Industrial
dvojzložková epoxidová malta, veľká farebná stabilita, vodotesná, 
veľmi jednoduchá aplikácia a čistenie, výborná chemická a 
mechanická odolnosť, pre interiér i exteriér, na šírku škár 1–15 mm

5 kg 64,14 €  54,50 €

CERESIT | CE 89 ULTRAPOX Premium
dvojzložková epoxidová malta, zvýšená UV odolnosť a vodeodolnosť, 
vysoká stálofarebnosť, chemická a mechanická odolnosť, pre interiér 
i exteriér, vhodná pre styk s potravinami, na šírku škár 1–15 mm

2,5 kg Crystal White 52,92 €  45,00 €
2,5 kg Transparent 59,58 €  50,60 €
2,5 kg farebný 47,64 € 40,50 €

CERESIT | CS 25 SILIKÓN
sanitárny, 280 ml

Kód farby Cena
transparent, 01, 07 6,96 €    5,90 €
03, 04, 10, 12, 13, 31, 40, 43, 46, 55, 58, 64, 79 7,56 €    6,40 €
14, 16, 18, 22, 25, 28, 37, 39, 41, 44, 47, 49, 52, 
59, 80, 88, 102, 111, 145, 191, 195 13,62 €   11,60 €

EPOXIDOVÉ ŠKÁROVACIE MALTY

BALKÓNY

Podklad

Vytvorenie podkladu 
so spádom 2 %
CC 81 Prísada na zvýšenie priľnavosti

CN 82 Vyrovnávacia hmota

Hydroizolovanie podkladu 
CL 50 Dvojzložková hydroizolácia

Lepenie obkladov a dlažieb 
CM 16 PRO 
Flexibilné lepidlo s technológiou AERO 

Škárovanie 
CE 40 AQUASTATIC
Flexibilná vodoodpudivá škárovacia hmota

Príprava podkladu 
CT 17 PROFI Hĺbkový penetračný náter

Stykové a montážne škáry 
CS 25 SANITARY Sanitárny silikón

Kladenie dlažby na balkónoch patrí medzi najproblémovejšiu 
oblasť lepenia obkladov a dlažieb. Vlhkosť, ktorá sa dokáže 
nahromadiť v podklade vplyvom zmeny objemu napríklad v zime 
pri mraze, dokáže znehodnotiť položené dlažby.  

Stykové a montážne škáry 
CS 29 PU SEALANT Polyuretánový tmel

Škárovanie 
CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL 
Epoxidová škárovacia hmota

CL 50 Dvojzložková hydroizolácia

CL 152 izolačný pás

Príprava podkladu 
CT 17 PROFI Hĺbkový penetračný náter

Lepenie obkladov a dlažieb 
CM 17 PRO 
Vysokoflexibilné lepidlo s technológiou AERO

Bazény patria medzi najnáročnejšie oblasti lepenia obkladov 
a dlažieb, najmä kvoli trvalému zaťaženiu vodou, preto je 
nutné postupovať podľa príslušných noriem a predpisov 
pre túto oblasť. Ich riešenie vyžaduje vždy odborné 
posúdenie.

BAZÉNY

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.147 STAVEBNÁ CHÉMIA 148



KOLO | STYLE
závesné WC Rimfree, vhodný aj pre hotely a verejné 
priestory, hlboké splachovanie, 6 l, dĺžka 51 cm
WC sedadlo z Duroplastu  
pozvoľné sklápanie, kovové závesy

Závesné WC 200,88 € 170,70 €
WC sedadlo  125,33 € 106,50 €

GEBERIT | SELNOVA
závesné WC Rimfree
hlboké splachovanie, 6/4 l, dĺžka 53 cm
WC sedadlo z Duroplastu, pozvoľné sklápanie, úchyty 
z pochrómovanej mosadze

Závesné WC 212,14 €
WC sedadlo 98,48 €
Set WC + sedadlo 310,62 € 233,00 €

GEBERIT | SELNOVA Square
závesné WC Rimfree, pravouhlý tvar,
hlboké splachovanie, 6/4 l, dĺžka 53 cm
WC sedadlo z Duroplastu, pozvoľné sklápanie, úchyty 
z pochrómovanej mosadze

Závesné WC 227,28 €
WC sedadlo 113,66 €
Set WC + sedadlo 340,94 € 255,70 €

KOLO | REKORD
závesné WC Rimfree, vhodný  aj pre hotely a verejné 
priestory, hlboké splachovanie, 6 l, dĺžka 52 cm
WC sedadlo z Duroplastu, pozvoľné sklápanie, úchyty 
z pochrómovanej mosadze

Závesné WC 138,94 € 118,10 €
WC sedadlo 65,56 € 55,70 €

KOLO | STYLE 
závesné WC s hlbokým splachovaním, 6/3 l, dĺžka 51 cm
WC sedadlo z Duroplastu
pozvoľné sklápanie, kovové závesy 
Závesné WC  159,40 € 135,50 €
WC sedadlo  125,33 € 106,50 €

KOLO | REKORD SET
závesné WC s hlbokým splachovaním, 6 l, dĺžka 52 cm
WC sedadlo z Duroplastu
pozvoľné sklápanie, kovové závesy 

Set WC + sedadlo 152,62 € 119,00€
Závesné WC 89,06 €
WC sedadlo 63,56 €

KOLO | IDOL SET
závesné WC, hlboké splachovanie, 6 l
WC sedadlo z termoplastu alebo Duroplastu

Závesné WC + WC sedadlo 
z termoplastu 95,10 € 67,00 €

Závesné WC + WC sedadlo 
z Duroplastu 114,04 € 81,00 €

KOLO | IDOL SET
WC kombi, spodný / rovný odpad, splachovanie 3/6 l
WC sedadlo termoplastové 

Kombi WC+sedadlo 143,90 €  89,00 €
Kombi WC+sedadlo 143,90 €  92,00 €

KOLO | REKORD 
WC kombi, spodný / rovný odpad, hlboké splachovanie 3/6 l
WC sedadlo termoplast / Duroplast

Kombi WC 131,82 € 112,00 €
WC sedadlo termoplast 20,28 € 17,20 €
WC sedadlo Duroplast 35,06 € 29,80 €
WC sedadlo Duroplast, 
softclose, kovové závesy 63,56 € 53,30 €

GEBERIT | SELNOVA Compact
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
skrátené vyloženie, uzavretý oblý tvar, 6/5/4,5 l, 
dĺžka 49 cm

329,29 € 263,40 €

GEBERIT | SELNOVA Compact
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
skrátené vyloženie, oblý tvar, zvýšený, 6/5/4,5 l, 
dĺžka 48 cm

241,22 € 193,00 €

GEBERIT | SELNOVA Compact
závesné WC s hlbokým splachovaním, skrátené 
vyloženie, pravouhlý tvar, 6/4 l, dĺžka 48 cm

závesné WC 198,56 € 158,80 €

GEBERIT | SELNOVA Compact
WC sedadlo z Duroplastu, 
upevnenie zhora, úchyty z ušľachtilej ocele

68,15 € 54,50 €
upevnenie zhora, pozvoľné sklápanie, úchyty 
z pochrómovanej mosadze

98,48 € 78,80 €
pevnenie zhora, pozvoľné sklápanie, rýchloupínacie 
závesy, úchyty z pochrómovanej mosadze

121,24 € 97,00 €

GEBERIT | ONE
závesné WC TurboFlush
hlboké splachovanie, 6/5/4 l, uzavretý tvar, bez splachovacieho okraja, 
dĺžka 54 cm, výškovo nastaviteľné 41 - 45 cm

WC Rimfree + WC sedadlo z Duroplastu s bielym krytom, 
s prekrývaním, rýchloupínacie závesy z kovu, kryt aj sedadlo 
snímateľné bez náradia

1 029,95 € 824,00 €
WC Rimfree + WC sedadlo z Duroplastu s krytom s lesklým 
pochrómovaním, s prekrývaním, rýchloupínacie závesy z kovu, 
kryt aj sedadlo snímateľné bez náradia

1 069,56 € 855,60 €

6L
4,5L

6L
4,5L

6L

WC sedadlo z Duroplastu
upevnenie zhora, kovové úchyty

83,29 € 66,60 €
upevnenie zhora, pozvoľné sklápanie, kovové úchyty

113,66 € 90,90 €
upevnenie zhora, pozvoľné sklápanie, rýchloupínacie 
závesy, úchyty z pochrómovanej mosadze

136,42 € 109,10 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.149 150WC A PRÍSLUŠENSTVO
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GEBERIT | SELNOVA
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaniím 
čiastočne uzavretý tvar, 6/4,5 l, dĺžka 53 cm

287,57 € 230,10 €

GEBERIT | SELNOVA 
WC sedadlo z Duroplastu, upevnenie zhora
úchyty z ušľachtilej ocele

68,15 € 54,50 €
pozvoľné sklápanie, úchyty z pochrómovanej mosadze

98,48 € 78,80 €
rýchloupínacie závesy, pozvoľné sklápanie, úchyty 
z pochrómovanej mosadze

121,24 € 97,00 €

GEBERIT | SELNOVA
závesné WC Rimfree zvýšené, s hlbokým 
splachovaním, uzavretý oblý tvar, 6 l, dĺžka 53 cm

537,43 € 429,90 €

GEBERIT | SELNOVA
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
6/4 l, dĺžka 53 cm

212,14 € 169,70 €

GEBERIT | SELNOVA
závesné WC s hlbokým splachovaním, 
6/4 l, dĺžka 53 cm

151,56 € 121,20 €

GEBERIT | SELNOVA 
WC sedadlo z Duroplastu, upevnenie zdola,
úchyty z plastu

45,43 € 36,30 €
upevnenie zdola, úchyty z ušľachtilej ocele

60,58 € 48,50 €

GEBERIT | SELNOVA
kombinované WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
čiastočne uzavretý tvar, vodorovný odpad, 6 l, 
dĺžka 68 cm

189,42 € 151,50 €

GEBERIT | SELNOVA
kombinované WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
vodorovný odpad, 6 l, dĺžka 66,5 cm

174,28 € 139,40 €

GEBERIT | SELNOVA
stojace WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
vodorovný/zvislý odpad, čiastočne uzavretý tvar, 
skryté upevnenie, 6/5/4 l, dĺžka 53 cm

231,70 € 185,40 €

GEBERIT | SELNOVA 
nadomietková nádržka na kombi WC, dvojité 
splachovanie, možnosť nastavenia množstva vody 4-6l 
/ 2,6-3l, prípojka vody zboku/dole, 36,5 x 16,3 x 38 cm 

zboku 140,02 € 112,00 €
dole 140,02 € 112,00 €

GEBERIT | SELNOVA 
nadomietková nádržka na kombi WC Rimfree, 
dvojité splachovanie, 6/3 l, prípojka vody zboku, 
otočná pre pripojenie vpravo/vľavo, reverzibilná
36,5 x 16,3 x 39,5 cm 

202,99 € 162,40 €

GEBERIT | SELNOVA
stojace WC s hlbokým splachovaním 
pre splachovaciu nádržku, zvislý odpad, čiastočne 
uzavretý tvar, 6 l, dĺžka 66,5 cm

136,42 € 109,10 €

GEBERIT | SELNOVA
stojace WC s hlbokým splachovaním 
pre splachovaciu nádržku, vodorovný odpad, 
čiastočne uzavretý tvar, 6 l, dĺžka 68 cm

136,42 € 109,10 €

GEBERIT | SELNOVA
stojace WC s hlbokým splachovaním, vodorovný 
odpad, čiastočne uzavretý tvar, 6 l, dĺžka 53 cm

172,86 € 138,30 €

GEBERIT | SELNOVA
stojace WC s hlbokým splachovaním 
pre splachovaciu nádržku, 6 l, dĺžka 67 cm

vodorovný odpad 121,24 € 97,00 €
zvislý odpad 121,24 € 97,00 €

GEBERIT | SELNOVA 
WC sedadlo z Duroplastu pre deti, rýchloupínacie 
závesy, pozvoľné sklápanie, upevnenie zhora,
úchyty z pochrómovanej mosadze, kryt s prekrývaním, 
magnety proti zošmyknutiu detského kruhu

151,56 € 121,20 €

GEBERIT | SELNOVA
závesný pisoár, dĺžka 37 cm
skrytá zápachová uzávierka, skryté upevnenie, 
prívod zozadu/odtok dozadu

287,75 € 230,20 €
prívod zhora/odtok dozadu

326,00 € 260,80 €

GEBERIT | SELNOVA
kryt odtoku pre pisoáre, nehrdzavejúca oceľ

44,16 € 35,30 €

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Agresívne čistiace prostriedky 
sú už minulosťou! Na dennú údržbu 
stačí len obyčajná utierka.

BEZ SPLACHOVACIEHO OKRAJA 
WC misa vyzerá vždy čisto a esteticky.

SPLACHOVACÍ SYSTÉM
Efektívne oplachuje celú WC misu 
a zanecháva ju čistú.

RIMFREE

6L
4,5L

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.151 152WC A PRÍSLUŠENSTVO
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GEBERIT | SELNOVA Square
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
pravouhlý tvar, 6/4 l, dĺžka 53 cm

227,28 € 181,80 €

GEBERIT | SELNOVA Square
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
čiastočne uzavretý pravouhlý tvar, 6/5 l, dĺžka 54 cm

302,32 € 241,90 €

GEBERIT | SELNOVA 
WC sedátko z Duroplastu, pravouhlý tvar, upevnenie zhora
úchyty z ušľachtilej ocele

100,78 € 80,60 €
pozvoľné sklápanie, úchyty z pochrómovanej mosadze

161,21 € 129,00 €
rýchloupínacie závesy, pozvoľné sklápanie, úchyty 
z pochrómovanej mosadze

178,03 € 142,40 €

GEBERIT | SELNOVA Square
nádržka na kombi WC, dvojité splachovanie, možnosť 
nastavenia množstva vody 4-6 l / 2,6-3 l, prípojka vody 
hore / dole, 36,8 x 16 x 38,6 cm

hore 149,34 € 119,50 €
dole 149,34 € 119,50 €

GEBERIT | SELNOVA Square
kombinované WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
pravouhlý čiastočne uzavretý tvar, vodorovný odpad, 
dĺžka 68 cm

212,14 € 169,70 €

GEBERIT | SELNOVA Square
stojace WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
pravouhlý čiastočne uzavretý tvar, vodorovný/
zvislý odpad, 6/4 l, dĺžka 53 cm

250,04 € 200,00 €

GEBERIT | SELNOVA Square
závesné WC s hlbokým splachovaním, pravouhlý 
tvar, 6/4 l, dĺžka 53 cm

166,70 € 133,40 €

GEBERIT | SELNOVA Square
nádržka na kombi WC, dvojité splachovanie, možnosť 
nastavenia množstva vody 4-6 l / 2,6-4 l, prípojka vody 
dole vpravo, 37 x 16,5 x 39 cm

149,34 € 119,50 €

GEBERIT | SELNOVA Square
stojace WC Rimfree s hlbokým splachovaním pre 
splachovaciu nádobku, vodorovný/zvislý odpad, 
čiastočne uzavretý tvar, 6 l, skryté upevnenie, dĺžka 
68 cm

239,04 € 191,20 €

GEBERIT | SELNOVA Square
WC sedadlo z Duroplastu, 
upevnenie zdola, úchyty z ušľachtilej ocele

75,72 € 60,60 €
upevnenie zhora, úchyty z ušľachtilej ocele

83,29 € 66,60 €
upevnenie zhora, pozvoľné sklápanie, úchyty 
z pochrómovanej mosadze

113,66 € 90,90 €
pevnenie zhora, pozvoľné sklápanie, rýchloupínacie 
závesy, úchyty z pochrómovanej mosadze

136,42 € 109,10 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort 
bezbariérové umývadlo
keramické, s prepadom, ergonomicky tvarovaná predná 
strana, plytké
s otvorom na batériu v strede

55 x 55 cm 168,05 € 134,40 €
65 x 55 cm 205,36 € 164,30 €
bez otvoru na batériu

55 x 55 cm 168,05 € 134,40 €
65 x 55 cm 205,36 € 164,30 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort Square
bezbariérové umývadlo
keramické, ergonomicky tvarovaná predná strana, plytké
s otvorom na batériu v strede, viditeľný prepad

55 x 52,5 cm 320,40 € 256,30 €
65 x 55 cm 397,86 € 318,30 €
s otvorom na batériu v strede, bez prepadu

55 x 52,5 cm 320,40 € 256,30 €
65 x 55 cm 397,57 € 318,10 €
bez otvoru na batériu, bez prepadu

55 x 52,5 cm 320,40 € 256,30 €
65 x 55 cm 397,86 € 318,30 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním,  
čiastočne uzavretý oblý tvar, predĺžený, 6/5 l, dĺžka 
70 cm

537,86 € 430,30 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
oblý tvar, predĺžený, 6/4 l, dĺžka 70 cm

Rimfree 404,47 € 323,60 €
bez Rimfree 330,94 € 264,80 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort Square
závesné WC s plochým splachovaním, hranatý tvar 
so skosenou hranou, 6 l, 
dĺžka 70 cm

507,50 € 406,00 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort Square
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
hranatý tvar so skosenou hranou, predĺžený, 6/5/4,5 l, 
dĺžka 70 cm

479,62 € 383,70 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort
stojace WC pre splachovaciu nádržku, s hlbokým 
splachovaním, vodorovný odpad, oblý tvar, zvýšený, 
dĺžka 67 cm

227,28 € 181,80 €

6L
4,5L

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.153 154WC A PRÍSLUŠENSTVO
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GEBERIT | SELNOVA Comfort
WC sedadlo z Duroplastu, bezbariérové, 
upevnenie zdola, úchyty z ušľachtilej ocele

biele 143,99 € 115,20 €
červené 151,56 € 121,20 €

GEBERIT | SELNOVA 
Comfort Square
WC sedadlo z Duroplastu, bezbariérové, upevnenie 
zdola, úchyty z ušľachtilej ocele

147,08 € 117,70 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort
WC sedací kruh z Duroplastu, bezbariérový, antibak-
teriálny, upevnenie zhora, úchyty z ušľachtilej ocele

biely 95,46 € 76,40 €
červený 102,26 € 81,80 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort
WC sedací kruh z Duroplastu, bezbariérový, antibak-
teriálny, upevnenie zdola, úchyty z ušľachtilej ocele

biely 106,06 € 84,80 €
červený 113,66 € 90,90 €

upevnenie zhora, úchyty z ušľachtilej ocele

biele 129,61 € 103,70 €
červené 136,42 € 109,10 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort
WC sedací kruh z Duroplastu, bezbariérový, antibak-
teriálny, upevnenie zhora, úchyty z ušľachtilej ocele

109,87 € 87,90 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort
dištančná podložka na predĺženie vyloženia 
závesného WC na 75 cm

314,77 € 251,80 €

GEBERIT | SELNOVA Comfort 
Square
WC sedací kruh z Duroplastu, bezbariérový, 
antibakteriálny, upevnenie zdola, úchyty 
z ušľachtilej ocele

128,92 € 103,10 €

GEBERIT | SMYLE Square
WC sedadlo z Duroplastu, úzky dizajn, kryt 
s prekrývaním, antibakteriálne, upevnenie 
zhora, úchyty z pochrómovanej mosadze

104,76 € 83,80 €
s pozvoľným sklápaním

139,62 € 111,70 €
s pozvoľným sklápaním, rýchloupínacie 
závesy 

141,86 € 113,50 €

GEBERIT | SMYLE
WC sedadlo z Duroplastu, kryt 
s prekrývaním,  upevnenie zhora, úchyty 
z pochrómovanej mosadze

79,14 € 63,30 €
s pozvoľným sklápaním

121,62 € 97,30 €
s pozvoľným sklápaním, rýchloupínacie 
závesy 

123,84 € 99,10 €

GEBERIT | SMYLE
WC sedadlo z Duroplastu, kryt 
s prekrývaním,  hranaté okraje, upevnenie 
zhora, úchyty z pochrómovanej mosadze

79,14 € 63,30 €
s pozvoľným sklápaním

121,62 € 97,30 €
s pozvoľným sklápaním, rýchloupínacie 
závesy 

123,84 € 99,10 €

GEBERIT | SMYLE Square
WC sedadlo z Duroplastu, úzky dizajn, 
sendvičový tvar, antibakteriálne, upevnenie 
zhora, úchyty z pochrómovanej mosadze

95,40 € 76,30 €
s pozvoľným sklápaním

130,30 € 104,20 €
s pozvoľným sklápaním, rýchloupínacie 
závesy 

132,56 € 106,00 €

GEBERIT | SMYLE Square
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
uzavretý pravouhlý tvar, 6/5/4,5 l, dĺžka 54 cm

267,61 € 214,10 €

GEBERIT | SMYLE
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
pravouhlý tvar, 6 l, dĺžka 54 cm

Rimfree 232,70 € 186,20 €
bez Rimfree 174,53 € 139,60 €

GEBERIT | SMYLE Square
stojace WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
uzavretý pravouhlý tvar, 6/5/4 l, dĺžka 54 cm

285,06 € 228,00 €

GEBERIT | SMYLE Square
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
uzavretý pravouhlý tvar, skrátené vyloženie, 
6/5/4,5 l, dĺžka 49 cm

296,70 € 237,40 €

GEBERIT | SMYLE
závesný pisoár, skrytá zápachová uzávierka, skryté 
upevnenie, dĺžka 30 cm, prívod zozadu/odtok dozadu

pisoár 231,56 € 185,20 €
zápach. uzávierka 26,02 € 21,10 €

GEBERIT | SMYLE
závesný pisoár, bezvodný, skrytý odtok, skryté 
upevnenie, dĺžka 30 cm

pisoár 360,13 € 288,10 €
zápach. uzávierka 26,02 € 21,10 €

6L
4,5L

6L
4,5L

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.155 156WC A PRÍSLUŠENSTVO
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LAUFEN | PRO S
závesné WC, dĺžka 53 cm, Rimless, 
WC sedadlo odnímateľné, pozvoľné sklápanie 
Závesné WC Rimless 385,43 € 327,60 €
WC sedadlo 106,80 € 90,80 €
WC sedadlo softclose 174,73 € 148,50 €

4,5 L

LAUFEN | PRO
závesné WC s hlbokým splachovaním, dĺžka 53 cm, Rimless
WC sedadlo klasické alebo s pozvoľným sklápaním

Závesné WC 279,01 € 237,20 €
Závesné WC Rimless 349,49 € 297,10 €
WC sedadlo 103,00 € 87,60 €
WC sedadlo softclose 170,36 € 144,80 €

4,5 L

JIKA| CUBITO PURE
závesné WC, hlboké splachovanie, dĺžka 54 cm,
WC sedadlo z Duroplastu, rýchloupínacie, 
nerezové úchytky, tenký dizajn, pozvoľné sklápanie

Závesné WC 233,35 € 198,30 €
WC sedadlo 87,19 € 74,10 €

4,5 L 10
ROKOV

JIKA | LYRA PLUS
závesné WC Rimless, dĺžka 53 cm, hlboké splachovanie
WC sedadlo z Duroplastu, odnímateľné, pozvoľné sklápanie 
Závesné WC Rimless 123,10 € 104,60 €
WC sedadlo softclose 63,86 € 54,30 €

JIKA | DEEP BY JIKA
závesné WC Rimless s hlbokým splachovaniím, dĺžka 51cm
WC sedadlo z Duroplastu, odnímateľné, nerezové úchyty, 
pozvoľné sklápanie 
Závesné WC Rimless 145,98 € 124,10 €
WC sedadlo 47,93 € 40,70 €
WC sedadlo softclose 75,46 € 64,10 €

4,5 L

JIKA | LYRA PLUS
závesné WC s hlbokým splachovaním, dĺžka 53 cm
WC sedadlo z Duroplastu, nerezové úchyty, odnímateľné

Závesné WC 92,03 € 78,20 €
WC sedadlo 32,58 € 27,70 €

10
ROKOV

10
ROKOV

4,5 L 10
ROKOV

4,5 L 10
ROKOV

JIKA | LYRA PLUS 
WC kombi Rimless, rovný / spodný odpad, hlboké 
splachovanie 4,5/3 l
WC sedadlo z Duroplastu. nerezové úchyty

Kombi WC 229,60 € 195,20 €
WC sedadlo 59,65 € 50,70 €
WC sedadlo 
softclose

70,14 € 59,60 €

JIKA | DINO 
WC kombi Rimless, dĺžka 66 cm, rovný odpad, 
bočný prívod vody, hlboké splachovanie 6/3 l
WC sedadlo ZETA

Kombi WC 174,00 € 147,90 €
WC sedadlo
termoplast, odnímateľné 

17,47 € 14,80 €

WC sedadlo 
duroplast, odnímateľné

27,36 € 23,30 €

WC sedadlo 
duroplast, slowclose

57,48 € 48,90 €

JIKA | MIO
závesné WC Rimless, hlboké splachovanie, dĺžka 53 cm,  
WC sedadlo z Duroplastu, nerezové úchyty, odnímateľné, 
klasické alebo s pozvoľným sklápaním   
Závesné WC Rimless 266,83 € 226,80 €
WC sedadlo 67,69 € 57,50 €
WC sedadlo softclose  98,23 € 83,50 €

4,5 L10
ROKOV

JIKA | EUROLINE SET
WC kombi, spodný / rovný odpad, splachovanie 3/6 l,  
WC sedadlo termoplastové

WC Kombi + WC sedadlo Zeta 111,00 € 86,00 €

JIKA | URINÁL GOLEM ANTIVANDAL
odsávací urinál s radarovým splachovaním, vnútorný prívod 
vody, na batériové alebo sieťové napájanie, 10 rokov záruka 
na keramický urinál bez elektroniky, vrátane kompletného 
príslušenstva.  
Urinál 454,57 € 400,00 €
Napájací zdroj 24 VSS 
do 5 ventilov 53,28 € 45,30 €

Napájací zdroj 24 VSS 
do 9 ventilov 71,28 € 60,60 €

10
ROKOV

JIKA | MIO
závesné WC s uzavretým splachovacím okruhom, hlboké 
splachovanie, dĺžka 53 cm

Závesné WC 199,70 € 169,70 €
WC sedadlo 67,69 € 57,50 €
WC sedadlo softclose  98,23 € 83,50 €

4,5 L10
ROKOV

JIKA | LYRA PLUS WC doska
WC sedadlo z termoplastu. plastové úchyty, vhodné 
len pre závesné WC LYRA Plus

22,62 € 19,20 €

WC sedadlo z Duroplastu. oceľové úchyty, vhodné 
len pre závesné WC LYRA Plus

32,58 € 27,70 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.157 158WC A PRÍSLUŠENSTVO

ZÁVESNÉ WC

10
ROKOV

WC A URINAL
4,5 L

10
ROKOV



GEBERIT | 
AQUACLEAN MERA CLASSIC
závesné sprchovacie WC so špeciálnymi technológiami, 
keramická misa bez okrajov s technológiou splachovania 
TurboFlush, 5 stupňov intenzity sprchovacieho prúdu, 
oscilujúci sprchovací prúd s nastaviteľnou teplotou vody, 
nastaviteľná poloha ramena sprchy, intuitívne diaľkové 
ovládanie aj pomocou mobilnej aplikácie, úsporný režim, 
detekcia používateľa, teplovzdušný sušič, 
odsávanie zápachu

lesklý chróm 5 208,30 € 4 166,60 €
aplská biela 5 071,27 €  4 057,00 €

GEBERIT | AQUACLEAN SELA
závesné sprchovacie WC so špeciálnymi technológiami, 
keramická misa bez okrajov s technológiou splachovania 
TurboFlush, 5 stupňov intenzity sprchovacieho prúdu,
oscilujúci sprchovací prúd, nastaviteľná poloha ramena 
sprchy, intuitívne diaľkové ovládanie aj pomocou mobilnej 
aplikácie, úsporný režim, dámska sprcha, orientačné svetlo

3 418,32 € 2 734,70 €

GEBERIT | 
AQUACLEAN TUMA COMFORT
závesné sprchovacie WC Rimfree, so špeciálnymi 
technológiami, 5 stupňov intenzity sprchovacieho 
prúdu, oscilujúci sprchovací prúd vody s  telesnou 
teplotou, nastaviteľná poloha ramena sprchy, intuitívne 
diaľkové ovládanie aj pomocou mobilnej aplikácie, 
úsporný režim, detekcia používateľa, vyhrievané WC 
sedadlo, teplovzdušný sušič, odsávanie zápachu, biela

2 993,72 €  2 395,00 €

GEBERIT | AQUACLEAN TUMA CLASSIC
závesné sprchovacie WC Rimfree, so špeciálnymi technológiami, 
5 stupňov intenzity sprchovacieho prúdu, oscilujúci sprchovací 
prúd vody s telesnou teplotou, nastaviteľná poloha ramena 
sprchy, ovládanie priamo na zariadení alebo mobilnou 
aplikáciou, úsporný režim, biela

1 792,08 € 1 433,70 €

GEBERIT | 
AQUACLEAN MERA COMFORT
závesné sprchovacie WC so špeciálnymi technológiami, 
keramická misa bez okrajov s technológiou splachovania 
TurboFlush, 5 stupňov intenzity sprchovacieho prúdu, 
oscilujúci sprchovací prúd s nastaviteľnou teplotou vody, 
nastaviteľná poloha ramena sprchy, intuitívne diaľkové 
ovládanie aj pomocou mobilnej aplikácie, úsporný režim, 
detekcia používateľa, vyhrievané WC sedadlo, bezdotykový 
mechanizmus na automatické otváranie a sklápanie poklopu, 
teplovzdušný sušič, odsávanie zápachu, orientačné svetlo  
lesklý chróm 6 167,76 € 4 934,20 €
aplská biela 6 030,66 € 4 824,50 €

GEBERIT | AQUACLEAN 4000
sprchovacie sedadlo s keramickou misou Rimfree, 
5 stupňov intenzity sprchovacieho prúdu, sprchovací 
prúd vody s telesnou teplotou, úsporný režim, detekcia 
používateľa, biela

1 210,25 € 968,20 €

GEBERIT | SIGMA01
ovládacie tlačidlo, plast, v 3 farebných prevedeniach 
(o ďalších farebných prevedeniach sa informujte 
u predajcu)

alpská biela 63,43 € 38,10 €
chróm lesk 93,76 € 60,90 €
chróm mat 94,38 € 61,30 €

GEBERIT | SIGMA20
ovládacie tlačidlo, plast, v 2 farebných prevedeniach
(o ďalších farebných prevedeniach sa informujte 
u predajcu)

lesk-mat-lesk chróm 130,75 € 85,00 €
biela-lesk. chróm-biela 90,22 € 58,60 €

GEBERIT | SIGMA30
ovládacie tlačidlo, plast, v 3 farebných prevedeniach 
(o ďalších farebných prevedeniach sa informujte 
u predajcu)

biela-lesk. chróm-biela 111,84 € 72,70 €
lesk-mat-lesk chróm 151,31 € 98,40 €
mat-lesk-mat chróm 151,31 € 98,40 €

GEBERIT | SIGMA21
ovládacie tlačidlo, plast, v 3 farebných prevedeniach 
(o ďalších farebných prevedeniach sa informujte 
u predajcu)

biele sklo - chróm lesk 326,89 € 261,50 €
čierne sklo - chróm lesk 326,89 € 261,50 €
čierna bridlica - chróm lesk 403,80 € 323,00 €

GEBERIT | SIGMA50
ovládacie tlačidlo, zinková zliatina, plast, 
v 2 farebných prevedeniach (o ďalších farebných 
prevedeniach sa informujte u predajcu)

alpská biela 257,87 € 167,60 €
čierna 257,87 € 167,60 €

biela

bielabiela

chróm lesk biela

chróm lesk

čierna

chróm lesk

chróm mat

chróm mat

biele sklo - chróm lesk

čierne sklo - chróm lesk čierna bridlica - chróm lesk

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.159 160WC A PRÍSLUŠENSTVO
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GEBERIT | DUOFIX
pre závesné WC s podomietkovou nádržkou, 
ovládanie spredu stavebná výška 112 cm

358,94 € 215,40 €

GEBERIT | DUOFIX SPECIAL
pre závesné WC do jadra s nádržkou do steny, 
ovládanie spredu, stavebná výška 115 cm

381,18 € 228,70 €

GEBERIT | KOMBIFIX
pre závesné WC s podomietkovou 
nádržkou, do masívnych konštrukcií 
alebo pre predstenovú inštaláciu

277,60 € 166,60 €

GEBERIT | DUOFIX 
pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou 
splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, 
pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom

385,79 € 231,50 €

GEBERIT | SÚPRAVA 
na odsávanie zápachu
pre podomietkovú splachovaciu 
nádržku Sigma s pripájacou rúrou 
pre odsávanie externým ventilátorom

125,82 €   88,10 €

GEBERIT | SIEŤOVÝ ZDROJ 
pre DuoFresh
pre jednotku odsávania zápachu 
DuoFresh, montáž do elektrokrabíc, 
230 V AC, 12 V/50 Hz 

61,00 €   51,90 €

GEBERIT | DUOFIX 
Montážna sada 
kotviaca sada pre pripevnenie 
montážnych prvkov Duofix

24,72 € 18,50 €

GEBERIT | 
Izolačná doska
pre závesné WC a bidet, 
protihluková

12,30 € 9,20 €

GEBERIT | DUOFRESH
jednotka odsávania zápachu pre nádržky 
Sigma 12 cm, manuálne/automatické 
spúšťanie, obsahuje súpravu na vhadzovanie 
tyčiniek, dve farebné prevedenia: chróm, 
antracit, nutnosť pripojenia k elektrickej sieti cez sieťový zdroj 243.971.00.1

manuálne spúšťanie / chróm 327,40 € 229,20 €
manuálne spúšťanie / antracit 318,48 € 222,90 €
automatické spúšťanie / chróm 402,00 € 281,40 €
autotomatické spúšťanie / antracit 393,60 € 275,50 €

GEBERIT | SÚPRAVA 
na vhadzovanie tyčiniek 
pre tyčinky DuoFresh, súpravu je možné 
inštalovať pod tlačidlá SIGMA01, 10, 20, 
21, 30 a 50

chróm 83,35 € 62,50 €
antracit 74,41 € 55,80 €

GEBERIT | 
TYČINKA DuoFresh
tyčinky do dávkovača DuoFresh 
pre odsávanie zápachu, 8 ks v balení

6,06 € 4,80 €

ALCAPLAST | SADROMODUL
predstenový inštalačný systém pre závesné WC, 
pre suchú inštaláciu

292,26 €  185,00 €

ALCAPLAST | RENOVMODUL
predstenový inštalačný systém 
pre závesné WC, pre mokrý proces

216,04 € 139,00 €

ALCAPLAST | 
SADROMODUL SET 5 v 1
predstenový inštalačný systém AM101/1120,            
WC s hlbokým splachovaním, WC sedadlo, 
ovládacie tlačidlo M1710, izolačná doska

256,93 €

ALCAPLAST | 
RENOVMODUL SET 5 v 1
predstenový inštalačný systém AM115/1000, 
WC s hlbokým splachovaním, WC sedadlo, 
ovládacie tlačidlo M1710, izolačná doska

 198,98 €

ALCAPLAST | JADROMODUL
predstenový inštalačný systém pre závesné WC, 
pre suchú inštaláciu

301,44 € 196,00 €

ALCAPLAST | 
JADROMODUL SET 5 v 1
predstenový inštalačný systém AM102/1120,       
WC s hlbokým splachovaním, WC sedadlo, 
ovládacie tlačidlo M1710, izolačná doska

267,89 €

ALCAPLAST | 
SADROMODUL SET 5 v 1
predstenový inštalačný systém AM101/1120, 
WC RimFlow, WC sedadlo z Duroplastu softclose, 
ovládacie tlačidlo M1710, izolačná doska

  353,53 €

ALCAPLAST | 
JADROMODUL SET 5 v 1
predstenový inštalačný systém AM102/1120, 
WC RimFlow, WC sedadlo z Duroplastu softclose, 
ovládacie tlačidlo M1710, izolačná doska

  364,48 €

ALCAPLAST | 
RENOVMODUL SET 5 v 1
predstenový inštalačný systém AM115/1000, 
WC RimFlow, WC sedadlo z Duroplastu softclose, 
ovládacie tlačidlo M1710, izolačná doska

  295,58 €

ALCAPLAST | 
IZOLAČNÁ DOSKA
k závesnému WC

3,96 €   3,60 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.161 162WC A PRÍSLUŠENSTVO
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DEEP ANA

MIO KIDO

VERASELNOVA

ALCAPLAST | OVLÁDACIE TLAČIDLO
pre predstenové inštalačné systémy, materiál - plast, v 3 farebných 
prevedeniach 

biela lesk 51,10 € 35,80 €
chróm lesk 64,31 € 45,00 €
chróm mat 68,62 € 58,30 €

ALCAPLAST | OVLÁDACIE TLAČIDLO
pre predstenové inštalačné systémy, materiál - plast, v 3 farebných 
prevedeniach

biela lesk 60,29 € 51,20 €
chróm lesk 79,81 € 67,80 €
chróm mat 84,12 € 71,50 €

ALCAPLAST | OVLÁDACIE TLAČIDLO
pre predstenové inštalačné systémy, materiál - plast, v 3 farebných 
prevedeniach

biela lesk 51,10 € 43,40 €
chróm lesk 64,31 € 54,70 €
chróm mat 68,62 € 58,30 €

ALCAPLAST | TURN
dizajnové ovládacie tlačidlo pre predstenové 
inštalačné systémy, v dvoch prevedeniach

alunox 160,76 € 136,60 €
inox 195,22 € 165,90 €

ALCAPLAST | STING
dizajnové ovládacie tlačidlo pre predstenové 
inštalačné systémy, v dvoch prevedeniach

alunox 166,51 € 141,50 €
inox 200,95 € 170,80 €

ALCAPLAST | AIR
dizajnové ovládacie tlačidlo pre predstenové inštalačné systémy, v troch prevedeniach: 
alunox, inox, alunox light - s podsvietením vo zvolenej farbe

alunox 223,92 € 190,30 €
inox 258,37 € 219,60 €
alunox light 281,34 € 239,10 €

ALCAPLAST | FUN
dizajnové ovládacie tlačidlo pre predstenové 
inštalačné systémy, v 5 prevedeniach: 
alunox, inox, inox biela lesk, čierna mat 
a zlatá lesk

alunox 200,95 € 170,80 €
inox 235,40 € 200,10 €
inox biela lesk 235,40 € 200,10 €
inox čierna lesk 235,40 € 200,10 €
sklo biela 235,40 € 200,10 €
sklo čierna 235,40 € 200,10 €

ALCAPLAST | 
OVLÁDACIE TLAČIDLO
pre predstenové inštalačné systémy,  plast

chróm lesk/mat 84,29 € 71,60 €

ALCAPLAST | 
OVLÁDACIE TLAČIDLO
pre predstenové inštalačné systémy, plast

čierna mat 101,92 € 91,70 €

ALCAPLAST | THIN
pre predstenové inštalačné systémy, materiál - plast

biela lesk/chróm lesk 76,36 € 64,90 €
biela lesk 60,31 € 51,30 €

biela lesk

alunox mat/lesk

alunox mat/lesk alunox mat

čierna mat zlatá lesk

alunox mat/leskinox polomat/lesk

inox polomat/lesk inox polomatinox biela lesk inox biela lesk

sklo bielainox čierna lesk sklo čierna

inox polomat/lesk

biela lesk

biela lesk

chróm lesk

chróm lesk

chróm lesk

chróm lesk/matčierna mat

biela lesk /chróm lesk čierna lesk /chróm leskbiela lesk čierna lesk

chróm mat

chróm mat

chróm mat

ALUNOX
eloxovaný hliník, povrchová úprava matná s úpravou 
proti odtlačkom prstov

INOX 

ušľachtilá oceľ s lakovanou bezfarebnou úpravou, 
povrchová úprava nerez s úpravou proti odtlačkom prstov 

alunox mat inox polomat alunox light

ALCAPLAST | STRIPE
ovládacie tlačidlo pre predstenové inštalačné systémy v 6 prevede-
niach: alunox, inox, inox biela lesk - ušľachtilá oceľ s lakova-
nou bezfarebnou úpravou, povrchová úprava nerez, biela farba, 
lesk, inox čierna lesk - ušľachtilá oceľ s lakovanou bezfarebnou 
úpravou, povrchová úprava nerez, čierna farba, lesk, sklo biela - 
materiál - biele sklo, sklo čierna - materiál - čierne sklo 

alunox 172,25 € 146,40 €
inox 206,70 € 175,70 €
inox biela lesk 206,70 € 175,70 €
čierna mat 233,40 € 210,10 €
zlatá lesk 514,39 € 463,00 €

čierna lesk/chróm lesk 118,82 € 106,90 €
čierna lesk 101,92 € 91,70 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.163 164NÁBYTOK A SANITA
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PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

ŠTÝLOVÉ ÚCHYTY

45 50 50 60

TILA | MYLLO SET 45 cm
umývadlo + skrinka   
skrinka s 1 dvierkami, jedna nastaviteľná polička, úchyty 
voliteľné, keramické umývadlo s otvorom na batériu 
a prepadom    Batéria nie je súčasťou produktu.

46 x 30,5 x 68,5 cm biela matná 219,00 €
46 x 30,5 x 68,5 cm čierna matná 219,00 €

TILA | MYLLO SET 50 cm
umývadlo + skrinka   
skrinka s 2 dvierkami, jedna nastaviteľná polička, úchyty 
voliteľné, keramické umývadlo s otvorom na batériu 
a prepadom    Batéria nie je súčasťou produktu.

50,6 x 35,8 x 67,3 cm biela matná 235,00 €
50,6 x 35,8 x 67,3 cm čierna matná 235,00 €

TILA | MYLLO SET 60 cm
umývadlo + skrinka   
skrinka s 2 dvierkami, jedna nastaviteľná polička,
úchyty voliteľné, keramické umývadlo s otvorom 
na batériu a prepadom    Batéria nie je súčasťou produktu.

60,6 x 35,8 x 67,3 cm biela matná 259,00 €
60,6 x 35,8 x 67,3 cm čierna matná 259,00 €

TILA | MYLLO úchyt na skrinku
kovový alebo kožený úchyt v 7 farebných prevedeniach s lesklým/matným povrchom

chróm lesk 9 €/ks čierna mat 9 €/ks
zlatá lesk 9 €/ks ocean mat 9 €/ks
ružové zlato lesk 9 €/ks smaragd mat 9 €/ks
ružová mat 9 €/ks hnedá koža 15 €/ks

čierna koža 15 €/ks

Kovové úchyty Kožené úchyty

chróm lesk čierna mat
čiernahnedá

zlatá lesk smaragd mat

ocean matružovo-zlatá lesk ružová mat

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.165 166NÁBYTOK A SANITA

MYLLO novinka



TILA | MYLLO SET 50 cm
umývadlo + skrinka   
skrinka s 2 zásuvkami, úchyty voliteľné, keramické 
umývadlo s otvorom na batériu a prepadom 
 Batéria nie je súčasťou produktu.

50,6 x 35,8 x 67,3 cm biela matná 395,00 €
50,6 x 35,8 x 67,3 cm čierna matná 395,00 €

TILA | MYLLO 60 cm
skrinka pod umývadlo   
skrinka s 2 dvierkami, 1 drevená nastaviteľná polička, 
úchyty voliteľné

59,6 x 35 x 63,5 cm biela matná 155,00 €
59,6 x 35 x 63,5 cm čierna matná 155,00 €

TILA | MYLLO 
dvojumývadlo 120 cm
keramické dvojumývadlo s 2 otvormi na batériu a prepadmi 
Batéria nie je súčasťou produktu.

120,8 x 35,8 x 3,8 cm 299,00 €

TILA | MYLLO 60 cm
skrinka pod umývadlo   
skrinka s 2 zásuvkami, úchyty voliteľné

59,6 x 35 x 63,5 cm biela matná 365,00 €
59,6 x 35 x 63,5 cm čierna matná 365,00 €

TILA | MYLLO SET 60 cm
umývadlo + skrinka   
skrinka s 2 zásuvkami, úchyty voliteľné, keramické 
umývadlo s otvorom na batériu a prepadom 
Batéria nie je súčasťou produktu.

60,6 x 35,8 x 67,3 cm biela matná 475,00 €
60,6 x 35,8 x 67,3 cm čierna matná 475,00 €

TILA | MYLLO SET 80 cm
umývadlo + skrinka   
skrinka s 2 zásuvkami, úchyty voliteľné, keramické 
umývadlo s otvorom na batériu a prepadom 
Batéria nie je súčasťou produktu.

80,6 x 35,8 x 67,3 cm biela matná 555,00 €
80,6 x 35,8 x 67,3 cm čierna matná 555,00 €

TILA | EBY SET 45 cm
umývadlo + skrinka
keramické umývadlo, skrinka s 1 univerzálnymi dvierkami, 1 nastaviteľná 
drevená polička, 
Batéria nie je súčasťou produktu.
45 x 30,8 x 60 cm 

Korpus Umývadlo Úchyt
biela lesk biela lesk chróm lesk 199,00 €
čierna mat čierna mat zlatá lesk 299,00 €
biela mat čierna mat čierna mat 299,00 €
čierna lesk biela lesk chróm lesk 229,00 €
sanremo biela lesk chróm lesk 229,00 €
dub scarlet čierna mat čierna mat 299,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

TILA | VERA skrinka 60 cm
pod umývadlo/dosku
skrinka s 2 zásuvkami, biela lesklá, 
kovové úchyty vo farbe chróm
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

 60 x 45,6 x 59 cm 259,00 €

TILA | VERA 
Vysoká skrinka 35 cm
závesná skrinka s 2 dvierkami, 4 sklenené 
výškovo nastaviteľné poličky, 2 pevné police, 
biela lesklá, kovové úchyty vo farbe chróm

 35 x 34,6 x 162 cm 179,00 €

TILA | VERA skrinka 80 cm
pod umývadlo/dosku
skrinka s 2 zásuvkami, biela lesklá, 
kovové úchyty vo farbe chróm
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

 80 x 45,6 x 59 cm 289,00 €

TILA | VERA 
Nábytkové umývadlo
biele keramické umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným prepadom
Batéria nie je súčasťou produktu.

 61 x 46,5 x 17 cm 89,00 €
 81 x 46,5 x 17 cm 109,00 €
 101 x 46,5 x 17 cm 189,00 €

TILA | VERA 
Nábytkové dvojumývadlo
biele keramické dvojumývadlo s 2 otvormi 
na batériu a viditeľnými prepadom
Batéria nie je súčasťou produktu.

 121 x 46,5 x 17 cm 309,00 €

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.169 170NÁBYTOK A SANITA
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PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

TILA | ANA  
skrinka pod umývadlo 52 cm
skrinka s 2 zásuvkami, vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 
kovové úchyty vo farbe chróm*

51,6 x 46 x 59 cm biela lesklá 299,00 €
51,6 x 46 x 59 cm tmavá sivá lesklá 299,00 €
51,6 x 46 x 59 cm čierna matná 299,00 €

TILA | ANA  
skrinka pod umývadlo 72 cm
skrinka s 2 zásuvkami, vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 
kovové úchyty vo farbe chróm*

71,6 x 46 x 59 cm biela lesklá 329,00 €
71,6 x 46 x 59 cm tmavá sivá lesklá 329,00 €
71,6 x 46 x 59 cm čierna matná 329,00 € 

TILA | ANA  
skrinka pod umývadlo 92 cm
skrinka s 2 zásuvkami, vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 
kovové úchyty vo farbe chróm*

91,6 x 46 x 59 cm biela lesklá 359,00 €
91,6 x 46 x 59 cm tmavá sivá lesklá 359,00 €
91,6 x 46 x 59 cm čierna matná 359,00 € 

* možnosť doobjednať úchyty vo farbách čierna, biela

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.171 172NÁBYTOK A SANITA

ANA novinka



TILA | ANA kontajner s košom na prádlo 40 cm
plne výsuvný, nevyberateľný, nosnosť 20 kg, kovové úchyty vo farbe chróm*

40 x 46 x 59 cm biela lesklá 339,00 €
40 x 46 x 59 cm tmavá sivá lesklá 339,00 €
40 x 46 x 59 cm čierna matná 339,00 € 

* možnosť doobjednať úchyty vo farbách čierna, biela

TILA | ANA skrinka pod dosku 52 cm
skrinka s 1 zásuvkou, kovový úchyt vo farbe chróm*

51,6 x 46 x 25,1 cm biela lesklá 179,00 €
51,6 x 46 x 25,1 cm tmavá sivá lesklá 179,00 €
51,6 x 46 x 25,1 cm čierna matná 179,00 €

TILA | ANA skrinka pod dosku 72 cm
skrinka s 1 zásuvkou, kovový úchyt vo farbe chróm*

71,6 x 46 x 25,1 cm biela lesklá 199,00 €
71,6 x 46 x 25,1 cm tmavá sivá lesklá 199,00 €
71,6 x 46 x 25,1 cm čierna matná 199,00 € 

TILA | ANA bočná skrinka 40 cm
skrinka s 1 dvierkami, 1 nastaviteľná polička,  kovové úchyty vo farbe chróm*,
skrinku nie je možné umiestniť samostatne

40 x 46 x 59 cm biela lesklá 139,00 €
40 x 46 x 59 cm tmavá sivá lesklá 139,00 €
40 x 46 x 59 cm čierna matná 139,00 €

TILA | ANA  
vysoká skrinka 30 cm
skrinka s 2 dvierkami, 4 sklenené nastaviteľné poličky,  
kovové úchyty vo farbe chróm*

30 x 30 x 150 cm biela lesklá 249,00 €
30 x 30 x 150 cm tmavá sivá lesklá 249,00 €
30 x 30 x 150 cm čierna matná 249,00 € 

TILA | ANA horná bočná skrinka 40 cm
skrinka s 1 dvierkami, 2 sklenené nastaviteľné poličky, kovové úchyty 
vo farbe chróm*

40 x 12,6 x 80 cm biela lesklá 119,00 €
40 x 12,6 x 80 cm tmavá sivá lesklá 119,00 €
40 x 12,6 x 80 cm čierna matná 119,00 €

TILA | ANA nábytkové umývadlo
keramické

60 cm 60,8 x 51 x 21 cm 129,00 €
80 cm 81 x 51 x 21 cm 229,00 €
90 cm 90,8 x 51,2 x 21 cm 309,00 € 

TILA | ANA úchyt
kovové úchyty v 2 farebných prevedeniach a 2 dĺžkach, ktoré je možné 
doobjednať ku skrinkám ANA
dĺžka 16 cm  18,4 x 1,6 x 2,73 cm

čierna 19,00 €
biela 19,00 €

* možnosť doobjednať úchyty vo farbách čierna, biela

dĺžka 32 cm  34,4 x 1,6 x 2,73 cm

čierna 29,00 €
biela 29,00 €

DOSKA pod umývadlo dub prírodný k sérii ANA
hĺbka 46 cm, hrúbka 2,2 cm

Dĺžka Presný rozmer Cena
52 cm 52,2 x 46,4 x 2,2 cm 79,00 €
72 cm 72,2 x 46,4 x 2,2 cm 99,00 €
92 cm 92,2 x 46,4 x 2,2 cm 129,00 €
104 cm 103,8 x 46,4 x 2,2 cm 139,00 €
112 cm 112,2 x 46,4 x 2,2 cm 149,00 €
132 cm 132,2 x 46,4 x 2,2 cm 169,00 €
144 cm 143,8 x 46,4 x 2,2 cm 229,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.173 174NÁBYTOK A SANITA
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TILA | EVIE  
skrinka pod umývadlo 50 cm
skrinka s 2 dvierkami, 1 nastaviteľná polička, kovové 
úchyty vo farbe chróm
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

 48 x 32,6 x 60,2 cm biela lesklá 119,00 €
48 x 32,6 x 60,2 cm dub scarlet 119,00 €

TILA | EVIE SET 45 cm
umývadlo + skrinka
keramické umývadlo, skrinka s 2 dvierkami, 
1 nastaviteľná polička, kovové úchyty vo farbe chróm
Batéria nie je súčasťou produktu.

 45 x 30,5 x 71,1 cm biela lesklá 199,00 €
45 x 30,5 x 71,1 cm dub scarlet 199,00 €

TILA | EVIE  
nábytkové umývadlo 
keramické umývadlo
Batéria nie je súčasťou produktu.

 50 cm 50,4 x 39,5 x 13,5 cm 89,00 €
60 cm 60,7 x 40,5 x 13,5 cm 99,00 €

TILA | EVIE  
skrinka pod umývadlo 60 cm
skrinka s 2 dvierkami, 1 nastaviteľná polička, kovové 
úchyty vo farbe chróm
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

 58 x 32,6 x 60,2 cm biela lesklá 129,00 €
58 x 32,6 x 60,2 cm dub scarlet 129,00 €

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.175 176NÁBYTOK A SANITA
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TILA | LAURA SET
umývadlo na dosku + doska 
+ skrinka 50 cm
keramické umývadlo, skrinka s 2 zásuvkami vo farbe 
antracit lesklá, doska pod umývadlo vo farbe prírodný 
dub, kovové úchyty vo farbe chróm
Batéria nie je súčasťou produktu.

49,6 x 38,6 x 69,3 cm 499,00 €

TILA | LAURA SET
umývadlo na dosku + doska 
+ skrinka 50 cm
keramické umývadlo, skrinka s 2 zásuvkami vo farbe 
biela lesklá, doska pod umývadlo vo farbe prírodný 
dub, kovové úchyty vo farbe chróm
Batéria nie je súčasťou produktu.

49,6 x 38,6 x 69,3 cm 459,00 €

TILA | LAURA SET
umývadlo + skrinka 50 cm
keramické umývadlo, skrinka s 2 zásuvkami, kovové úchyty 
vo farbe chróm
Batéria nie je súčasťou produktu.

 51,5 x 39,7 x 53 cm  biela lesklá 339,00 €
 51,5 x 39,7 x 53 cm  antracit lesklá 389,00 €

  - produkt dostupný skladomVzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.177 178NÁBYTOK A SANITA
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TILA | LAURA  
skrinka pod umývadlo 60 cm
skrinka s 2 zásuvkami, kovové úchyty vo farbe chróm
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

59,6 x 39,6 x 53 cm biela lesklá 289,00 €
59,6 x 39,6 x 53 cm antracit lesklá 349,00 €

TILA | LAURA  
skrinka pod umývadlo 80 cm
skrinka s 2 zásuvkami, kovové úchyty vo farbe chróm
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

79,6 x 39,6 x 53 cm lesklá biela 329,00 €
79,6 x 39,6 x 53 cm antracit lesklá 379,00 €

TILA | LAURA  
skrinka pod dosku 100 cm
skrinka s 2 zásuvkami, kovové úchyty vo farbe chróm
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

99,6 x 39,6 x 53 cm biela lesklá 359,00 €
99,6 x 39,6 x 53 cm antracit lesklá 429,00 €

TILA | LAURA  
skrinka pod dosku 60 cm
skrinka s 2 zásuvkami, kovové úchyty vo farbe chróm

59,6 x 39,6 x 53 cm biela lesklá 289,00 €
59,6 x 39,6 x 53 cm antracit lesklá 349,00 €

TILA | LAURA  
skrinka pod dosku 80 cm
skrinka s 2 zásuvkami, kovové úchyty vo farbe chróm

79,6 x 39,6 x 53 cm biela lesklá 329,00 €
79,6 x 39,6 x 53 cm antracit lesklá 379,00 €

TILA | LAURA  
nábytkové umývadlo
keramické

60,5 x 40,5 x 4,2 cm 129,00 €
80,5 x 40,5 x 4,2 cm 169,00 €

TILA | LAURA  kontajner
s košom na prádlo 40 cm
bočná skrinka , kôš plne výsuvný, nevyberateľný, 
nosnosť 20 kg, kovové úchyty vo farbe chróm*

39,6 x 39,6 x 53 cm biela lesklá 309,00 €
39,6 x 39,6 x 53 cm antracit lesklá 339,00 €

TILA | LAURA  
dvojmodul 20 cm

19,6 x 39,8 x 53 cm biela lesklá 79,00 €
19,6 x 39,8 x 53 cm antracit lesklá 99,00 €

TILA | LAURA  
skrinka pod dosku 40 cm
skrinka s 1 dvierkami, skrinku nie je možné umiestniť 
samostatne

40 x 39,6 x 53 cm biela lesklá 109,00 €
40 x 39,6 x 53 cm antracit lesklá 139,00 €

TILA | LAURA  
horná skrinka SLIM 40 cm
skrinka s 1 dvierkami, kovové úchyty vo farbe chróm

40 x 21,6 x 80 cm biela lesklá 109,00 €
40 x 21,6 x 80 cm antracit lesklá 149,00 €

TILA | LAURA  
horná skrinka 40 cm
skrinka s 1 dvierkami, kovové úchyty vo farbe chróm

40 x 31,6 x 80 cm biela lesklá 129,00 €
40 x 31,6 x 80 cm antracit lesklá 159,00 €

TILA | LAURA úchyty na skrinky
kovové úchyty v 3 farebných prevedeniach, 2 ks v balení, 
hĺbka 1,7 cm, výška 1,2 cm
šírka 16 cm pre závesné a vysoké skrinky, šírka 40 cm 
pre skrinky 60 cm, šírka 60 cm pre skrinky 80 cm,
šírka 80 cm pre skrinky 100 cm

16 cm 9,00 €
40 cm 19,00 €
60 cm 29,00 €
80 cm 39,00 €TILA | LAURA  

skrinka pod umývadlo 60 cm
skrinka s 1 zásuvkou, kovové úchyty vo farbe chróm
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

 59,6 x 39,6 x 26,5 cm biela lesklá 179,00 €
59,6 x 39,6 x 26,5 cm antracit lesklá 199,00 €

TILA | LAURA  
skrinka pod umývadlo 80 cm
skrinka s 1 zásuvkou, kovové úchyty vo farbe chróm
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

79,6 x 39,6 x 26,5 cm biela lesklá 199,00 €
79,6 x 39,6 x 26,5 cm antracit lesklá 219,00 €

  - produkt dostupný skladom
  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.179 180NÁBYTOK A SANITA
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TILA | LAURA  
vysoká skrinka 30 cm
skrinka s 2 dvierkami, kovové úchyty vo farbe chróm

30 x 23,6 x 150 cm biela lesklá 189,00 €
30 x 23,6 x 150 cm antracit lesklá 209,00 €

TILA | LAURA  
vysoká skrinka 60 cm
skrinka s 3 dvierkami, kovové úchyty vo farbe chróm

60 x 39,6 x 160 cm biela lesklá 329,00 €
60 x 39,6 x 160 cm antracit lesklá 389,00 €

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
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TILA | GALA SET SQUARE 
umývadlo + skrinka 50 cm
keramické umývadlo, skrinka s 2 dvierkami, 
kovové úchyty vo farbe chróm, biela lesklá
Batéria nie je súčasťou produktu.

51,3 x 36,5 x 84,6 cm 235,00 €

TILA | GALA SET SQUARE 
umývadlo + skrinka 60 cm
keramické umývadlo, skrinka s 2 dvierkami a 1 zá-
suvkou, kovové úchyty vo farbe chróm, biela lesklá
Batéria nie je súčasťou produktu.

61 x 39,7 x 84,3 cm 249,00 €

TILA | GALA SET SQUARE 
umývadlo + skrinka 80 cm
keramické umývadlo, skrinka s 3 dvierkami a 2 zásuvkami, 
kovové úchyty vo farbe chróm, biela lesklá
Batéria nie je súčasťou produktu.

81 x 39,7 x 84,3 cm 319,00 €

TILA | GALA SET EDGE 
umývadlo + skrinka 60 cm
keramické umývadlo, skrinka s 2 dvierkami 
a 1 zásuvkou, kovové úchyty vo farbe chróm, 
biela lesklá             Batéria nie je súčasťou produktu.

61,3 x 46,5 x 82,1 cm 259,00 €

TILA | GALA SET EDGE 
umývadlo + skrinka 80 cm
keramické umývadlo, skrinka s 3 dvierkami a 1 zásuvkou, 
kovové úchyty vo farbe chróm,  biela lesklá             
Batéria nie je súčasťou produktu.

81,3 x 46,5 x 82,1 cm 329,00 €

TILA | GALA SET ROUND 
umývadlo + skrinka 50 cm
keramické umývadlo, skrinka s 2 dvierkami, kovové 
úchyty vo farbe chróm, biela lesklá
Batéria nie je súčasťou produktu.

50 x 44 x 83,5 cm 169,00 €

TILA | GALA SET ROUND 
umývadlo + skrinka 55 cm
keramické umývadlo, skrinka s 2 dvierkami, kovové 
úchyty vo farbe chróm, biela lesklá
Batéria nie je súčasťou produktu.

55 x 49,5 x 84,5 cm 219,00 €

TILA | GALA 
Zrkadlový panel 50 cm
 s LED osvetlením, biela lesklá

50 x 16 x 103,9 cm 119,00 €

TILA | GALA 
Zrkadlový panel 60 cm
s LED osvetlením, 3 police, biela lesklá

60 x 16 x 103,9 cm 159,00 €

TILA | GALA 
Zrkadlový panel 80 cm
s LED osvetlením, bočná skrinka s 1 dvierkami, 
kovové úchyty vo farbe chróm, biela lesklá

80 x 23,5 x 103,9 cm 229,00 €

TILA | GALA 
Zrkadlový panel 70 cm
s LED osvetlením, bočná skrinka s 1 dvierkami, 
kovové úchyty vo farbe chróm, biela lesklá

70 x 23,5 x 103,9 cm 219,00 €

  - produkt dostupný skladom   - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.183 184NÁBYTOK A SANITA
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TILA | GALA ROUND 
skrinka pod umývadlo 85 cm
skrinka s 3 dvierkami a 2 zásuvkami, kovové úchyty 
a nožičky vo farbe chróm, biela lesklá
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

80 x 35,2 x 80,1 cm 229,00 €

TILA | GALA ROUND 
skrinka pod umývadlo 75 cm
skrinka s 3 dvierkami a 2 zásuvkami, kovové úchyty 
a nožičky vo farbe chróm, biela lesklá
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

70 x 35,2 x 80,1 cm 219,00 €

TILA | GALA ROUND 
skrinka pod umývadlo 65 cm
skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkoui, kovové úchyty 
a nožičky vo farbe chróm, biela lesklá
Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

60 x 35,2 x 80,1 cm 169,00 €

TILA | GALA ROUND 
umývadlo 65 cm
keramické umývadlo s otvorom na batériu v strede, 
viditeľný prepad, farba biela
Batéria nie je súčasťou produktu.

65 x 48 x 38,5 cm 89,00 €

TILA | GALA ROUND 
umývadlo 75 cm
keramické umývadlo s otvorom na batériu v strede, 
viditeľný prepad, farba biela
Batéria nie je súčasťou produktu.

74,5 x 49,3 x 39 cm 119,00 €

TILA | GALA ROUND 
umývadlo 85 cm
keramické umývadlo s otvorom na batériu v strede, 
viditeľný prepad, farba biela
Batéria nie je súčasťou produktu.

85,5 x 49,5 x 38,5 cm 129,00 €

TILA | GALA 
horná skrinka 30 cm
závesná bočná skrinka s 1 dvierkami, úchyty kovové 
vo farbe chróm, biela lesklá

29,9 x 23,6 x 61,1 cm 80,00 €

TILA | GALA 
horná skrinka 50 cm
závesná bočná skrinka s 2 dvierkami, úchyty 
kovové vo farbe chróm, biela lesklá

49,9 x 23,6 x 61,1 cm 99,00 €

TILA | GALA 
horná skrinka 60 cm
závesná bočná skrinka s 2 dvierkami, úchyty kovové 
vo farbe chróm, biela lesklá

59,9 x 23,6 x 61,1 cm 119,00 €

TILA | GALA
bočná skrinka 30 cm
bočná nízka skrinka s 1 dvierkami a 1 zásuvkou, 
úchyty a nohy kovové vo farbe chróm, biela lesklá

30,1 x 29,6 x 84,1 cm 119,00 €

TILA | GALA
bočná skrinka 50 cm
bočná nízka skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou, 
úchyty a nohy kovové vo farbe chróm, biela lesklá

50,1 x 29,6 x 84,1 cm 159,00 €

TILA | GALA
bočná skrinka 60 cm
bočná nízka skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou, 
úchyty a nohy kovové vo farbe chróm, biela lesklá

60,1 x 29,6 x 84,1 cm 169,00 €

TILA | GALA 
horná skrinka 70 cm
závesná skrinka nad práčku s 2 dvierkami a poličkou, 
úchyty kovové vo farbe chróm, biela lesklá

70 x 30,6 x 97 cm 179,00 €

TILA | GALA
Kôš univerzálny 30 cm
univerzálny kôš na prádlo do vysokej bočnej skrinky 
30 cm a 50 cm

21 x 19 x 65 cm 49,00 €

  - produkt dostupný skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.185 186NÁBYTOK A SANITA

GALA novinka GALA



TILA | GALA
Vysoká skrinka 50 cm
bočná vysoká skrinka s 3 dvierkami a 1 zásuvkou, 
úchyty a nohy kovové vo farbe chróm, možnosť 
doplnenia koša na prádlo, biela lesklá

49,9 x 29,1 x 182 cm 269,00 €

TILA | GALA
Vysoká skrinka 30 cm
bočná vysoká skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou, 
úchyty a nohy kovové vo farbe chróm, možnosť 
doplnenia koša na prádlo, biela lesklá

29,9 x 29,1 x 182 cm 199,00 €

TILA | GALA
Vysoká skrinka 60 cm
bočná vysoká skrinka s 4 dvierkami a 1 zásuvkou, 
úchyty a nohy kovové vo farbe chróm, biela lesklá

59,9 x 29,1 x 182 cm 299,00 €

TILA | GALA Funkčná 
vysoká skrinka 60 cm
bočná vysoká skrinka s 3 dvierkami s priestorom 
na mop a vedlo, úchyty a nohy kovové vo farbe 
chróm, biela lesklá

60 x 34,1 x 182 cm 299,00 €

TILA | YANA
SET umývadlo + skrinka 40 cm
keramické umývadlo, skrinka s 1 dvierkami, systém 
Push, 2 poličky         Batéria nie je súčasťou produktu.

40 x 22,5 x 68 cm biela lesklá 119,00 €
40 x 22,5 x 68 cm čierna lesklá 139,00 €
40 x 22,5 x 68 cm antracit lesklá 139,00 €

TILA | YANA zrkadlo
40 x 70 x 1,9 cm 49,00 €

TILA | SET BRAZO 50 cm 
nábytkové umývadlo + skrinka
skrinka s 1 zásuvkou, biela lesklá, keramické umývadlo s otvorom na 
batériu a prepadom
Batéria nie je súčasťou produktu.

51,5 x 38,4 x 50,7 cm 249,00 €

  - produkt dostupný skladom
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.187 188NÁBYTOK A SANITA
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DOSKA pod umývadlo biela lesklá k sérii LAURA
hĺbka 40 cm, hrúbka 2,8 cm

Dĺžka Presný rozmer Cena
60 cm 59,8 x 40 x 2,8 cm 69,00 €
80 cm 79,8 x 40 x 2,8 cm 89,00 €
100 cm 99,8 x 40 x 2,8 cm 119,00 €
120 cm 119,6 x 40 x 2,8 cm 129,00 €

DOSKA pod umývadlo dub prírodný k sérii LAURA
hĺbka 40 cm, hrúbka 2,8 cm

Dĺžka Presný rozmer Cena
60 cm 59,8 x 40 x 2,8 cm 79,00 €
80 cm 79,8 x 40 x 2,8 cm 99,00 €
100 cm 99,8 x 40 x 2,8 cm 119,00 €
120 cm 119,6 x 40 x 2,8 cm 129,00 €

DIZZY Podpera pod dosku
hĺbka 40 cm, hrúbka 2,8 cm

37 cm 89,00 €

DOSKA pod umývadlo dub prírodný k sérii ANA
hĺbka 46 cm, hrúbka 2,2 cm

Dĺžka Presný rozmer Cena
52 cm 52,2 x 46,4 x 2,2 cm 79,00 €
72 cm 72,2 x 46,4 x 2,2 cm 99,00 €
92 cm 92,2 x 46,4 x 2,2 cm 129,00 €
104 cm 103,8 x 46,4 x 2,2 cm 139,00 €
112 cm 112,2 x 46,4 x 2,2 cm 149,00 €
132 cm 132,2 x 46,4 x 2,2 cm 169,00 €
144 cm 143,8 x 46,4 x 2,2 cm 229,00 €

TILA | ROSE
umývadlo na dosku 
keramické
Batéria nie je súčasťou produktu.

48 x 37 x 13 cm 99,00 €

TILA | MIA
umývadlo na dosku 
keramické
Batéria nie je súčasťou produktu.

39 x 39 x 13,5 cm 99,00 €

TILA | NOA zrkadlo*
s LED osvetlením, farba svetla neutrálna 5 700 K, výkon sietidla 6 W, svetelná 
životnosť 36 000 h, ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla, frekvencia 
220 - 240 V ~ 50/60 Hz, stupeň ochrany IP44

60 x 70 x 2,5 cm 179,00 € 119,00 €
80 x 70 x 2,5 cm 199,00 € 129,00 €
100 x 70 x 2,5 cm 219,00 € 139,00 €

TILA | KARA zrkadlo 
s LED osvetlením, bezrámové, farba svetla neutrálna 4 000 K, ochrana proti 
korózii zabraňujúca oxidácii skla, stupeň ochrany IP44

45 x 70 x 2,5 cm 139,00 €

TILA | DIME zrkadlo 
s LED osvetlením, umiestnené v čiernom kovovom ráme, farba svetla neutrálna 
4 000 K, ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla, stupeň ochrany IP44

60 x 70 cm 179,00 €
80 x 70 cm 209,00 €
100 x 70 cm 239,00 €
120 x 70 cm 269,00 €

*tovar je dostupný len do vypredania zásob

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.189 190NÁBYTOK A SANITA
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TILA | LARA
stojanková páková umývadlová batéria, keramická 
kartuša, prietok pod 9 l/min, perlátor, bez odpadovej 
súpravy, mosadz s povrchovou úpravou chróm, 
záruka 5 rokov

44,00 €

TILA | LARA
páková sprchová batéria, nástenná, 
prietok pod 15 l /min, mosadz s povrchovou 
úpravou chróm, 
záruka 5 rokov

54,00 €

TILA | LARA
páková vaňová batéria, nástenná, prietok pod 
15 l /min, perlátor, keramická kartuša, mosadz 
s povrchovou úpravou chróm,
záruka 5 rokov

64,00 €

TILA | HARDY WC SET
závesné WC bez splachovacieho okruhu - PureRim, 
slim WC sedadlo odnímateľné, s pozvoľným sklápaním a kovovými úchytmi

37 x 52 x 30,5 cm set WC + sedadlo 219,00 €
sedadlo na WC 59,00 €

TILA | HALLE WC SET
WC kombi bez splachovacieho okruhu - PureRim, odpad 
univerzálny, slim WC sedadlo odnímateľné, s pozvoľným sklápaním 
a kovovými úchytmi

65 x 37 x 83 cm 299,00 €

HALLE / HARDY

TILA | LEXI
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou   
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

165 x 72 x 58 cm  1 359,00 €

TILA | MAVIS
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

180 x 90 x 59 cm  1 439,00 €

TILA | CORA
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

158 x 72 x 63 cm  1 359,00 €
168 x 74 x 66 cm  1 359,00 €

TILA | DALIA
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť
Batéria nie je súčasťou produktu.

150 x 73 x 58 cm  1 399,00 €
160 x 73 x 58 cm  1 419,00 €
170 x 78 x 60 cm  1 449,00 €

TILA | MUSA
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

150 x 76 x 60 cm  1 359,00 €
170 x 78 x 60 cm  1 419,00 €

TILA | WINTER
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v priesotre pre nohy, 
súčasťou je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

150 x 72 x 66 cm  1 359,00 €
160 x 80 x 66 cm  1 359,00 €
170 x 80 x 66 cm  1 419,00 €

  - produkt dostupný skladom   - produkt dostupný skladomVzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.191 192NÁBYTOK A SANITA
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GEBERIT | SET SELNOVA Square umývadlo + skrinka
keramické, s prepadom, s otvorom na batériu v strede, závesná skrinka, 1 dvierka 
univerzálne, 1 pevná polička, úchyt kovový s povrchovou úpravou chróm
55 x 50,2 x 65,2 cm 

lesklá biela / matná láva 422,89 € 338,30 €
orech hickory / svetlý orech hickory 404,47 € 323,60 €
60 x 50,2 x 65,2 cm 

lesklá biela / matná láva 459,67 € 367,70 €
orech hickory / svetlý orech hickory 441,24 € 353,00 €

GEBERIT | SET SELNOVA Square umývadlo + skrinka
keramické, s prepadom, s otvorom na batériu v strede, závesná skrinka, 2 dvierka, 
1 pevná polička, úchyt kovový s povrchovou úpravou chróm
80 x 50,2 x 65,2 cm 

lesklá biela / matná láva 606,74 € 485,40 €
orech hickory / svetlý orech hickory  588,32 € 470,70 €
100 x 50,2 x 65,2 cm 

lesklá biela / matná láva 790,60 € 632,50 €
orech hickory / svetlý orech hickory 772,21 € 617,80 €

GEBERIT | SELNOVA Square bočná skrinka
závesná skrinka, 1 dvierka univerzálne, 1 nastaviteľná polička, úchyt kovový 
s povrchovou úpravou chróm
33 x 29,7 x 65 cm 

lesklá biela / matná láva 362,38 € 289,90 €
orech hickory / svetlý orech hickory 339,77 € 271,80 €

GEBERIT | SELNOVA Square stredne vysoká skrinka
závesná skrinka, 1 dvierka univerzálne, 2 nastaviteľné poličky, úchyt kovový 
s povrchovou úpravou chróm
33 x 29,7 x 85 cm 

lesklá biela / matná láva 407,66 € 326,10 €
orech hickory / svetlý orech hickory 385,07 € 308,10 €

GEBERIT | SET SELNOVA Square umývadlo + skrinka
keramické, s prepadom, s otvorom na batériu v strede, závesná skrinka, 2 zásuvky, 
úchyty kovové s povrchovou úpravou chróm
80 x 50,2 x 65,2 cm 

lesklá biela / matná láva 827,38 € 661,90 €
orech hickory / svetlý orech hickory 808,98 € 647,20 €
100 x 50,2 x 65,2 cm 

lesklá biela / matná láva 1 066,38 € 853,10 €
orech hickory / svetlý orech hickory 1 048,00 € 838,40 €

GEBERIT | SELNOVA Square
zrkadlová skrinka
závesná skrinka, 2 dvierka univerzálne a 1 otvorená polička, 4  sklenené nastaviteľné 
poličky
58,8 x 17,5 x 85 cm 

lesklá biela / matná láva 430,36 € 344,30 €
orech hickory / svetlý orech hickory 407,66 € 326,10 €
78,8 x 17,5 x 85 cm 

lesklá biela / matná láva 520,96 € 416,80 €
orech hickory / svetlý orech hickory 498,26 € 398,60 €

GEBERIT | SET SELNOVA Square umývadlo + skrinka
keramické, s prepadom, s otvorom na batériu v strede, závesná skrinka, 2 zásuvky, 
úchyty kovové s povrchovou úpravou chróm
55 x 50,2 x 65,2 cm 

lesklá biela / matná láva 606,74 € 485,40 €
orech hickory / svetlý orech hickory 588,32 € 470,70 €
60 x 50,2 x 65,2 cm 

lesklá biela / matná láva 643,52 € 514,80 €
orech hickory / svetlý orech hickory 625,09 € 500,10 €
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GEBERIT | 
Priehradka do zásuvky
pre hornú zásuvku, predelenie v tvare T
32,3 x 15 x 5,9 cm

48,56 € 38,80 €

GEBERIT | 
Priehradka do zásuvky
pre hornú zásuvku, predelenie v tvare H
32,3 x 15 x 5,9 cm

48,56 € 38,80 €

GEBERIT | SELNOVA Square 
súprava nožičiek
hliníkové s povrchovou úpravou lesklý chróm, 2 ks

20,2 x 3 cm 45,97 € 36,80 €

hliníkové s povrchovou úpravou biela, 2 ks

20,5 x 2,5 cm 45,30 € 36,20 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.193 194NÁBYTOK A SANITA
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GEBERIT | SELNOVA Square
skrinka pod malé umývadlo
závesná skrinka s 1 dvierkami, 1 pevná polica, závesy 
dvierok voliteľné vľavo/vpravo

30,3 x 55,7 x 25,4 cm 196,03 € 156,80 €
37,6 x 55,7 x 32,9 cm 247,33 € 197,90 €
41,8 x 55,7 x 38,6 cm 275,36 € 220,30 €

GEBERIT | SELNOVA Square stredne vysoká 
skrinka
závesná skrinka s 1 dvierkami, 2 nastaviteľné police, závesy dvierok voliteľné 
vľavo/vpravo
33 x 86,6 x 33,5 cm

lesklá biela 252,00 € 201,60 €
matná láva 252,00 € 201,60 €

GEBERIT | SELNOVA Square zrkadlová skrinka
závesná skrinka, 2 nastaviteľné police, 1 dvierka, 2 sklápacie dvierka 
s Push-to-Open, závesy dvierok voliteľné vľavo/vpravo, 
70,8 x 85 x 17,6 cm

lesklá biela 373,32 € 298,70 €
matná láva 373,32 € 298,70 €

GEBERIT | SELNOVA Square
skrinka pod umývadlo
závesná skrinka s 1 dvierkami, 1 pevná polica, závesy 
dvierok voliteľné vľavo/vpravo

46,4 x 55,7 x 40,6 cm 303,35 € 242,70 €
49,3 x 55,7 x 42,6 cm 336,00 € 268,80 €
54,4 x 55,7 x 44,6 cm 368,70 € 295,00 €

matná láva
matná láva

matná lávamatná láva

matná láva
lesklá biela

lesklá biela

lesklá bielalesklá biela

lesklá biela
lesklá bielalesklá biela

matná láva
matná láva

GEBERIT | SELNOVA Square bočná skrinka
závesná skrinka, 1 dvierka univerzálne, úchyt kovový s povrchovou 
úpravou chróm
33 x 33,5 x 65,4 cm 

lesklá biela 233,34 € 186,70 €
matná láva 233,34 € 186,70 €

GEBERIT | SELNOVA Square
skrinka pod malé umývadlo
závesná skrinka, 1 dvierka univerzálne, úchyt kovový 
s povrchovou úpravou chróm
39,6 x 55,7 x 22,6 cm 

lesklá biela 210,02 € 168,00 €
matná láva 210,02 € 168,00 €

GEBERIT | SELNOVA Square zrkadlová skrinka
závesná skrinka, 1 dvierka univerzálne a 1 sklápacie dvierka, 2 nastaviteľné 
poličky

41,8 x 17,6 x 85 cm 270,66 € 216,50 €
47 x 17,6 x 85 cm 279,98 € 224,00 €
49,3 x 17,6 x 85 cm 298,64 € 238,90 €

GEBERIT | SELNOVA Square
umývadlo
keramické, s prepadom, kombinovateľné so stĺpom Selnova 
Square /pre šírku 55-60 cm/ alebo Selnova /pre šírku 65 cm/
s otvorom na batériu v strede

55 x 44 cm 121,31 € 97,00 €
60 x 46 cm 126,02 € 100,80 €
65 x 48 cm 163,33 € 130,70 €
bez otvoru na batériu

55 x 44 cm 121,31 € 97,00 €

GEBERIT | SELNOVA Square
malé umývadlo
keramické, s prepadom, kombinovateľné so stĺpom 
a polostĺpom
s otvorom na batériu v strede

50 x 42 cm 113,74 € 91,00 €
45 x 35 cm 83,95 € 67,20 €
bez otvoru na batériu

50 x 42 cm 113,74 € 91,00 €

GEBERIT | SELNOVA 
umývadlo
keramické, s prepadom, kombinovateľné so stĺpom 
a polostĺpom 
s otvorom na batériu v strede

55 x 44 cm 111,98 € 89,60 €
60 x 48 cm 116,70 € 93,40 €
65 x 50 cm 149,34 € 119,50 €
bez otvoru na batériu

55 x 44 cm 111,98 € 89,60 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.195 196NÁBYTOK A SANITA
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GEBERIT | SELNOVA  
malé umývadlo
keramické, s prepadom, kombinovateľné so stĺpom 
s otvorom na batériu v strede

50 x 41 cm 102,61 € 82,10 €
bez otvoru na batériu

50 x 41 cm 102,61 € 82,10 €

GEBERIT | SELNOVA Square 
polozápustné umývadlo
keramické, s prepadom, s otvorom na batériu 
v strede, kombinovateľné so stĺpom

55 x 44 cm 168,05 € 134,40 €

GEBERIT | SELNOVA  
polozápustné umývadlo
keramické, s prepadom, s otvorom na batériu 
v strede

55 x 44 cm 158,71 € 127,00 €

GEBERIT | SELNOVA Square
zápustné umývadlo
keramické, s prepadom, s otvorom na batériu v strede, 
na montáž do umývadlovej dosky

55 x 45 cm 177,37 € 141,90 €
60 x 45 cm 186,71 € 149,40 €

GEBERIT | SELNOVA Square
vstavané umývadlo
keramické, s prepadom, s otvorom na batériu 
v strede, na montáž do umývadlovej dosky zdola

60 x 50 cm 205,36 € 164,30 €

GEBERIT | SELNOVA 
malé umývadlo
keramické, s otvorom na batériu v strede, 
s asymetrickým prepadom

36 x 29 cm 65,30 € 52,20 €

GEBERIT | SELNOVA Square
malé umývadlo
keramické, s otvorom na batériu v strede, 
s asymetrickým prepadom

36 x 28 cm 74,63 € 59,70 €

GEBERIT | SELNOVA  
malé umývadlo rohové
keramické, otvor na batériu v strede, s viditeľným 
prepadom, kombinovateľné so stĺpom

59 x 56 cm 130,64 € 104,50 €
41,4 x 41,2 cm 83,95 € 67,20 €

GEBERIT | SELNOVA polostĺp
keramický

32,5 x 28 cm 86,11 € 68,90 €

GEBERIT | 
SELNOVA stĺp
keramický

71 x 17 cm 81,53 € 65,20 €

45 x 25 cm

otvor vpravo 83,95 € 67,20 €
otvor vľavo 83,95 € 67,20 €

GEBERIT | SELNOVA Compact  
malé umývadlo asymetrické
keramické, skrátené prečnievanie, otvor na batériu 
vpravo/vľavo, s prepadom, 50 x 25 cm

otvor vpravo 113,24 € 90,60 €
otvor vľavo 113,24 € 90,60 €

GEBERIT | SELNOVA Compact  
malé umývadlo asymetrické
keramické, skrátené prečnievanie, otvor na batériu 
vpravo, s prepadom, s odkladacou plochou, 
50 x 25 cm

otvor vpravo 113,24 € 90,60 €

GEBERIT | SELNOVA Compact  
malé umývadlo
keramické, s otvorom na batériu v strede, s prepadom, 
kombinovateľné so stĺpom

45 x 34 cm 99,52 € 79,60 €

GEBERIT | SELNOVA Compact  
umývadlo
keramické, s otvorom na batériu v strede, s prepadom, 
kombinovateľné so polostĺpom

55 x 37 cm 133,33 € 106,70 €
60 x 37 cm 143,42 € 114,70 €

GEBERIT | SELNOVA Compact  
umývadlo s odkladacou plochou
keramické, asymetrické, s otvorom na batériu v strede, 
s prepadom, kombinovateľné s polostĺpom
65 x 37 cm

plocha vľavo 231,24 € 185,00 €
plocha vpravo 231,24 € 185,00 €

40 x 25 cm

otvor vpravo 92,16 € 73,70 €
otvor vľavo 92,16 € 73,70 €

GEBERIT | SELNOVA Compact  
rohové umývadlo
keramické, s otvorom na batériu vľavo/vpravo, 
s prepadom

69,5 x 61,5 cm 198,31 € 158,60 €
45 x 39,5 cm 120,55 € 96,40 €

GEBERIT | 
SELNOVA Compact polostĺp
keramický, pre malé umývadlo 
so šírkou 50 cm

21,5 x 23,7 x 31,5 cm 122,34 € 97,90 €

GEBERIT | SELNOVA 
závesný bidet, dĺžka 53 cm

158,71 € 127,00 €

GEBERIT | SELNOVA Square 
závesný bidet pravouhlého tvaru, viditeľný prepad, 
dĺžka 53 cm

177,37 € 141,90 €

GEBERIT | SELNOVA Square 
závesný bidet, čiastočne uzavretý pravouhlý tvar, 
skrytá prípojka vody, viditeľný prepad, dĺžka 54 cm

293,65 € 234,90 €

GEBERIT | SELNOVA Compact
závesný bidet, skrátené vyloženie, pravouhlý tvar, 
skrytá prípojka vody, dĺžka 48 cm

212,94 € 170,40 €

GEBERIT | SELNOVA Compact
závesný bidet, skrátené vyloženie, oblý tvar, skrytá 
prípojka vody, dĺžka 48 cm

194,82 € 155,90 €

GEBERIT | SELNOVA Compact
skrinka pod malé umývadlo
závesná skrinka s 1 dvierkami, 1 nastaviteľná polica, 
závesy dvierok voliteľné vľavo/vpravo

40 x 60,4 x 34 cm 604,31 € 483,40 €

GEBERIT | SELNOVA Compact
skrinka pod malé umývadlo
závesná skrinka s 1 dvierkami, 1 nastaviteľná polica, 
závesy dvierok vľavo, držiak na uterák vpravo

44,8 x 60,4 x 25,2 cm 660,91 € 528,70 €

lesklá/matná svetlosivá

lesklá/matná svetlosivá

lesklá/matná biela

lesklá/matná biela

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.197 198NÁBYTOK A SANITA
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GEBERIT | SMYLE Square 
skrinka pod malé umývadlo
závesná skrinka, 1 dvierka vľavo/vpravo, 1 nastaviteľná polička

44,2 x 35,6 x 61,7 cm 238,98 € 191,20 €
49,2 x 40,6 x 61,7 cm 259,75 € 207,80 €

GEBERIT | SMYLE Square 
skrinka pod umývadlo
závesná skrinka, 1 dvierka vľavo/vpravo, 1 nastaviteľná polička

55 x 43,3 x 61,7 cm 280,55 € 224,40 €

GEBERIT | SMYLE Square skrinka pod umývadlo
závesná skrinka, 2 zásuvky, rám zásuvky z kovu, otváranie rukoväťou

58,4 x 47 x 61,7 cm 440,53 € 352,40 €
73,4 x 47 x 61,7 cm 490,40 € 392,30 €
88,4 x 47 x 61,7 cm 550,66 € 440,50 €
118,4 x 47 x 61,7 cm 727,31 € 581,80 €

lesklá biela lesklá biela

lesklá biela

matná láva matná láva

matná láva

lesklá 
pieskovosivá

lesklá 
pieskovosivá

lesklá 
pieskovosivá

orech hickory orech hickory

orech hickory

GEBERIT | SMYLE Square skrinka pod dvojumývadlo
závesná skrinka, 2 zásuvky, rám zásuvky z kovu, otváranie rukoväťou

118,4 x 47 x 61,7 cm 727,31 € 581,80 €

lesklá biela
lesklá biela

matná láva lesklá 
pieskovosivá

orech hickory

GEBERIT | SMYLE Square bočná skrinka
závesná skrinka, 1 dvierka pravé/ľavé, 1 nastaviteľná polička

36 x 32,6 x 60 cm 316,27 € 253,00 €

GEBERIT | SMYLE Square 
malé umývadlo
keramické, s otvorom na batériu v strede, 
s asymetrickým prepadom

45 x 36 cm 103,37 € 82,70 €

GEBERIT | SMYLE Square 
malé umývadlo
keramické, s otvorom na batériu v strede, 
s viditeľným prepadom

50 x 41 cm 112,18 € 89,70 €

GEBERIT | SMYLE Square umývadlo
keramické, s viditeľným prepadom
s otvorom na batériu v strede

55 x 44 cm 123,98 € 99,20 €
60 x 48 cm 132,89 € 106,30 €
75 x 48 cm 182,95 € 146,40 €
90 x 48 cm 245,15 € 196,10 €
120 x 48 cm 342,88 € 274,30 €

bez otvoru na batériu

55 x 44 cm 123,98 € 99,20 €
60 x 48 cm 132,89 € 106,30 €
90 x 48 cm 245,15 € 196,10 €
120 x 48 cm 342,88 € 274,30 €

2 otvory na batériu

90 x 48 cm 245,15 € 196,10 €
120 x 48 cm 342,88 € 274,30 €

GEBERIT | SMYLE Square dvojumývadlo
keramické, s viditeľným prepadom 
s otvorom na batériu v strede

120 x 48 cm 415,61 € 332,50 €
bez otvoru na batériu

120 x 48 cm 415,61 € 332,50 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.199 200NÁBYTOK A SANITA
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GEBERIT | držiak na uteráky
hranatý, povrchová úprava chróm
40 cm 87,82 € 70,30 €

GEBERIT | držiak na uteráky
oblý, povrchová úprava chróm
40 cm 87,82 € 70,30 €

GEBERIT | SMYLE Square nástenná polička
závesná, 3 háčiky na uteráky

45 x 15 x 14,8 cm 157,20 € 125,80 €

lesklá biela

matná láva lesklá 
pieskovosivá orech hickory

lesklá biela

matná láva lesklá 
pieskovosivá

orech hickory

GEBERIT | SMYLE Square otvorená bočná skrinka
závesná skrinka, sklenená krycia doska, 1 nastaviteľná polička, možnosť vytvoriť vysokú 
skrinku spojením so strednou skrinkou

36 x 29,9 x 60 cm 235,87 € 188,70 €

GEBERIT | Súprava nožičiek
hliníkové s povrchovou úpravou lesklý chróm, 
výškovo nastaviteľné, 2 ks

15.1 - 15,4 cm 178,70 € 143,00 €

GEBERIT | SMYLE Square
závesný bidet, uzavretý pravouhlý tvar, skrytá 
prípojka vody, dĺžka 54 cm

254,56 € 203,60 €

GEBERIT | SMYLE
závesný bidet, pravouhlý tvar, 
dĺžka 54 cm

203,62 € 162,90 €

GEBERIT | SMYLE Square
stojaci bidet, uzavretý pravouhlý tvar, skrytá 
prípojka vody, dĺžka 54 cm

230,76 € 184,60 €

GEBERIT | SVIETIDLO 
pre zrkadlovú skrinku, p‘revedenie chr‘óm, farba svetla 
4000 K, príkon 6W, napätie 24 V, stupeň ochrany IP44, 
frekvencia 50 / 60 Hz, napätie 220 - 240 VAC

73,54 € 58,80 €

GEBERIT | SELNOVA Square
dvojháčik na uteráky
oceľový s povrchovou úpravou lesklý chróm

6 x 3,8 cm 14,09 € 11,30 €

GEBERIT | SMYLE Square bočná skrinka
závesná skrinka, 1 dvierka univerzálne. otváranie Push to Open, nastaviteľné poličky, 
zrkadlo na vnútornej strane dverí

36 x 29,9 x 118 cm 442,26 € 353,80 €

lesklá biela

matná láva lesklá 
pieskovosivá

orech hickory

lesklá biela

matná láva lesklá 
pieskovosivá

orech hickory

GEBERIT | SMYLE Square bočná skrinka
závesná skrinka, 2 zásuvky, rám zásuvky z kovu, krycia doska zo skla

45 x 47 x 60 cm 522,66 € 418,10 €

GEBERIT | SMYLE umývadlo
keramické, s viditeľným prepadom
s otvorom na batériu v strede

55 x 44 cm 112,18 € 89,70 €
60 x 48 cm 121,08 € 96,90 €
65 x 48 cm 153,53 € 122,80 €
70 x 48 cm 172,88 € 138,30 €

GEBERIT | 
SMYLE polostĺp
keramický, pre umývadlo 
so šírkou 55 cm a viac

22,5 x 30 x 32,5 cm 106,81 € 85,40 €

GEBERIT | 
SMYLE polostĺp
keramický, pre malé umývadlo

21,5 x 23,7 x 31,5 cm 93,49 € 74,80 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.201 202NÁBYTOK A SANITA
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s 1 zásuvkou s 2 zásuvkami
lesklá biela 289,46 €  246,00 € 349,14 € 296,80 €
strieborný grafit 318,13 € 270,40 € 383,66 € 326,10 €
matná čierna 318,13 € 270,40 € 383,66 € 326,10 €

KOLO | TWINS závesná skrinka 
2 zásuvky, 2 x úchytka, v 3 farebných prevedeniach
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu. 

50 x 57 x 46 cm lesklá biela 263,53 € 224,00 €
50 x 57 x 46 cm strieborný grafit, matná čierna 277,28 € 235,70 €
60 x 57 x 46 cm lesklá biela 263,99 € 224,40 €
60 x 57 x 46 cm strieborný grafit 290,33 € 246,80 €
60 x 57 x 46 cm matná čierna 303,60 € 258,10 €

lesklá biela lesklá biela

le
sk

lá
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ie
la

KOLO | TWINS závesná skrinka 
1 zásuvka, držadlo, 1 x úchytka, v 3 farebných prevedeniach
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.

50 x 57 x 46 cm lesklá biela 194,45 € 165,30 €
50 x 57 x 46 cm strieborný grafit, matná čierna 204,48 € 173,80 €
60 x 57 x 46 cm lesklá biela 193,74 € 164,70 €
60 x 57 x 46 cm strieborný grafit, matná čierna 213,18 € 181,20 €

KOLO | TWINS 
vysoká bočná skrinka
závesná skrinka, 6 nastaviteľných sklenených poličiek, závesy 
dvierok voliteľné vľavo/vpravo, v 3 farebných prevedeniach, 
35 x 180 x 27,5 cm

lesklá biela  243,23 € 206,70 €
strieborný grafit 267,47 € 227,30 €
matná čierna 267,47 € 227,30 €

KOLO | TWINS závesná skrinka 
s 1 alebo 2 zásuvkami, držadlo, v 3 farebných prevedeniach 
80 x 57 x 46 cm. Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.

strieborný grafit strieborný grafitmatná čierna matná čierna
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KOLO | TWINS zrkadlová skrinka
závesná skrinka, 2 sklenené poličky, závesy dvierok 
voliteľné vľavo/vpravo

50 x 70 x 15 cm 169,34 € 143,90 €
60 x 70 x 15 cm 180,64 € 153,50 €

TWINS samostatné zrkadlo
50 x 70 x 2,6 cm 72,83 € 61,90 €
60 x 70 x 2,6 cm 80,70 € 68,60 €

KOLO | TWINS 
umývadlo
vo vnútri pravouhlé, s otvorom na batériu 
a s prepadom
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.

50 x 46 cm  101,36 € 86,20 €
60 x 46 cm 111,97 € 95,20 €

KOLO | TWINS 
umývadlo s nízkym okrajom
s otvorom na batériu a s prepadom
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.

50 x 46 cm 121,27 € 103,10 €
60 x 46 cm 139,69 € 118,70 €
80 x 46 cm 183,94 € 156,30 €

KOLO | REKORD 
zrkadlo s osvetlením 
závesné zrkadlo s LED osvetlením a poličkou, 230 V

44,3 x 60,5 x 12,5 cm 101,45 €  86,20 €

KOLO | REKORD
vysoká bočná skrinka 
závesná skrinka, 2 nastaviteľné drevené poličky 
v hornej aj dolnej časti, závesy dvierok voliteľné 
vľavo/vpravo, lesklá biela

33 x 160 x 29,2 cm 212,34 € 180,50 €

KOLO | REKORD 
závesná skrinka s umývadlom
závesná skrinka - 1 pevná drevená polička, 
lesklá biela, 50 x 59,1 x 38,5 cm   
umývadlo s otvorom na batériu a s prepadom, 
60 x 45 cm
Batéria nie je súčasťou produktu.

skrinka 96,36 €
umývadlo 71,72 €
Set 168,08 € 131,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.203 204NÁBYTOK A SANITA
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JIKA | DEEP BY JIKA SET
skrinka pod umývadlo + umývadlo
2 zásuvky, kovové úchyt vo farbe chróm
Batéria nie je súčasťou produktu.

Presný rozmer biela jaseň
55 cm 53 x 41,8 x 60,7 cm 320,33 € 272,30 € 332,77 € 282,90 €
65 cm 63 x 41,8 x 60,7 cm 342,82 € 291,40 € 353,08 € 300,10 €
80 cm 78 x 41,8 x 60,7 cm 374,08 € 318,00 € 392,77 € 333,90 €

JIKA | DEEP BY JIKA 
Vysoká skrinka
1 dvierka ľavé / pravé, 6 poličiek
32 x 25,1 x 170 cm
biela 218,44 € 185,70 €
jaseň 229,39 € 195,00 €

JIKA | LYRA PLUS 
Nábytkové umývadlo 40 cm
1 otvor na batériu uprostred, záruka 10 rokov
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.
40 x 34 cm 52,79 € 44,90 €

JIKA | LYRA PLUS 
Nábytkové umývadlo
1 otvor na batériu uprostred, záruka 10 rokov
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.
50 x 43 cm 57,85 € 49,20 €
55 x 45 cm 65,53 € 55,70 €
60 x 45 cm 67,98 € 57,80 €

JIKA | LYRA PLUS 
Skrinka pod umývadlo 40 cm
1 dvierka, lesklá biela
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.
33,9 x 31,8 x 55 cm 89,77 € 76,30 €

JIKA | LYRA PLUS 
Skrinka pod umývadlo 50, 55, 60 cm
2 zásuvky, lesklá biela
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.
43,9 x 40,1 x 55 cm 199,46 € 169,50 €
49,1 x 41,6 x 55 cm 213,35 € 181,30 €
53,9 x 41,6 x 55 cm 226,54 € 192,60 €

JIKA | LYRA PLUS 
Skrinka pod umývadlo 55 cm
2 dvierka, 1 polička, lesklá biela
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.
49,1 x 41,6 x 55 cm 133,86 € 113,80 €

JIKA | LYRA PLUS 
Bočná skrinka
1 dvierka ľavé / pravé, 2 poličky, 
lesklá biela
34,6 x 25 x 75 cm 134,26 € 114,10 €

JIKA | LYRA PLUS Vysoká skrinka
2 dvierka ľavé / pravé, 6 poličiek, biela lesklá
170 x 25,1 x 32 cm  180,55 € 153,50 €

20 000

20 000

20 000

20 000

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.205 206NÁBYTOK A SANITA
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JIKA | MIO N Vysoká skrinka
2 dvierka ľavé / pravé, 5 poličiek - 1 pevná, 4 sklenené
161,8 x 31,9 x 32,1 cm
biela 328,75 € 279,40 €
jaseň 298,87 € 254,00 €

20 000

JIKA | MIO N Skrinka pod dvojumývadlo 130 cm
4 zásuvky, k skrinke je nutné dokúpiť nábytkové nohy CUBE (nasledujúca strana)
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.
126,6 x 44,5 x 58,8 cm
biela 662,66 € 563,30 €
jaseň 629,27 € 534,90 €

JIKA | MIO N Skrinka pod umývadlo 55, 60, 65, 80 cm
2 zásuvky
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.

Presný rozmer biela jaseň
55 cm 51,5 x 44,5 x 58,8 cm 352,52 € 299,60 € 332,50 € 282,60 €
60 cm 57 x 44,5 x 58,8 cm 365,35 € 310,50 € 343,62 € 292,10 €
65 cm 61 x 44,5 x 58,8 cm 387,30 € 329,20 € 362,82 € 308,40 €
80 cm 76 x 44,5 x 58,8 cm 394,01 € 334,90 € 369,02 € 313,70 €

JIKA | MIO N Skrinka 
pod asymetrické umývadlo 
2 dvierka
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.
42,1 x 25,8 x 51 cm
biela 185,63 € 157,80 €
jaseň 173,20 € 147,20 €

JIKA | MIO N Nábytkové umývadlo
1 otvor na batériu uprostred, s prepadom, záruka 10 rokov
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.
55 x 45 cm 100,18 € 85,20 €
60 x 45 cm 104,18 € 88,60 €
65 x 45 cm 124,26 € 105,60 €
80 x 45 cm 310,76 € 264,10 €

JIKA | MIO N Nábytkové umývadlo
asymetrické
pravouhlý tvar, 1 otvor na batériu vpravo, 
s prepadom, záruka 10 rokov
*s povrchom Jika Pearl
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.
45 x 25 cm 89,15 € 75,80 €
45 x 25 cm* 136,79 € 116,30 €

JIKA | MIO N Bočná skrinka
1 dvierka ľavé / pravé, 2 sklenené poličky
34,6 x 31,9 x 81 cm
biela 253,38 € 215,40 €
jaseň 230,35 € 195,80 €

JIKA | MIO N Bočná skrinka Slim
1 dvierka ľavé / pravé, 2 sklenené poličky
34,6 x 15 x 81 cm
biela 236,42 € 201,00 €
jaseň 214,93 € 182,70 €

20 000
20 000

20 000

JIKA | MIO N
Nábytkové dvojumývadlo 130 cm
2 otvory na batérie uprostred, s prepadom, záruka 10 rokov
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.
130 x 45 cm 488,14 € 414,90 €

JIKA | CUBE
Nábytkové nohy
2 ks v balení, chróm, pouziteľné 
pod kúpeľňové skrinky MIO N
24 cm 23,26 € 19,80 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.207 208NÁBYTOK A SANITA

MIO N
10

ROKOV

MIO N
20 000



LAUFEN | PRO A 
Skrinka pod umývadlo
s 1 zásuvkou a priestor šetriacim sifónom, 
v 2 prevedeniach, 52 x 45 x 39 cm 
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.

lesklá biela 532,38 € 452,50 €
wenge 507,64 € 431,50 €

biela

LAUFEN | PRO A 
Skrinka pod umývadlo
s 1 zásuvkou a priestor šetriacim sifónom,
v 2 prevedeniach, 77 x 45 x 39 cm 
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.

lesklá biela 587,10 € 499,00 €
wenge 558,08 € 474,40 €

LAUFEN | PRO A 
Skrinka pod umývadlo
s 1 zásuvkou a priestor šetriacim sifónom, 
v 2 prevedeniach, 97 x 45 x 39 cm 
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.

lesklá biela 621,96 € 528,70 €
wenge 598,42 €  508,70 €

LAUFEN | PRO A Umývadlo 60 cm
s 1 otvorom na batériu uprostred
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.

60 x 48 cm 152,15 € 129,30 €

LAUFEN | PRO A Umývadlo 85 cm
s 1 otvorom na batériu uprostred
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.

85 x 48 cm 431,89 € 367,10 €

LAUFEN | PRO A Umývadlo 105 cm
s 1 otvorom na batériu uprostred
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.

105 x 48 cm 545,15 € 463,40 €

wenge
wenge

wenge

biela biela biela

bielaLAUFEN | PRO A 
Skrinka pod umývadlo
s 2 zásuvkami a priestor šetriacim sifónom, v 2 farebných prevedeniach
122 x 45 x 39 cm 
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.

lesklá biela 940,44 € 799,40 €
wenge 901,02 € 765,90 €

LAUFEN | PRO A 
Vysoká skrinka 
vysoká skrinka so 4 poličkami, závesy dverí 
vľavo / vpravo, v 2 farebných prevedeniach, 
35 x 165 x 33,5 cm

lesklá biela 799,26 € 679,40 €
wenge 766,51 € 651,50 €

LAUFEN | PRO A Dvojumývadlo 
s 2 otvormi pre 2 batérie uprostred 
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.

130 x 48 cm 958,21 € 814,50 €

wenge

wenge

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.209 210NÁBYTOK A SANITA
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LAUFEN | BASE Skrinka pod umývadlo
s 2 zásuvkami, lesklá biela, v 3 rozmeroch
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.

57 x 53,1 x 43,8 cm 600,62 € 510,50 €
80,9 x 53,1 x 43,8 cm 698,00 €  593,30 €
101 x 53,1 x 43,8 cm 746,71 € 634,70 €

LAUFEN | BASE Skrinka pod dvojumývadlo
s 4 zásuvkami, prevedenie lesklá biela/matná biela, 
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.

125,8 x 53,1 x 43,8 cm 1 071,31 € 910,60 €

LAUFEN | PRO S Umývadlo 
s 1 otvorom na batériu uprostred
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.  
60 x 46,5 cm 152,17 € 129,30 €
85 x 46 cm 432,00 € 367,20 €
105 x 46 cm 588,67 € 500,40 €

LAUFEN | PRO S Dvojumývadlo
s dvoma otvormi pre batérie
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.

130 x 46 cm  958,46 € 814,70 €

JIKA | CUBE Skrinka s umývadlom 
skrinka s 2 zásuvkami, 2 farebné prevedenia, vrátane 
umývadla 65 x 43 cm, dodávané s čiernymi úchytami*
64 x 60 x 42 cm            Batéria nie je súčasťou produktu.

biela 310,72 € 264,10 €
tmavý dub 310,72 € 264,10 €

JIKA | CUBE Chrómová úchytka 
úchyt v prevedení chróm v dvoch rozmeroch:
150 mm pre skrinku s dvierkami, 200 mm pre skrinku 
so zásuvkami a strednú skrinku

150 mm 12,66 €  10,80 €
200 mm 15,17 € 12,90 €

JIKA | CUBE Skrinka s umývadlom 
skrinka s 2 zásuvkami, 2 farebné prevedenia, vrátane 
umývadla 80 x 43 cm, dodávané s čiernymi úchytami* 
79 x 60 x 42 cm           Batéria nie je súčasťou produktu.

biela 327,49 € 278,40 €
tmavý dub 327,49 € 278,40 €

JIKA | CUBE Vysoká skrinka 
skrinka s 1 dvierkami, 6 nastaviteľných poličiek, 
2 farebné prevedenia, dodávané s čiernymi úchytkami 
32 x 170 x 25,1 cm

biela 206,33 € 175,40 €
tmavý dub 206,33 € 175,40 €

JIKA | CUBE Skrinka s umývadlom 
skrinka s 2 zásuvkami, 2 farebné prevedenia, vrátane 
umývadla 100 x 43 cm, dodávané s čiernymi úchytami*
98 x 60 x 42 cm            Batéria nie je súčasťou produktu.

biela 438,55 € 372,80 €
tmavý dub 438,55 € 372,80 €

JIKA | CUBE Skrinka s umývadlom 
skrinka s 2 zásuvkami, 2 farebné prevedenia, vrátane 
umývadla 45 x 43 cm, dodávané s čiernymi úchytami*
44 x 60 x 42 cm            Batéria nie je súčasťou produktu.

biela 268,84 € 228,50 €
tmavý dub 268,84 € 228,50 €

JIKA | CUBE Zrkadlo na doske
75 x 100 cm 81,62 € 69,40 €

20 000

20 000

20 000

20 000 20 000

tmavý dub tmavý dub tmavý dub

tmavý dub

biela biela biela

biela

* možnosť doobjednať úchyty v prevedení chróm

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.211 212NÁBYTOK A SANITA
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JIKA | CUBITO PURE Skrinka pod umývadlo
1 zásuvka, v 3 farebných prevedeniach
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.

lesklá biela dub tmavá borovica
48 x 44 x 33,4 cm 281,02 € 238,90 € 249,02 € 211,70 € 245,34 € 208,50 €
48 x 59 x 42,7 cm 308,57 € 262,30 € 276,58 € 235,10 € 272,48 € 231,60 €
48 x 84 x 46,7 cm 362,05 € 307,70 € 329,99 € 280,50 € 325,12 € 276,40 €

>30 kg
>30 kg

30 000
30 000

JIKA | CUBITO PURE Skrinka pod dvojumývadlo
2 zásuvky, v 3 farebných prevedeniach
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu.
48 x 128 x 46,7 cm
lesklá biela 549,83 € 467,40 €
dub  441,61 € 375,40 €
tmavá borovica  435,80 € 369,80 €

tm. borovica

tm. borovica

dub
dub

biela
biela

>30 kg >30 kg

30 000 30 000

JIKA | CUBITO PURE Stredná skrinka
1 dvierka ľavé / pravé, 2 sklenené poličky,  v 3 farebných prevedeniach, 
81 x 32 x 32,2 cm
lesklá biela 271,19 € 230,50 €
dub  239,10 € 203,20 €
tmavá borovica  235,57 € 200,20 €

JIKA | CUBITO PURE Atypická umývadlová doska 
na mieru, 65 -160 cm, bez podpier, 1 výrez pre sifón vľavo/vpravo, pre umývadlá 
Cubito Pure s rozmermi 45  - 75 cm, v 3 farebných prevedeniach
Umývadlo, batéria a sifón nie sú súčasťou produktu.
biela, dub 183,90 €   156,30 €
tmavá borovica 188,52 €   160,20 €

tm. borovica

tmavá borovica

biela

biela

dub

dub

JIKA | CUBITO PURE Umývadlo 
s otvorom na batériu, záruka 10 rokov
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.
45 x 34 cm 85,82 € 72,90 €
60 x 45 cm 99,22 € 84,30 €
85 x 48 cm 305,20 € 259,40 €

JIKA | CUBITO PURE 
Dvojumývadlo
s dvoma otvormi na batériu a prepadmi, 
záruka 10 rokov
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.
130 x 48,5 cm 464,89 € 395,20 €

JIKA | PETIT 
Skrinka s umývadlom
1 ľavo / pravé dvierka, 38,6 x 58,5 x 22,1 cm, 3 prevedenia, 
umývadlo s otvorom na batériu vpravo
Batéria nie je súčasťou produktu.   
40 x 23 cm biela, tmavý dub 121,02 € 102,90 €
40 x 23 cm čerešňa 127,32 € 108,20 €

tmavý dub

čerešňa

biela

>30 kg

>30 kg

30 000

JIKA | CUBITO PURE Vysoká skrinka
2 dvierka ľavé / pravé, 1 pevná polička a 4 sklenené 
poličky, v 3 farebných prevedeniach, 161,8 x 32 x 32,2 cm
lesklá biela  401,22 € 341,00 €
dub  310,22 € 263,70 €
tmavá borovica  305,64 € 259,80 €

30 000

JIKA | CUBITO PURE
Asymetrické umývadielko 
otvor na batériu vľavo / vpravo, záruka 10 rokov
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.
45 x 25 cm
ľavé 91,49 € 77,80 €
pravé 91,49 € 77,80 €

JIKA | CUBITO PURE Podpera
podpera pod dosky pod umývadlo, nastaviteľná, 
strieborná / biela, 14 x 42 cm
biela 79,93 € 67,90 €
strieborná 60,91 € 51,80 €

20 000

tm
. b

or
ov

ic
a

biela

du
b

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.213 214NÁBYTOK A SANITA
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GEO NEW SOLEO

AVEXA TIGO

NEW TRENDY | EVENTA
štvorcový / obdĺžnikový sprchový kút
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 8 mm, 
prístenná regulácia 1 cm, odtokový žľab na spodnom okraji dverí, zdvihový systém 
pri otváraní dverí, magnetické tesnenie, možnosť inštalácie s prahovou lištou 
alebo bez nej, šírka vstupu 53 cm, iné varianty skla na objednávku za príplatok, 
praktický vešiak v balení, záruka 7 rokov
90 x 90 cm ľavý 1 254,00 € 1 066,00 €
90 x 90 cm pravý 1 254,00 € 1 066,00 €
80 x 100 cm ľavý 1 255,00 € 1 067,00 €
80 x 100 cm pravý 1 255,00 € 1 067,00 €
80 x 120 cm ľavý 1 297,00 € 1 102,00 €
80 x 120 cm pravý 1 297,00 € 1 102,00 €
90 x 100 cm ľavý 1 275,00 € 1 084,00 €
90 x 100 cm pravý 1 275,00 € 1 084,00 €
90 x 120 cm ľavý 1 316,00 € 1 119,00 €
90 x 120 cm pravý 1 316,00 € 1 119,00 €

NEW TRENDY | EVENTA
jednokrídlové sprchové dvere do niky
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 8 mm, 
prístenná regulácia 1,5 cm, odtokový žľab na spodnom okraji dverí, zdvihový 
systém pri otváraní dverí, magnetické tesnenie, možnosť inštalácie s prahovou 
lištou alebo bez nej, šírka vstupu 53 / 63 cm, iné varianty skla na objednávku 
za príplatok, praktický vešiak v balení, záruka 7 rokov
80 cm ľavý | pravý 870,00 € 739,00 €
90 cm ľavý | pravý 889,00 € 756,00 €
100 cm ľavý | pravý 909,00 € 773,00 €
110 cm ľavý | pravý 927,00 € 788,00 €
120 cm ľavý | pravý 945,00 € 804,00 €

NEW TRENDY | EVENTA
walk - in sprchový kút
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 
8 mm, prístenná regulácia 1 cm, univerzálna montáž ľavá / pravá, vstup vhodný 
aj pre telesne znevýhodnených, iné varianty skla na objednávku za príplatok, 
praktický vešiak v balení, záruka 7 rokov
50 cm 469,00 € 399,00 €
60 cm 486,00 € 413,00 €
70 cm 503,00 € 427,00 €
80 cm 519,00 € 441,00 €
90 cm 533,00 € 453,00 €
100 cm 562,00 € 478,00 €
110 cm 592,00 € 503,00 €
120 cm 523,00 € 530,00 €
130 cm 688,00 € 568,00 €
140 cm 716,00 € 609,00 €
150 cm 763,00 € 649,00 €
160 cm 810,00 € 689,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.215 216SPRCHOVÉ KÚTY
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NEW TRENDY | AVEXA GOLD
štvorcový / obdĺžnikový sprchový kút
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm, 
prístenná regulácia 1 cm, odtokový žľab na spodnom okraji dverí, zdvihový systém 
pri otváraní dverí, magnetické tesnenie, možnosť inštalácie s prahovou lištou 
alebo bez nej, šírka vstupu 53 cm, detaily v zlatej farbe, iné varianty skla a iná farba 
detailov na objednávku za príplatok, praktický vešiak v balení, záruka 7 rokov
90 x 90 cm ľavý | pravý 1 287,00 € 1 094,00 €
80 x 100 cm ľavý | pravý 1 288,00 € 1 095,00 €
80 x 120 cm ľavý | pravý 1 318,00 € 1 120,00 €
90 x 100 cm ľavý | pravý 1 301,00 € 1 106,00 €
90 x 120 cm ľavý | pravý 1 332,00 € 1 132,00 €

NEW TRENDY | AVEXA GOLD
jednokrídlové sprchové dvere do niky
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm, 
prístenná regulácia 1 cm, odtokový žľab na spodnom okraji dverí, zdvihový systém 
pri otváraní dverí, magnetické tesnenie, možnosť inštalácie s prahovou lištou 
alebo bez nej, šírka vstupu 53/63 cm, detaily v zlatej farbe, iné varianty skla a iná 
farba detailov na objednávku za príplatok, praktický vešiak v balení, záruka 7 rokov
80 cm ľavý | pravý 863,00 € 734,00 €
90 cm ľavý | pravý 874,00 € 743,00 €
100 cm ľavý | pravý 888,00 € 755,00 €
110 cm ľavý | pravý 899,00 € 765,00 €
120 cm ľavý | pravý 911,00 € 774,00 €
130 cm ľavý | pravý 922,00 € 784,00 €
140 cm ľavý | pravý 933,00 € 793,00 €

NEW TRENDY | AVEXA GOLD
walk - in sprchový kút
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6/8 mm, 
prístenná regulácia 1 cm, univerzálna montáž ľavá / pravá, detaily v zlatej farbe, 
iné varianty skla a iná farba detailov na objednávku za príplatok, vstup vhodný aj 
pre zdravotne znevýhodnených, praktický vešiak v balení, záruka 7 rokov
Walk - in s hrúbkou skla 6 mm
50 cm 530,00 € 451,00 €
60 cm 546,00 € 464,00 €
70 cm 562,00 € 477,00 €
80 cm 576,00 € 490,00 €
90 cm 601,00 € 510,00 €
100 cm 616,00 € 523,00 €
110 cm 631,00 € 537,00 €
120 cm 646,00 € 549,00 €
130 cm 677,00 € 576,00 €
140 cm 709,00 € 602,00 €
Walk - in s hrúbkou skla 8 mm
50 cm 546,00 € 464,00 €
60 cm 562,00 € 477,00 €
70 cm 577,00 € 491,00 €
80 cm 592,00 € 503,00 €
90 cm 616,00 € 524,00 €
100 cm 631,00 € 536,00 €
110 cm 647,00 € 550,00 €
120 cm 662,00 € 562,00 €
130 cm 693,00 € 589,00 €
140 cm 724,00 € 616,00 €
150 cm 756,00 € 642,00 €
160 cm 787,00 € 669,00 €

NEW TRENDY | AVEXA
štvorcový / obdĺžnikový sprchový kút
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm, 
prístenná regulácia 1 cm, stabilizačná vzpera, odtokový žľab na spodnom okraji 
dverí, zdvihový systém pri otváraní dverí, magnetické tesnenie, možnosť inštalácie 
s prahovou lištou alebo bez nej, šírka vstupu 53 cm, iné varianty skla a iná farba 
detailov na objednávku za príplatok, praktický vešiak v balení, záruka 7 rokov
90 x 90 cm ľavý | pravý 1 000,00 € 850,00 €
80 x 100 cm ľavý | pravý 1 003,00 € 852,00 €
80 x 120 cm ľavý | pravý 1 034,00 € 879,00 €
90 x 100 cm ľavý | pravý 1 016,00 € 864,00 €
90 x 120 cm ľavý | pravý 1 048,00 € 891,00 €

NEW TRENDY | AVEXA
jednokrídlové sprchové dvere do niky
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 
6 mm, prístenná regulácia 1 cm, odtokový žľab na spodnom okraji dverí, zdvihový 
systém pri otváraní dverí, magnetické tesnenie, možnosť inštalácie s prahovou 
lištou alebo bez nej, šírka vstupu 53/63 cm, iné varianty skla a iná farba detailov 
na objednávku za príplatok, praktický vešiak v balení, záruka 7 rokov
80 cm ľavý | pravý 639,00 € 543,00 €
90 cm ľavý | pravý 651,00 € 554,00 €
100 cm ľavý | pravý 678,00 € 576,00 €
110 cm ľavý | pravý 690,00 € 587,00 €
120 cm ľavý | pravý 703,00 € 598,00 €
130 cm ľavý | pravý 730,00 € 620,00 €
140 cm ľavý | pravý 741,00 € 630,00 €

NEW TRENDY | AVEXA
walk - in sprchový kút
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 
6/8 mm, prístenná regulácia 1 cm, univerzálna montáž ľavá / pravá, iné varianty 
skla a iná farba detailov na objednávku za príplatok, vstup vhodný aj pre zdravotne 
znevýhodnených, praktický vešiak v balení, záruka 7 rokov
Walk - in s hrúbkou skla 6 mm
50 cm 388,00 € 329,00 €
60 cm 403,00 € 343,00 €
70 cm 419,00 € 356,00 €
80 cm 433,00 € 368,00 €
90 cm 458,00 € 389,00 €
100 cm 473,00 € 402,00 €
110 cm 488,00 € 415,00 €
120 cm 503,00 € 428,00 €
130 cm 534,00 € 454,00 €
140 cm 566,00 € 481,00 €
Walk - in s hrúbkou skla 8 mm
50 cm 420,00 € 357,00 €
60 cm 439,00 € 373,00 €
70 cm 457,00 € 389,00 €
80 cm 477,00 € 406,00 €
90 cm 506,00 € 430,00 €
100 cm 526,00 € 447,00 €
110 cm 547,00 € 465,00 €
120 cm 567,00 € 482,00 €
130 cm 604,00 € 513,00 €
140 cm 642,00 € 545,00 €
150 cm 679,00 € 577,00 €
160 cm 717,00 € 609,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.217 218SPRCHOVÉ KÚTY

AVEXA GOLD
novinka

AVEXA
novinka



NEW TRENDY | AVEXA BLACK
štvorcový / obdĺžnikový sprchový kút
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm, 
prístenná regulácia 1 cm, stabilizačná vzpera, odtokový žľab na spodnom okraji 
dverí, zdvihový systém pri otváraní dverí, magnetické tesnenie, možnosť inštalácie 
s prahovou lištou alebo bez nej, šírka vstupu 53 cm, detaily v čiernej farbe, iné 
varianty skla a iná farba detailov na objednávku za príplatok, praktický vešiak v 
balení, záruka 7 rokov
90 x 90 cm ľavý | pravý 1 076,00 € 915,00 €
80 x 100 cm ľavý | pravý 1 077,00 € 916,00 €
80 x 120 cm ľavý | pravý 1 108,00 € 942,00 €
90 x 100 cm ľavý | pravý 1 091,00 € 927,00 €
90 x 120 cm ľavý | pravý 1 123,00 € 955,00 €

NEW TRENDY | AVEXA BLACK
jednokrídlové sprchové dvere do niky
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm, 
prístenná regulácia 1 cm, odtokový žľab na spodnom okraji dverí, zdvihový systém 
pri otváraní dverí, magnetické tesnenie, možnosť inštalácie s prahovou lištou 
alebo bez nej, šírka vstupu 53/63 cm, detaily v čiernej farbe, iné varianty skla a iná 
farba detailov na objednávku za príplatok, praktický vešiak v balení, záruka 7 rokov
80 cm ľavý | pravý 692,00 € 588,00 €
90 cm ľavý | pravý 704,00 € 599,00 €
100 cm ľavý | pravý 721,00 € 612,00 €
110 cm ľavý | pravý 733,00 € 623,00 €
120 cm ľavý | pravý 745,00 € 633,00 €
130 cm ľavý | pravý 764,00 € 649,00 €
140 cm ľavý | pravý 781,00 € 664,00 €

NEW TRENDY | AVEXA BLACK
walk - in sprchový kút
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 
6/8 mm, prístenná regulácia 1 cm, univerzálna montáž ľavá / pravá, detaily v čiernej 
farbe, iné varianty skla a iná farba detailov na objednávku za príplatok, vstup 
vhodný aj pre zdravotne znevýhodnených, praktický vešiak v balení, záruka 7 rokov
Walk - in s hrúbkou skla 6 mm
50 cm 419,00 € 356,00 €
60 cm 434,00 € 369,00 €
70 cm 450,00 € 382,00 €
80 cm 464,00 € 395,00 €
90 cm 489,00 € 415,00 €
100 cm 504,00 € 428,00 €
110 cm 520,00 € 442,00 €
120 cm 534,00 € 454,00 €
130 cm 565,00 € 481,00 €
140 cm 597,00 € 507,00 €
Walk - in s hrúbkou skla 8 mm
50 cm 452,00 € 384,00 €
60 cm 471,00 € 400,00 €
70 cm 490,00 € 416,00 €
80 cm 509,00 € 433,00 €
90 cm 539,00 € 458,00 €
100 cm 558,00 € 475,00 €
110 cm 579,00 € 492,00 €
120 cm 599,00 € 509,00 €
130 cm 636,00 € 541,00 €
140 cm 674,00 € 573,00 €
150 cm 712,00 € 605,00 €
160 cm 749,00 € 637,00 €

NEW TRENDY | NEW SOLEO
jednokrídlové sprchové dvere do niky
otváranie dnu/von, výška: 195 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, 
hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 2,5 cm, magnetické tesnenie, zdvihový systém 
pri otváraní dverí, univerzálne - možnosť osadenia vpravo alebo vľavo, možnosť 
inštalácie s prahovou lištou alebo bez nej iné varianty skla a iná farba detailov 
na objednávku za príplatok, Záruka 3 roky
70 cm 426,00 € 362,00 €
80 cm 445,00 € 378,00 €
90 cm 463,00 € 393,00 €
100 cm 481,00 € 409,00 €

NEW TRENDY | NEW SOLEO
dvojkrídlové sprchové dvere do niky
otváranie dnu/von, výška: 195 cm, číre 
bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, 
hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 3 cm,
magnetické tesnenie, zdvihový systém 
pri otváraní dverí, vhodné aj pre imobilných 
a starých ľudí, možnosť inštalácie s prahovou 
lištou alebo bez nej, iné varianty skla a iná 
farba detailov na objednávku za príplatok.
Záruka 3 roky

NEW TRENDY | NEW SOLEO
zalamovacie sprchové dvere do niky
otváranie dnu/von, výška: 195 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active 
Shield, hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 2,5 cm, magnetické tesnenie, 
zdvihový systém pri otváraní dverí, možnosť inštalácie s prahovou lištou 
alebo bez nej, iné varianty skla a iná farba detailov na objednávku za príplatok. 
Záruka 3 roky.
80 cm ľavá | pravá 609,00 € 517,00 €
90 cm ľavá | pravá 626,00 € 532,00 €
100 cm ľavá | pravá 644,00 € 548,00 €
120 cm ľavá | pravá 662,00 € 563,00 €

NEW TRENDY | NEW SOLEO
štvorcový / obdĺžnikový sprchový kút
otváranie dnu/von, výška: 195 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active 
Shield, hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 1,5 cm, magnetické tesnenie, 
zdvihový systém pri otváraní dverí, univerzálny - možnosť osadenia vpravo 
alebo vľavo, možnosť inštalácie s prahovou lištou alebo bez nej, iné varianty skla 
a iná farba detailov na objednávku za príplatok. Záruka 3 roky
90 x 90 cm 701,00 € 596,00 €

80 x 100 cm 756,00 € 642,00 €
80 x 120 cm 793,00 € 674,00 €
90 x 100 cm 774,00 € 658,00 €
90 x 120 cm 811,00 € 689,00 €

70 cm 448,00 € 381,00 €
80 cm 467,00 € 397,00 €
90 cm 485,00 € 412,00 €
100 cm 504,00 € 428,00 €
110 cm 522,00 € 443,00 €
120 cm 540,00 € 459,00 €
130 cm 577,00 € 490,00 €
150 cm 650,00 € 552,00 €
170 cm 723,00 € 614,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.219 220SPRCHOVÉ KÚTY

AVEXA BLACK
novinka

NEW SOLEO
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NEW TRENDY | NEW SOLEO BLACK
jednokrídlové sprchové dvere do niky
otváranie dnu/von, výška: 195 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, 
hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 2,5 cm, magnetické tesnenie, zdvihový 
systém pri otváraní dverí, detaily v čiernom prevední, možnosť inštalácie s prahovou 
lištou alebo bez nej, iné varianty skla a iná farba detailov na objednávku za príplatok.  
Záruka 3 roky
70 cm 505,00 € 429,00 €
80 cm 524,00 € 445,00 €
90 cm 542,00 € 460,00 €
100 cm 560,00 € 476,00 €

dvojkrídlové sprchové dvere do niky
otváranie dnu/von, výška: 195 cm, číre 
bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, 
hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 
3 cm, magnetické tesnenie, zdvihový 
systém pri otváraní dverí, detaily v čiernom 
prevední, možnosť inštalácie s prahovou 
lištou alebo bez nej, iné varianty skla a iná 
farba detailov na objednávku za príplatok. 
Záruka 3 roky.

70 cm 547,00 € 465,00 €
80 cm 565,00 € 480,00 €
90 cm 583,00 € 496,00 €
100 cm 602,00 € 512,00 €
110 cm 620,00 € 527,00 €
120 cm 639,00 € 543,00 €
130 cm 675,00 € 574,00 €
150 cm 748,00 € 636,00 €
170 cm 822,00 € 698,00 €

NEW TRENDY | NEW SOLEO BLACKNEW TRENDY | NEW SOLEO BLACK
zalamovacie sprchové dvere do niky
otváranie dnu/von, výška: 195 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, 
hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 2,5 cm, magnetické tesnenie, zdvihový 
systém pri otváraní dverí, možnosť inštalácie s prahovou lištou alebo bez nej, 
detaily v čiernom prevední, možnosť inštalácie s prahovou lištou alebo bez nej, 
iné varianty skla a iná farba detailov na objednávku za príplatok. Záruka 3 roky.
80 cm ľavá | pravá 714,00 € 607,00 €
90 cm ľavá | pravá 732,00 € 622,00 €
100 cm ľavá | pravá 750,00 € 637,00 €
120 cm ľavá | pravá 768,00 € 653,00 €

NEW TRENDY | NEW SOLEO BLACK
štvorcový / obdĺžnikový sprchový kút
otváranie dnu/von, výška: 195 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active 
Shield, hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 1,5 cm, magnetické tesnenie, 
zdvihový systém pri otváraní dverí, univerzálny - možnosť osadenia vpravo / vľavo, 
detaily v čiernom prevední, možnosť inštalácie s prahovou lištou alebo bez nej, 
iné varianty skla a iná farba detailov na objednávku za príplatok. Záruka 3 roky
80 x 100 cm 881,00 € 749,00 €
80 x 120 cm 918,00 € 780,00 €
90 x 90 cm 881,00 € 749,00 €
90 x 100 cm 899,00 € 764,00 €
90 x 120 cm 936,00 € 796,00 €

NEW TRENDY | REFLEXA
štvorcový sprchový kút
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 
6 mm, prístenná regulácia 1,5 cm, odtokový žľab na spodnom okraji dverí, 
zdvihový systém pri otváraní dverí, magnetické tesnenie, šírka vstupu 53 cm, 
možnosť inštalácie s prahovou lištou alebo bez nej, iné varianty skla a iná 
farba detailov na objednávku za príplatok. 
Záruka 7 rokov
80 x 80 cm ľavý 874,00 € 743,00 €
80 x 80 cm pravý 874,00 € 743,00 €
90 x 90 cm ľavý  912,00 € 775,00 €
90 x 90 cm pravý  912,00 € 775,00 €

NEW TRENDY | VELIO
walk in sprchový kút
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 8 mm, 
prístenná regulácia 1,5 cm, univerzálny - možnosť osadenia vpravo alebo vľavo
Záruka 2 roky
90 cm 361,00 € 307,00 €
100 cm 385,00 € 327,00 €
120 cm 429,00 € 365,00 €

NEW TRENDY | REFLEXA
jednokrídlové sprchové dvere do niky
otváranie smerom von, výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, 
hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 3 cm, odtokový žliabok na spodnom okraji 
dverí, zdvihový systém pri otváraní dverí, magnetické tesnenie, šírka vstupu 53/63 
cm. možnosť inštalácie s prahovou lištou alebo bez nej, iné varianty skla a iná farba 
detailov na objednávku za príplatok. 
Záruka 7 rokov
80 cm ľavá | pravá 595,00 € 506,00 €
90 cm ľavá | pravá  613,00 € 521,00 €
100 cm ľavá | pravá 632,00 € 537,00 €
120 cm ľavá | pravá 670,00 € 569,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.221 222SPRCHOVÉ KÚTY

NEW SOLEO BLACK
novinka
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novinka

novinka



NEW TRENDY | NEW VARIA
posuvné sprchové dvere do niky
výška: 190 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm*, 
odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, magnetické tesnenie, 
prístenná regulácia 3 cm, univerzálny - možnosť osadenia vpravo alebo vľavo, 
rýchla inštalácia, šírka vstupu 42/52 cm. Záruka 2 roky.
100 cm 372,00 € 316,00 €
120 cm 412,00 € 351,00 €

NEW TRENDY | NEW VARIA Triple
posuvné sprchové dvere do niky
výška: 190 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 5 mm, 
odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, magnetické tesnenie, 
prístenná regulácia 3 cm, univerzálny - možnosť osadenia vpravo alebo vľavo, 
rýchla inštalácia, šírka vstupu 41/48 cm. Záruka 2 roky.
90 cm 473,00 € 402,00 €
100 cm 493,00 € 419,00 €

NEW TRENDY | NEW VARIA
obdĺžnikový sprchový kút
výška: 190 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm*, 
odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, magnetické tesnenie, 
prístenná regulácia 1,5 cm, univerzálny - možnosť osadenia vpravo alebo vľavo, 
šírka vstupu 42/52 cm. Záruka 2 roky.
100 x 80 cm 597,00 € 508,00 €
100 x 90 cm 614,00 € 522,00 €
120 x 80 cm 637,00 € 542,00 €
120 x 90 cm 655,00 € 557,00 €

* hrúbka skla posuvných dverí je 5 mm

NEW TRENDY | NEW VARIA
štvorcový/obdĺžnikový sprchový kút
výška: 190 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm*, 
odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, magnetické tesnenie, 
prístenná regulácia 1,5 cm, univerzálny - možnosť osadenia vpravo alebo vľavo, 
šírka vstupu 41/48 cm. Záruka 2 roky.
90 x 80 cm 691,00 € 587,00 €
90 x 90 cm 708,00 € 602,00 €
100 x 80 cm 712,00 € 605,00 €
100 x 90 cm 729,00 € 620,00 €

NEW TRENDY | NEW VARIA
asymetrický sprchový kút
výška: 190 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 
6 mm*, odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, prístenná 
regulácia 1 cm, magnetické tesnenie, šírka vstupu 47/53 cm, univerzálny - 
možnosť osadenia vpravo alebo vľavo. Záruka 2 roky
100 x 80 cm číre sklo 495,00 € 420,00 €
100 x 80 cm grafitové sklo 526,00 € 447,00 €
120 x 85 cm číre sklo 531,00 € 452,00 €

NEW TRENDY | NEW VARIA
štvrťkruhový sprchový kút
výška: 190 cm, rádius 55 cm, číre/grafitové bezpečnostné sklo s úpravou 
Active Shield, hrúbka skla 6 mm*, odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy 
s reguláciou, magnetické tesnenie, prístenná regulácia 1 cm, šírka vstupu 
42/53 cm, univerzálny - možnosť osadenia vpravo alebo vľavo. Záruka 2 roky.
80 x 80 cm číre sklo 468,00 € 398,00 €
80 x 80 cm grafitové sklo 496,00 € 421,00 €
90 x 90 cm číre sklo 493,00 € 419,00 €
90 x 90 cm grafitové sklo 524,00 € 446,00 €

NEW TRENDY | NEW VARIA
sprchový kút k jednej stene
výška: 190 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm*, 
odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, magnetické tesnenie, 
prístenná regulácia 1,5 cm, univerzálny - možnosť osadenia vpravo alebo vľavo, 
šírka vstupu 42/52 cm. Záruka 2 roky.
100 x 80 cm 822,00 € 699,00 €
100 x 90 cm 857,00 € 728,00 €
120 x 80 cm 863,00 € 733,00 €
120 x 90 cm 897,00 € 762,00 €

NEW TRENDY | NEW VARIA
štvorcový/obdĺžnikový dvojdverový sprchový kút
výška: 190 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm*, 
odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, magnetické tesnenie, 
prístenná regulácia 2 cm, univerzálny - možnosť osadenia vpravo alebo vľavo, šírka 
vstupu 43/47/50 cm. Záruka 2 roky.
80 x 80 cm 463,00 € 394,00 €
80 x 90 cm 477,00 € 406,00 €
90 x 90 cm 491,00 € 418,00 €

* hrúbka skla posuvných dverí je 5 mm
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.223 224SPRCHOVÉ KÚTY

NEW VARIA
novinka

ZÁVESNÉ WC RIMFREE NEW VARIA
novinka



NEW TRENDY | PORTA
jednokrídlové sprchové dvere do niky
zásuvné, výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka 
skla 8 mm, prístenná regulácia 3 cm, trojitý systém vedenia dverí, magnetické 
tesnenie, šírka vstupu 50 cm
Záruka 7 rokov
120 cm ľavá 741,00 € 630,00 €
120 cm pravá 741,00 € 630,00 €

NEW TRENDY | NEW VARIA BLACK
štvrťkruhový sprchový kút
výška: 190 cm, rádius 55 cm, číre/grafitové bezpečnostné sklo s úpravou 
Active Shield, hrúbka skla 6 mm*, odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy 
s reguláciou, magnetické tesnenie, prístenná regulácia 1,5 cm, univerzálny - 
možnosť osadenia vpravo alebo vľavo, šírka vstupu 42/53 cm, detaily v čiernom 
prevedení. Záruka 2 roky.
80 x 80 cm číre sklo 556,00 € 472,00 €
80 x 80 cm grafitové sklo 583,00 € 496,00 €
90 x 90 cm číre sklo 579,00 € 492,00 €
90 x 90 cm grafitové sklo 610,00 € 519,00 €

NEW TRENDY | PRIME
posuvné sprchové dvere do niky
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm, 
odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, prístenná regulácia 4 cm, 
rýchla inštalácia, iné varianty skla a iná farba detailov na objednávku za príplatok.. 
Záruka 3 roky.
100 cm ľavá | pravá 500,00 € 425,00 €
110 cm ľavá | pravá 517,00 € 440,00 €
120 cm ľavá | pravá 534,00 € 454,00 €
130 cm ľavá | pravá 551,00 € 468,00 €
140 cm ľavá | pravá 563,00 € 478,00 €
150 cm ľavá | pravá 580,00 € 493,00 €
160 cm ľavá | pravá 596,00 € 507,00 €

NEW TRENDY | PRIME BLACK
posuvné sprchové dvere do niky
výška: 200 cm, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm, 
odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, prístenná regulácia 4 cm, 
rýchla inštalácia, detaily v čiernej farbe, iné varianty skla a iná farba detailov 
na objednávku za príplatok.. Záruka 3 roky.
100 cm ľavá | pravá 550,00 € 467,00 €
110 cm ľavá | pravá 567,00 € 482,00 €
120 cm ľavá | pravá 583,00 € 496,00 €
130 cm ľavá | pravá 600,00 € 510,00 €
140 cm ľavá | pravá 612,00 € 520,00 €
150 cm ľavá | pravá 628,00 € 534,00 €
160 cm ľavá | pravá 645,00 € 549,00 €

* hrúbka skla posuvných dverí je 5 mm

NEW TRENDY | FERIA
štvrťkruhový sprchový kút
posuvné dvere, výška: 185 cm, rádius 55 cm, šírka vstupu 42 / 52 cm, číre 
bezpečnostné sklo, hrúbka skla 5 mm, prístenná regulácia 1 cm, odnímateľné 
dolné pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, magnetické tesnenie
Záruka 2 roky
80 x 80 cm 347,00 € 295,00 €
90 x 90 cm 357,00 € 303,00 €

NEW TRENDY | FERIA
štvrťkruhový sprchový kút
posuvné dvere, výška: 185 cm, rádius 55 cm, šírka vstupu 42 / 52 cm, matné 
bezpečnostné sklo Pearl glass, hrúbka skla 5 mm, prístenná regulácia 1 cm, 
odnímateľné dolné pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, magnetické tesnenie
Záruka 2 roky
80 x 80 cm 364,00 € 309,00 €
90 x 90 cm 373,00 € 317,00 €

NEW TRENDY | FERIA
štvorcový sprchový kút
posuvné dvere, výška: 185 cm, šírka vstupu 42 / 49 cm, číre bezpečnostné sklo, 
hrúbka skla 5 mm, prístenná regulácia 1 cm, odnímateľné dolné pojazdy, horné 
pojazdy s reguláciou, magnetické tesnenie
Záruka 2 roky
80 x 80 cm 352,00 € 299,00 €
90 x 90 cm 364,00 € 310,00 €

NEW TRENDY | FERIA
štvorcový sprchový kút
posuvné dvere, výška: 185 cm, šírka vstupu 42 / 49 cm, matné bezpečnostné 
sklo Pearl glass, hrúbka skla 5 mm, prístenná regulácia 1 cm, odnímateľné dolné 
pojazdy, horné pojazdy s reguláciou, magnetické tesnenie
Záruka 2 roky
80 x 80 cm 375,00 € 319,00 €
90 x 90 cm 387,00 € 329,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.225 226SPRCHOVÉ KÚTY

NEW VARIA/PORTA/PRIME
novinka

FERIA



NEW TRENDY | NEW SOLEO
vaňová zástena
výška: 140 cm, otváranie dnu/von, číre bezpečnostné 
sklo s úpravou Active Shield, hrúbka skla 6 mm, 
prístenná regulácia 1,5 cm, zdvihový systém pri otváraní, 
univerzálna - možnosť osadenia vpravo alebo vľavo, 
iné varianty skla a iná farba detailov na objednávku 
za príplatok. Záruka 3 roky
70 cm 270,00 € 229,00 €
90 cm 286,00 € 243,00 €

NEW TRENDY | NEW SOLEO
vaňová zástena
výška: 140 cm, otváranie dnu/von, zástena skladaná 
dovnútra, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active 
Shield, hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 1,5 cm, 
zdvihový systém pri otváraní, iné varianty skla a iná 
farba detailov na objednávku za príplatok.
Záruka 3 roky
100 cm ľavá 421,00 € 358,00 €
100 cm pravá 421,00 € 358,00 €

NEW TRENDY | AVEXA
vaňová zástena
výška: 150 cm, otváranie dnu/von, zástena skladaná 
dovnútra, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active 
Shield, hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 1 cm, 
iné varianty skla a iná farba detailov na objednávku 
za príplatok. Záruka 7 rokov
100 cm ľavá 519,00 € 441,00 €
100 cm pravá 519,00 € 441,00 €
120 cm ľavá 539,00 € 458,00 €
120 cm pravá 539,00 € 458,00 €
140 cm ľavá 559,00 € 475,00 €
140 xm pravá 559,00 € 475,00 €

NEW TRENDY | AVEXA BLACK
vaňová zástena
výška: 150 cm, otváranie dnu/von, zástena skladaná 
dovnútra, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active 
Shield, hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 1 cm, 
detaily v čiernej farbe, iné varianty skla a iná farba 
detailov na objednávku za príplatok. Záruka 7 rokov
100 cm ľavá 551,00 € 469,00 €
100 cm pravá 551,00 € 469,00 €
120 cm ľavá 571,00 € 486,00 €
120 cm pravá 571,00 € 486,00 €
140 cm ľavá 592,00 € 503,00 €
140 xm pravá 592,00 € 503,00 €

NEW TRENDY | AVEXA GOLD
vaňová zástena
výška: 150 cm, otváranie dnu/von, zástena skladaná 
dovnútra, číre bezpečnostné sklo s úpravou Active 
Shield, hrúbka skla 6 mm, prístenná regulácia 1 cm, 
detaily v zlatej farbe, iné varianty skla a iná farba 
detailov na objednávku za príplatok. Záruka 7 rokov
100 cm ľavá 630,00 € 535,00 €
100 cm pravá 630,00 € 535,00 €
120 cm ľavá 649,00 € 552,00 €
120 cm pravá 649,00 € 552,00 €
140 cm ľavá 670,00 € 569,00 €
140 xm pravá 670,00 € 569,00 €

NEW TRENDY | SENSI
vaňová zástena
výška: 150 cm, otváranie dnu/von s vysúvacia časťou, 
číre bezpečnostné sklo s úpravou Active Shield, 
hrúbka skla 5 mm, prístenná regulácia 1cm, zdvihový 
systém pri otváraní, univerzálna - možnosť osadenia 
vpravo alebo vľavo
Záruka 3 roky
100 cm 344,00 € 292,00 €

KOLO | GEO
výška: 190 cm, číre bezpečnostné sklo s povrchovou úpravou Reflex Kolo, hrúbka 
skla 6 mm, strieborné lesklé profily

krídlové pivotové dvere 
pre kombináciu s pevnou bočnou stenou alebo do niky, šírka vstupu: 48,7/58,7 cm, 
obojstranne inštalovateľné - vstup na pravej / ľavej strane 
80 cm 361,37 € 307,20 €
90 cm  376,45 € 320,00 €
pevná bočná stena
80 cm 240,91 € 204,80 €
90 cm 246,94 € 209,90 €

KOLO | GEO SET
štvorcový sprchový kút, posuvné dvere, číre bezpečnostné sklo s povrchovou 
úpravou Reflex Kolo, strieborné lesklé profily, výška: 190 cm, šírka 
vstupu: 50,2 cm, hrúbka skla 6 mm,  štvorcová sprchovacia vanička DROP 
s integrovanými nožičkami z liateho mramoru 90 x 90 cm, sifón
Set 808,57 € 606,40 €

KOLO | GEO
štvorcový sprchový kút, posuvné dvere, číre bezpečnostné sklo 
s povrchovou úpravou Reflex Kolo, strieborné lesklé profily, výška: 190 cm, 
šírka vstupu: 43,1/50,2 cm, hrúbka skla 6 mm 
80 x 80 cm 542,05 € 460,70 €
90 x 90 cm 557,14 €  473,60 €

KOLO | GEO
štvrťkruhový sprchový kút, posuvné dvere, číre bezpečnostné sklo 
s povrchovou úpravou Reflex Kolo, strieborné lesklé profily, výška: 190 cm, 
šírka vstupu: 48,2/56,2 cm, rádius: 55 cm, hrúbka 6 mm
80 x 80 cm 527,02 € 448,00 €
90 x 90 cm 542,05 € 460,70 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.227 228SPRCHOVÉ KÚTY
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KOLO | GEO SET
štvrťkruhový sprchový kút 90 x 90 cm, posuvné dvere, výška: 190 cm, 
šírka vstupu: 56,2 cm, rádius: 55 cm, číre bezpečnostné sklo s povrchovou 
úpravou Reflex Kolo, hrúbka skla 6 mm, strieborné lesklé profily, štvrťkruhová 
sprchovacia vanička DROP s integrovanými nožičkami z liateho mramoru, 
90 x 90 cm, sifón
Set 780,67 € 585,50 €

KOLO | REKORD SET
štvrťkruhový sprchový kút 90 x 90 cm, posuvné dvere, výška: 185 cm, šírka vstupu: 
58 cm, rádius: 55 cm, číre bezpečnostné sklo s povrchovou úpravou Reflex Kolo, 
hrúbka: 4 mm, strieborné lesklé profily, samonosná akrylátová sprchovacia vanička 
First s integrovanými nožičkami, hĺbka: 4 cm, odtok: ø 90 mm, 
celková výška: 16,5 cm
Set 409,90 € 290,00 €

20 000

20 000

JIKA | CUBITO PURE
štvorcový sprchový kút, výška: 195 cm, bezpečnostné sklo, hrúbka skla: 6 mm, 
úprava JIKA Perla GLASS na vnútornej strane, hliníkové profily a držadlá lesklé 
strieborné. 
Záruka 5 rokov. 

JIKA | CUBITO PURE
4 - dielny štvrťkruhový sprchový kút, výška 195 cm, polomer: 55 cm, bez-
pečnostné sklo, hrúbka skla: 6 mm, úprava JIKA Perla GLASS na vnútornej 
strane, hliníkové profily a držadlá lesklé strieborné.
Záruka 5 rokov.

transparentné sklo
80 x 80 cm 508,64 €   432,30 €
90 x 90 cm 539,63 €   458,70 €

transparentné sklo
80 x 80 cm 514,56 € 437,40 €
90 x 90 cm 546,24 € 464,30 €

dekorácia Arctic
80 x 80 cm 579,91 € 492,90 €
90 x 90 cm 632,78 € 537,90 €

dekorácia Arctic
80 x 80 cm 540,47 € 459,40 €
90 x 90 cm 573,17 € 487,20 €

100 cm

80 cm

JIKA | TIGO
asymetrický sprchový kút 100 x 80 cm, strieborno-lesklý profil, 6 mm sklo, 
úprava JIKA Perla GLASS na vnútornej strane, výška 195 cm transparent, 
ľavopravý, asymetrická keramická vanička TIGO, biela, ľavá / pravá, dostupná 
aj s antišmykovým povrchom. 
Záruka 5 rokov kút, 10 rokov vanička.
sprchový kút 522,71 € 444,30 €
keramická vanička 227,32 € 193,20 €
keramická vanička antislip 244,24 € 207,60 €

20 000

20 000

20 000

20 000

JIKA | CUBITO PURE
2 - dielny štvrťkruhový sprchový kút, ľavopravý, výška  195 cm, polomer: 55 cm, 
bezpečnostné sklo, hrúbka skla: 6 mm, úprava JIKA Perla GLASS na vnútornej 
strane, hliníkové profily a držadlá lesklé strieborné. Záruka 5 rokov. 

transparentné sklo
80 cm 369,62 € 314,20 €
90 cm 390,54 € 332,00 €

transparentné sklo
80 cm 297,84 € 253,20 €
90 cm 320,03 € 272,00 €
100 cm 338,46 €  287,70 €

transparentné sklo
90 x 90 cm 602,92 € 512,50 €

dekorácia Arctic
80 cm 388,52 € 330,20 €
90 cm 409,58 € 348,10 €

dekorácia Arctic
80 cm 312,66 € 265,80 €
90 cm 335,96 € 285,60 €
100 cm 355,58 € 302,20 €

dekorácia Arctic
90 x 90 cm 640,31 € 544,30 €

JIKA | CUBITO PURE
sprchové dvere skladacie dovnútra, ľavopravé výška 195 cm, bezpečnostné 
sklo, hrúbka skla 6 mm, úprava JIKA Perla GLASS na vnútornej strane, hliníkové 
profily a držadlá lesklé strieborné.
Záruka 5 rokov. 

JIKA | CUBITO PURE
jednokrídlové sprchové dvere, výška 195 cm, bezpečnostné sklo, hrúbka skla: 
6 mm, úprava JIKA Perla GLASS na vnútornej strane, ľavé / pravé, hliníkové 
profily držadlá lesklé strieborné. Záruka 5 rokov.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.229 230SPRCHOVÉ KÚTY
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ALCAPLAST | ŽĽAB
líniový podlahový žľab plastový + rošt
750 mm 127,94 € 100,00 €
850 mm 136,45 € 108,80 €
950 mm 145,01 € 113,20 €

ALCAPLAST | ŽĽAB
líniový podlahový žľab plastový + rošt
750 mm 127,94 € 100,00 €
850 mm 136,45 € 108,80 €
950 mm 145,01 € 113,20 €

ALCAPLAST | ŽĽAB
líniový podlahový žľab plastový + rošt
750 mm 127,94 € 100,00 €
850 mm 136,45 € 108,80 €
950 mm 145,01 € 113,20 €

ALCAPLAST | ŽĽAB
líniový podlahový žľab plastový + rošt, čierny
750 mm 141,73 € 127,60 €
850 mm 151,62 € 136,50 €
950 mm 161,12 € 145,00 €

ALCAPLAST | ŽĽAB
nerezový podlahový žľab líniový  
750 mm 238,64 € 185,80 €
850 mm 250,16 € 196,80 €
950 mm 265,20 € 208,90 €

ALCAPLAST | ŽĽAB
nerezový podlahový žľab líniový, čierny
750 mm 298,31 € 268,50 €
850 mm 312,71 € 281,40 €
950 mm 331,49 € 298,30 €

ALCAPLAST | ŽĽAB
nerezový podlahový žľab líniový, znížený, čierny
750 mm 298,31 € 268,50 €
850 mm 312,71 € 281,40 €
950 mm 331,49 € 298,30 €

ALCAPLAST | ŽĽAB
nerezový podlahový žľab líniový, znížený
750 mm 238,64 € 185,80 €
850 mm 250,16 € 196,80 €
950 mm 265,20 € 208,90 €

ALCAPLAST | ŽĽAB 
nerezový podlahový žľab ku stene 
750 mm 248,34 € 185,80 €
850 mm 260,84 € 196,80 €
950 mm 276,11 € 208,90 €

ALCAPLAST | ŽĽAB 
nerezový  podlahový žľab ku stene, znížený
750 mm 248,34 € 185,80 €
850 mm 260,84 € 196,80 €
950 mm 276,11 € 208,90 €

• Nízka stavebná výška 85 mm                    
(vhodné pre novostavby)

• Vysoký prietok vody 60 l/min                           
(pri trubke priemeru 50 mm)

• Ešte nižšia stavebná výška, len 55 mm 
(vhodné pre rekonštrukcie)

• Vysoký prietok vody 35 l/min                   
(pri trúbke priemeru 40 mm)

ALCAPLAST | FIT AND GO
nerezový podlahový žľab líniový, rošt obojstranný s možnosťou vloženia dlažby / dreva, 
výškovo nastaviteľný, kvalitná hydroizolácia, záruka 25 rokov
750 mm 242,45 € 218,20 €
850 mm 256,99 € 231,30 €
950 mm 272,68 € 245,40 €

ALCAPLAST | LINE 
nerezový rošt LINE, matný
750 mm 59,66 € 47,10 €
850 mm 62,64 € 49,40 €
950 mm 65,69 € 51,90 €

ALCAPLAST | PURE
nerezový rošt PURE, lesklý
750 mm 59,66 € 47,10 €
850 mm 62,64 € 49,40 €
950 mm 65,69 € 51,90 €

ALCAPLAST | PURE
nerezový rošt PURE, čierny
750 mm 74,58 € 67,10 €
850 mm 78,31 € 70,50 €
950 mm 82,10 € 73,90 €

ALCAPLAST | BUBLE
nerezový rošt BUBLE, lesklý  
750 mm 59,66 € 47,10 €
850 mm 62,64 € 49,40 €
950 mm 65,69 € 51,90 €

ALCAPLAST | LINE
nerezový rošt LINE, lesklý
750 mm 59,66 € 47,10 €
850 mm 62,64 € 49,40 €
950 mm 65,69 € 51,90 €

ALCAPLAST | PURE 
nerezový rošt PURE, matný
750 mm 59,66 € 47,10 €
850 mm 62,64 € 49,40 €
950 mm 65,69 € 51,90 €

GEBERIT | SÚPRAVA CleanLine
súprava pre hrubú montáž sprchových žľabov CleanLine, 
výška sifóna 30 mm pre výšku poteru na podlahovom vtoku 65–90 mm 
30 mm 234,44 € 192,20 €

GEBERIT | SÚPRAVA pre konečnú montáž
pre stenový odtok, kryt z leštenej ušľachtilej ocele

137,38 € 112,60 €

GEBERIT | SÚPRAVA pre konečnú montáž
pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele

137,38 € 112,60 €

GEBERIT | SÚPRAVA pre konečnú montáž
pre stenový odtok, kryt z plastu vo farbe lesklý chróm

109,85 € 90,10 €

GEBERIT | INŠTALAČNÝ PRVOK 
Duofix pre sprchu
s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 
65–90 mm
50 cm 401,66 € 329,40 €
s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 
90 - 200 mm
50 cm 384,49 € 315,30 €

výška sifóna 50 mm pre výšku poteru na podlahovom vtoku 90–200 mm 
50 mm 234,44 € 192,20 €

GEBERIT | CLEANLINE Sprchový žľab 
z ušľachtilej ocele pre individuálnu úpravu, s možnosťou obloženia/vyplnenia vlastnými 
dlaždicami neobsahuje súpravu na hrubú montáž 

298,72 €  244,90 €

GEBERIT | CLEANLINE20 Sprchový žľab
z ušľachtilej ocele s dĺžkou 90 alebo 130 cm, s možnosťou skrátenia, 
v dvoch prevedeniach, k žľabu je potrebné dokúpiť súpravu CleanLine pre hrubú 
montáž
90 cm tmavý kov / brúsený kov 329,26 € 270,00 €

leštený kov / brúsený kov 329,26 € 270,00 €
130 cm tmavý kov / brúsený kov 493,92 € 405,00 €

leštený kov / brúsený kov 493,92 € 405,00 €

GEBERIT | CLEANLINE60 Sprchový žľab
z ušľachtilej ocele s dĺžkou 90 alebo 130 cm, s možnosťou skrátenia, 
v dvoch prevedeniach, k žľabu je potrebné dokúpiť súpravu CleanLine pre hrubú 
montáž
90 cm tmavý kov / brúsený kov  411,61 € 337,50 €

leštený kov / brúsený kov  411,61 € 337,50 €
130 cm tmavý kov / brúsený kov 609,16 € 499,50 €

leštený kov / brúsený kov 609,16 € 499,50 €

• Čistiteľný sifón
• 25 - ročná záruka
• 30 designových línií roštov
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu. 232231 SPRCHOVÉ KÚTY
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KOLO | PACIFIK
štvorcová sprchová vanička, akrylátová, 
odtok: ø 9 cm, hĺbka: 3 cm
90 x 90 cm 204,52 € 173,80 €

KOLO | PACIFIK
obdĺžniková sprchová vanička, akrylátová, 
odtok: ø 9 cm, hĺbka: 3 cm
120 x 80 cm 247,25 € 210,20 €

KOLO | PACIFIK
obdĺžniková sprchová vanička, akrylátová, 
odtok: ø 9 cm, 120 x 90 cm, hĺbka: 3 cm
120 x 90 cm 292,75 € 248,80 €

KOLO | PACIFIK
štvrťkruhová sprchová vanička, akrylátová,
odtok: ø 9 cm, 90 x 90 cm, hĺbka: 3 cm, rádius: 55 cm
90 x 90 cm 204,52 € 173,80 €

KOLO | NOŽIČKY
k vaniam a sprchovým vaničkám

23,42 € 19,90 €

TILA | LEXI
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou   
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

 165 x 72 x 58 cm  1 359,00 €

TILA | MAVIS
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

 180 x 90 x 59 cm  1 439,00 €

TILA | CORA
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

 158 x 72 x 63 cm  1 359,00 €

 168 x 74 x 66 cm  1 359,00 €

TILA | MUSA
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

150 x 76 x 60 cm  1 359,00 €
170 x 78 x 60 cm  1 419,00 €

TILA | WINTER
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v priesotre pre nohy, 
súčasťou je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

150 x 72 x 66 cm  1 359,00 €
160 x 80 x 66 cm  1 359,00 €
170 x 80 x 66 cm  1 419,00 €

TILA | DALIA
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť
Batéria nie je súčasťou produktu.

150 x 73 x 58 cm  1 399,00 €
160 x 73 x 58 cm  1 419,00 €
170 x 78 x 60 cm  1 449,00 €

  - produkt dostupný skladomVzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.233 234VANE A VANIČKY
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KALDEWEI | CAYONOPLAN
oceľová smaltovaná obdĺžniková vanička so zníženým polystyrénovým 
nosičom, výška 37 mm, hĺbka 18 mm, záruka 30 rokov. 
Otvor pre sifón Ø 90.

80 x 100 cm 492,44 € 418,60 €
90 x 100 cm 492,44 € 418,60 €
80 x 120 cm 573,31 € 488,20 €
90 x 120 cm 574,31 € 488,20 €

KALDEWEI | CAYONOPLAN
oceľová smaltovaná štvorcová vanička so zníženým polystyrénovým 
nosičom, výška 37 mm, hĺbka 18 mm, záruka 30 rokov.
Otvor pre sifón Ø 90.

80 x 80 cm 452,80 € 384,90 €
90 x 90 cm 413,15 € 351,20 €
100 x 100 cm 492,44 € 418,60 €

KALDEWEI | SET EUROWA
smaltovaná vaňa, výška 39 cm, odpad 
v priestore pre nohy, vaňové nohy 

set /vaňa 150 x 70 cm + nohy/ 247,41 €  150,00 €
set /vaňa 160 x 70 cm + nohy/ 247,41 €  150,00 €
set /vaňa 170 x 70 cm + nohy/ 247,41 €  150,00 €

KALDEWEI | SET SANIFORM PLUS
smaltovaná vaňa, výška: 41 cm, odpad v priestore 
pre nohy, automatický vaňový sifón, záruka 30 rokov

set /vaňa 160 x 70 cm + sifón/ 317,42 € 263,00 €
set /vaňa 170 x 70 cm + sifón/ 317,42 € 263,00 €
nohy k vani 54,85 € 46,62 €

KALDEWEI | SILENIO
smaltovaná vaňa, odpad v strede, možné kúpanie pre dvoch, 
záruka 30 rokov

170 x 75 x 41 cm 1 215,13 € 1 032,90 €
180 x 80 x 43,5 cm 1 273,97 € 1 082,90 €
špeciálne nohy k vani 77,51 € 65,90 €

KALDEWEI | CAYONO
smaltovaná vaňa, výška 41 cm, odpad v priestore pre nohy,
záruka 30 rokov

160 x 70 cm 520,58 € 442,49 €
170 x 70 cm 520,58 € 442,49 €
170 x 75 cm 520,58 € 442,49 €
180 x 80 cm 598,61 € 508,82 €
nohy k vani 54,85 € 46,62 €

KALDEWEI | CAYONO DUO
smaltovaná vaňa, výška 41 cm, odpad v strede, 
záruka 30 rokov  
170 x 75 cm 793,03 € 674,08 €
180 x 80 cm 839,08 € 713,22 €
nohy k vani 77,51 € 65,88 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.235 236VANE A VANIČKY
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RAVAK | FREEDOM O
voľne stojaca vaňa, akrylátová, odtok v strede. Súčasťou 
sú nohy pre vaňu a click-clack sifón s prepadom. 
Záruka 10 rokov.
Batéria nie je súčasťou produktu. 

169 x 80 cm 1 692,00 € 1 607,00 €

RAVAK | VAŇA (KONCEPT) 10o

asymetrická vaňa, akrylátová, odtok zboku, ľavá / pravá. 
Nutné doobjednať nohy pre vaňu a sifón. 
Záruka 10 rokov.

170 x 100 cm 439,00 €  417,00 €
Podpora k vani 32,00 € 30,00 €

RAVAK | VAŇA (KONCEPT) 10o

obdĺžniková vaňa, akrylátová, odtok zboku. Nutné 
doobjednať nohy pre vaňu a sifón. Záruka 10 rokov.

170 x 75 cm 352,00 € 334,00 €
Nohy pre vaňu 26,00 € 25,00 €

RAVAK | FREEDOM
vaňová batéria do podlahy, keramická kartuša 35 mm. 
Súčasťou batérie je upevňovací modul do podlahy 
R-box. Záruka 5 rokov.

632,00 €  600,00 € 

RAVAK | FREEDOM
vaňová batéria do podlahy, keramická kartuša 
35 mm. Súčasťou batérie je upevňovací modul 
do podlahy R-box. Záruka 5 rokov.

670,00 € 637,00 €

KOLO | SET MODO 
pravouhlá vaňa, akrylátová, odtok v strede, 
výška 45 cm, vrátane nožičiek, automatický vaňový sifón

Set 170 x 75 cm 333,44 € 266,80 €
Set 180 x 80 cm 381,36 € 305,10 €

KOLO | PERFECT
pravouhlá vaňa akrylátová, výška: 43,5 cm, vrátane 
nožičiek, odtok v priestore pre nohy

170 x 75 cm 316,91 € 269,40 €
180 x 80 cm 335,42 €  285,10 €

KOLO | GEO vaňová zástena
univerzálne inštalovateľná vpravo alebo vľavo, závesy 
s uhlom otvárania 180°, číre bezpečnostné sklo 6 mm 
s povrchovou úpravou Reflex KOLO, rozsah nastavenia 
775 - 800 mm.

80 x 150 cm 225,89 € 192,00 €

KOLO | SET MODO 
pravouhlá vaňa, akrylátová, výška 45 cm, vrátane nožičiek, 
odtok v priestore pre nohy, automatický vaňový sifón

Set 160 x 70 cm 322,84 € 258,30 €
Set 170 x 75 cm 327,22 € 261,80 €

KOLO | SET REKORD
pravouhlá vaňa, akrylátová, výška: 40 cm, 
vrátane nožičiek, odtok v priestore pre nohy, automatický vaňový sifón

Set 150 x 70 cm 195,88 €  156,70 €
Set 160 x 70 cm 206,13 € 164,90 €
Set 170 x 70 cm 216,75 € 173,40 €

KOLO | SET OPAL PLUS
pravouhlá vaňa, akrylátová, výška: 42 cm, 
odtok v priestore pre nohy, vrátane nožičiek, vaňový sifón

Set 160 x 70 cm 200,39 € 160,30 €
Set 170 x 70 cm 213,20 € 170,60 €

GEBERIT | SELNOVA Square
asymetrická vaňa, akrylátová, výška: 45 cm, vrátane nožičiek, pravá / ľavá 

160 x 100 x 47 cm 590,08 € 472,10 €
170 x 100 x 47 cm 590,08 € 472,10 €

GEBERIT | SELNOVA
asymetrická vaňa, akrylátová, výška: 44 cm, vrátane nožičiek, pravá / ľavá 

140 x 100 x 46 cm 497,89 € 398,30 €
150 x 100 x 46 cm 497,89 € 398,30 €

GEBERIT | VÝPUSŤ
vaňová s prepadom, max. výška 
46 cm, ovládanie PushControl, 
povrch lesklý chróm, pre otvor 
s priemerom 52 mm

107,81 €  80,90 €

GEBERIT | VÝPUSŤ
vaňová s prepadom, max. výška 
60 cm, ovládanie PushControl, 
povrch lesklý chróm, pre otvor 
s priemerom 52 mm

137,93 €  103,40 €

KOLO | SCHELLOMAT
tlakový splachovač 
Schellomat Basic

89,95 €  81,00 €

VANE RAVAK 
s doživotnou zárukou 
pri nákupe do 31.12.2021

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.237 238VANE A VANIČKY
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SANELA | Závesné WC
nerezové s matným povrchom, dĺžka  53,5 cm, 
antivandal prevedenie, vystužené polyuretánom 
pre nižšiu hlučnosť a vyššiu pevnosť

 935,28 €

SANELA | Závesné umývadlo
nerezové s matným povrchom, otvor na batériu 
v strede, viditeľný prepad, sifón je súčasťou balenia

56 x 43,5 cm 719,64 €

SANELA | Kôš na odpadky
závesný, nerezový s matným povrchom, objem 
26,5 l

36 x 43,5 x 16 cm  134,52 €

SANELA | Umývadlová batéria
automatická umývadlová batéria s elektrinikou ALS 
pre teplú a studenú vodu, nastavenie teploty ručne, 
úsporný perlátor, prietok 6 l/min, s hygienickým 
preplachom, bezpečnostná funkcia vypnutia po 
5 min., režim ŠTART/STOP, nastavenie pomocou 
diaľkového ovládača, napájanie 24V DC 

317,04 €  269,50 €

SANELA | 
Dávkovač na dezinfekciu a mydlo
bezdotykový, automatický, objem 1 l, biely plast, možné 
použiť aj pre dezinfekčné gély, napájanie alkalickými 
batériami 1,5V - 4 ks, ktoré sú súčasťou balenia 

14,5 x 28 x 14 cm  78,00 €

SANELA | 
Dávkovač na dezinfekciu a mydlo
nástenný, automatický, na tekuté a gélové dezinfekcie 
a mydlá, vnútorná plastová nádobka s objemom 0,85 
l, nerezový s matným povrchom, napájanie alkalickými 
batériami 1,5 V - 3 ks

110 x 20,6 x 9 cm  200,52 €

SANELA | 
Dávkovač tekutého mydla
nerezový s matným povrchom, objem 1,2 l, 
uzamykateľný, viskozita mydla 2,8 - 5 Pas

12,5 x 21 x 10 cm  59,52 €

SANELA | 
Zásobník na papierové utierky
nerezový s matným povrchom, uzamykateľný, max 
rozmer náplne 26 x 10 cm, kapacita zásobníka 
600/800 papierových utierok

26,5 x 34 x 11 cm  87,12 €

SANELA | Napájací zdroj
zdroj pre napájanie výrobkov sanitárnej techniky 
SALNELA (okrem výrobkov s batériovým napájaním a 
výrovkov s integrovaným zdrojom), pripojenie max 5 / 
max 9 ventilov podľa typu, napätie vstupné  230V AC / 
výstupné 24V DC, krytie IP 55

14 x 10 x 6 cm max 5 vent. 56,04 €  47,60 €
17 x 13 x 8 cm max 9 vent. 74,88 €  63,60 €

SANELA | Umývací žľab
pre použitie v zdravotníctve, nerezový, matný povrch, 
závesný, otvor pre sifón na pravej strane, 
dĺžka 750 mm

75 x 39 x 45 cm  742,32 €

max 5 ventilov max 9 ventilov

KLUDI | AMEO
umývadlová batéria, jednopáková, 
stojanková, bez odpadovovej súpravy, 
6l/min, keramická kartuša s poistkou 
proti bareniu, s-pointer výkyvný perlátor, 
chróm, záruka 5 rokov

220,33 € 143,20 €

KLUDI | AMEO
umývadlová batéria, jednopáková, 
stojanková, bez odpadovej súpravy, 
6l/min, keramická kartuša s poistkou 
proti bareniu, s-pointer výkyvný perlátor, 
chróm, záruka 5 rokov

353,76 € 265,30 €

KLUDI | AMEO
sprchová jednopáková batéria, nástenná, 
bočné ovládanie, keramická kartuša 
s poistkou proti obareniu, poistka pro-
ti spätnému nasatiu vody, chróm, 
záruka 5 rokov

323,45 € 210,20 €

KLUDI | AMEO
sprchová jednopáková batéria, nástenná 
s prípojkou na ručnú sprchu, keramická 
kartuša s poistkou proti obareniu, poistka 
proti spätnému nasatiu vody, chróm, 
záruka 5 rokov

232,46 € 151,10 €

KLUDI | AMEO
jednopáková umývadlová batéria, 
stojanková, bez odpadovej súpravy, 
keramická kartuša s poistkou proti 
obareniu, ECO výkyvný perlátor, chróm, 
záruka 5 rokov  

207,22 € 145,10 €

KLUDI | AMEO
jednopáková umývadlová batéria, 
stojanková, bez odpadovej súpravy, 
s poistkou proti obareniu, keramická 
kartuša, ECO výkyvný perlátor, chróm,
záruka 5 rokov

379,04 €  322,20 €

KLUDI | AMEO
jednopáková sprchová a vaňová batéria, 
bočné ovládanie, s poistkou proti 
obareniu, keramická kartuša, chróm, 
záruka 5 rokov

424,52 € 318,40 €

KLUDI | AMEO
jednopáková vaňová a sprchová batéria, 
s poistkou proti obareniu, keramická 
kartuša, chróm, 
záruka 5 rokov

293,11 € 219,80 €

KLUDI | PURE&EASY
páková umývadlová batéria, stojanková, 
s odpadovou súpravou, keramická 
kartuša, ECO-perlátor, chróm, 
záruka 5 rokov

87,42 € 69,90 €

KLUDI | PURE&EASY
páková umývadlová batéria, stojanková,
bez odpadovej súpravy, keramická 
kartuša, ECO-perlátor, chróm, 
záruka 5 rokov

103,24 €   82,60 €

KLUDI | PURE&EASY 
páková vaňová batéria, s poistkou proti 
obareniu, keramická kartuša, chróm, 
záruka 5 rokov

137,21€    116,60 €

KLUDI | PURE&EASY
páková sprchová batéria, s poistkou proti 
obareniu, keramická kartuša, chróm,
záruka 5 rokov

103,79 € 83,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu. BATÉRIE, SPRCHY, SPRCHOVÉ SYSTÉMY 240239
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KLUDI | PURE&SOLID
páková umývadlová batéria, stojanková, 
bez odpadovej súpravy, 7l./min, keramická 
kartuša s poistkou proti obareniu, perlátor, 
chróm, záruka 5 rokov

124,26 € 105,60 €

KLUDI | PURE&SOLID
páková umývadlová batéria, stojanková, 
bez odpadovej súpravy, 7l./min, keramická 
kartuša s poistkou proti obareniu, perlátor, 
chróm, záruka 5 rokov

130,72 € 111,10 €

KLUDI | PURE&SOLID
jednopáková vaňová a sprchová batéria, 
nástenná, keramická kartuša s poistkou 
proti obareniu, perlátor, automat. prepínač 
vaňa/sprcha, chróm, záruka 5 rokov

177,67 € 142,10 €

KLUDI | PURE&SOLID
sprchová jednopáková batéria, nástenná 
s prípojkou na ručnú sprchu, keramická 
kartuša s poistkou proti obareniu, poistka 
proti spätnému nasatiu vody, chróm, 
záruka 5 rokov

137,64 € 123,90 €

KLUDI | BOZZ
páková umývadlová batéria, stojanková, 
bez odpadovej súpravy, 5 l/min, s-pointer 
cache-perlátor, keramická kartuša 
s poistkou proti obareniu, chróm, 
záruka 5 rokov

167,05 € 125,30 €

KLUDI | BOZZ
podomietková sprchová batéria, 
vrchný diel, chróm, 
záruka 5 rokov

91,79 € 55,10 €

KLUDI | BOZZ
sprchová jednopáková batéria, nástenná, 
keramická kartuša s poistkou proti 
obareniu, poistka proti spätnému nasatiu 
vody, chróm, 
záruka 5 rokov

146,54 € 124,60 €

KLUDI | BOZZ 
podomietková umývadlová dvojotvorová 
nástenná jednopáková batéria, vonkajšia 
súprava, s-pointer Eco-perlátor, priemer 
ružice 70 mm, vyloženie výtoku 
180 / 230 mm, chróm, záruka 5 rokov

180 mm 152,57 € 76,30 €
230 mm 140,96 € 70,50 €

KLUDI | BOZZ
vaňová a sprchová jednopáková batéria, 
nástenná, perlátor, keramická kartuša 
s poistkou proti obareniu, poistka proti 
spätnému nasatiu vody, automatický 
prepínač: sprcha/vaňa, chróm, 
záruka 5 rokov

204,90 € 174,20 €

KLUDI | BOZZ
podomietková vaňová / sprchová batéria, 
vrchný diel, automatický prepínač: sprcha 
na vaňu, chróm, 
záruka 5 rokov

116,14 € 75,50 €

KLUDI | BASIC
sprchová termostatická batéria, 
nástenná, ochrana proti spätnému 
nasatiu vody, chróm,
záruka 5 rokov

126,19 € 107,30 €

KLUDI | ZENTA
umývadlová batéria, jednopáková, 
stojanková, bez odpadovovej súpravy, 
7l/min, keramická kartuša s poistkou 
proti obareniu, výkyvný perlátor, 
chróm, záruka 5 rokov

148,16 € 103,70 €

KLUDI | ZENTA
umývadlová batéria, jednopáková, 
stojanková, 7l/min, keramická kartuša 
s poistkou proti obareniu, výkyvný perlátor, 
chróm, záruka 5 rokov

bez OS 142,37 € 106,80 €
Push-Open 205,96 € 133,90 €

KLUDI | ZENTA
vysoká umývadlová batéria, jednopáková, 
stojanková, bez odpadovovej súpravy, 
7l/min, keramická kartuša s poistkou 
proti obareniu, výkyvný perlátor, 
chróm, záruka 5 rokov

346,13 € 294,20 €

KLUDI | ZENTA
jednopáková umývadlová batéria, 
stojanková, bez odpadovej súpravy,  
keramická kartuša s poistkou proti 
obareniu, ECO výkyvný perlátor, 
záruka 5 rokov

chróm 141,65 € 92,10 €
biela 194,71 € 126,60 €

KLUDI | ZENTA
jednopáková vaňová a sprchová batéria, 
s poistkou proti obareniu, keramická 
kartuša, chróm, záruka 5 rokov

199,91 € 169,90 €

KLUDI | ZENTA
jednopáková vaňová a sprchová batéria, 
keramická kartuša s poistkou proti 
obareniu, poistka proti spätnému nasatiu 
vody, chróm, záruka 5 rokov

215,26 € 183,00 €

KLUDI | ZENTA
jednopáková sprchová batéria,  
s poistkou proti obareniu, keramická 
kartuša, chróm, záruka 5 rokov

147,25 € 117,80 €

KLUDI | ZENTA
jednopáková sprchová batéria,  
s poistkou proti obareniu, keramická 
kartuša, chróm, záruka 5 rokov

148,44 € 126,20 €

KLUDI | ZENTA
jednopáková vaňová a sprchová 
podomietková batéria, s poistkou 
proti obareniu, keramická kartuša, 
chróm, záruka 5 rokov

370,78 € 315,20 €

KLUDI | ZENTA
vaňová a sprchová termostatická 
batéria, chróm,
záruka 5 rokov

271,39 € 230,70 €

KLUDI | ZENTA
podomietková umývadlová 
dvojotvorová nástenná jednopáková 
batéria - vrchný diel, perlátor, 7 l/min, 
vyloženie výtoku 180 mm, chróm,
záruka 5 rokov

162,79 € 138,40 €

KLUDI | BALANCE
umývadlová batéria, jednopáková, 
stojanková, s / bez odpadovej súpravy 
(OS), poistka proti obareniu, keramická 
kartuša, ECO výkyvný perlátor, chróm, 
záruka 5 rokov

s OS 306,08 € 260,20 €
bez OS 306,08 € 183,60 €

KLUDI | BALANCE
vaňová batéria, jednopáková, nástenná, 
s poistkou proti obareniu, keramická 
kartuša, výkyvný perlátor, chróm, záruka 
5 rokov

503,66 € 377,70 €

KLUDI | BALANCE
sprchová batéria, jednopáková, nástenná, 
s poistkou proti obareniu, keramická 
kartuša, chróm, 
záruka 5 rokov

452,47 € 339,40 €

KLUDI | ZENTA
jednopáková, sprchová batéria, 
podomietková, s poistkou proti obareniu, 
keramická kartuša, chróm, záruka 5 rokov

199,30 €  169,40 €

KLUDI | BALANCE
podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria, chróm, 
záruka 5 rokov

686,90 €   343,50 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.241 BATÉRIE, SPRCHY, SPRCHOVÉ SYSTÉMY 242
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KLUDI | LOGO NEO
drezová jednopáková batéria, perlátor, 
keramická kartuša s poistkou proti 
obareniu, otočný výtok (360°), 
chróm, záruka 5 rokov

119,63 € 101,70 €

KLUDI | LOGO NEO
drezová jednopáková nástenná batéria, 
perlátor, keramická kartuša s poistkou 
proti obareniu, otočný výtok (360°), 
chróm, záruka 5 rokov

117,08 € 99,50 €

KLUDI | MX
drezová jednopáková batéria, strmeňová 
páka, cascade perlátor, keramická kartuša 
s poistkou proti obareniu, otočný výtok 
(360°), chróm, 
záruka 5 rokov

336,17 € 151,30 €

KLUDI | MX
drezová jednopáková batéria, s-pointer 
perlátor, keramická kartuša s poistkou 
proti obareniu, otočný výtok (110°), 
vyťahovacia sprška na riad, aut. prepínač: 
sprcha/prúd, poistka proti spätnému 
nasatiu vody, chróm, záruka 5 rokov

436,21 € 305,40 €

KLUDI | PURE&STYLE
páková umývadlová batéria, stojanková, 
bez odpadovej súpravy, 7l./min, keramická 
kartuša s poistkou proti obareniu, perlátor, 
chróm, záruka 5 rokov

152,83 € 129,60 €

KLUDI | PURE&STYLE
páková umývadlová batéria, stojanková, 
bez odpadovej súpravy, 7l./min, keramická 
kartuša s poistkou proti obareniu, perlátor, 
chróm, záruka 5 rokov

160,36 € 136,30 €

KLUDI | PURE&STYLE
jednopáková vaňová a sprchová batéria, 
nástenná, keramická kartuša s poistkou 
proti obareniu, perlátor, automat. prepínač 
vaňa/sprcha, chróm, záruka 5 rokov

216,73 € 184,20 €

KLUDI | PURE&STYLE
sprchová jednopáková batéria, nástenná 
s prípojkou na ručnú sprchu, keramická 
kartuša s poistkou proti obareniu, poistka 
proti spätnému nasatiu vody, chróm, 
záruka 5 rokov

177,13 € 159,40 €

KLUDI | BALANCE 
vaňová/sprchová batéria pre voľne stojace vane, 
keramická kartuša s poistkou proti obareniu, s-pointer 
perlátor, automatický prepínač: sprcha/vaňa, poistka proti 
spätnému nasatiu vody, sprchová hadica zabezpečená 
proti pretočeniu, chróm, záruka 5 rokov

1 670,20 € 1 002,10 €

KLUDI | ZENTA 
vaňová/sprchová batéria pre voľne stojace vane, 
keramická kartuša s poistkou proti obareniu, s-pointer 
perlátor, automatický prepínač: sprcha/vaňa, poistka 
proti spätnému nasatiu vody, sprchová hadica 
zabezpečená proti pretočeniu, chróm, záruka 5 rokov

1 121,08 € 952,90 €

KLUDI | BINGO STAR XS
drezová jednopáková batéria, cache 
perlátor, keramická kartuša s možnosťou 
obmedzenia maximálnej teploty vody
otočný výtok (360°), chróm, 
záruka 5 rokov

221,33 € 132,80 €

KLUDI | BINGO STAR XS
drezová jednopáková batéria, cache 
perlátor, keramická kartuša s možnosťou 
obmedzenia maximálnej teploty vody
otočný výtok (230°), vyťahovateľný výtok, 
záruka 5 rokov

chróm 323,38 € 226,40 €
čierna mat. 345,01 € 241,50 €
biela mat. 345,01 € 241,50 €

KLUDI | L-INE
drezová jednopáková batéria, cache perlátor, 
keramická kartuša s možnosťou obmedzenia 
maximálnej teploty vody
otočný výtok (360°), chróm,
záruka 5 rokov

225,36 € 157,80 €
bajonetová, pre montáž pod okno, sokel 2,5 cm

326,18 € 261,00 €

KLUDI | L-INE S
drezová jednopáková batéria, keramická 
kartuša, regulátor prúdu, 7,1 l/min, otočný 
výtok (360°), chróm, 
záruka 5 rokov

221,66 € 144,10 €

KLUDI | ZENTA
drezová jednopáková batéria, 5 l/min,
regulátor prúdu, keramická kartuša, 
otočný výtok (360°), pre beztlakový 
prietokový ohrievač, chróm, 
záruka 5 rokov

233,64 € 151,90 €

KLUDI | TRENDO
drezová jednopáková batéria, keramická 
kartuša s poistkou proti obareniu, 
otočná (110°), vyťahovacia ručná sprcha, 
automatický prepínač: sprcha/prúd, 
poistka proti spätnému nasatiu vody, 
chróm, záruka 5 rokov

335,09 € 268,10 €

KLUDI | TRENDO
drezová jednopáková batéria, keramická 
kartuša s poistkou proti obareniu,
regulátor prúdu, otočný výtok (360°), 
chróm, záruka 5 rokov

207,26 € 165,80 €

KLUDI | L-INE 
drezová jednopáková batéria, caché-
perlátor, keramická kartuša s poistkou 
proti obareniu, otočný (220°), teleskopický 
vyťahovateľný výtok, poistka proti 
spätnému nasatiu vody, chróm, záruka 
5 rokov

371,60 € 297,30 €

KLUDI | BOZZ 
drezová jednopáková batéria, cache-
perlátor, keramická kartuša s poistkou 
proti obareniu, otočný výtok (360°), 
chróm, 
záruka 5 rokov

259,44 € 155,70 €

KLUDI | BOZZ 
drezová jednopáková batéria, cache-
perlátor, keramická kartuša s poistkou 
proti obareniu, otočný (230°), vyťahovací 
výtok, chróm, 
záruka 5 rokov

289,33 € 217,00 €

KLUDI | BOZZ 
drezová jednopáková batéria, cache-
perlátor, keramická kartuša s poistkou 
proti obareniu, otočný výtok, chróm, 
záruka 5 rokov

235,22 € 188,20 €

KLUDI | L-INE S
drezová jednopáková batéria, keramická 
kartuša, regulátor prúdu, 8,2 l/min, otočný, 
vyťahovací výtok, poistka proti spätnému 
nasatiu vody, záruka 5 rokov

chróm 323,87 € 210,50 €
čierna mat. 345,53 € 224,60 €
biela mat. 345,53 € 224,60 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.243 BATÉRIE, SPRCHY, SPRCHOVÉ SYSTÉMY 244

PURE&STYLE / MX DREZOVÉ BATÉRIE



KLUDI | A-QA DUAL
sprchový systém 
s termostatickou batériou, chróm, 
záruka 5 rokov

702,95 € 407,70 €

KLUDI | LOGO BASIC
sprchový systém s termostatickou 
batériou, filter na nečistoty, poistka 
proti nasatiu vody, chróm, 
záruka 5 rokov

402,55 € 310,00 €

KLUDI | 
COCKPIT DISCOVERY
sprchový systém s termostatickou batériou, 
polička, poistka proti nasatiu vody, chróm, 
záruka 5 rokov

1 778,15 € 1 031,30 €

KLUDI | A-QA 
sprchová vaňová súprava, ručná sprcha 
3S, 3 prúdové typy, pevný nástenný 
držiak sprchy, chróm, záruka 5 rokov

91,10 €   72,90 €

KLUDI | FRESHLINE 
sprchová vaňová súprava, ručná sprcha 
3S, 3 prúdové typy, nástenná tyč 60 cm,
držiak sprchy, sprchová hadica SupraFlex, 
chróm, záruka 5 rokov

155,52 €   140,00 €

KLUDI | FRESHLINE 
sprchová vaňová súprava, ručná sprcha 
1S, 1 prúdový typ, nástenná tyč 60 cm, 
držiak sprchy, sprchová hadica SupraFlex, 
chróm, záruka 5 rokov

135,90 €   115,50 €

KLUDI | ZENTA 
sprchový set, ručná sprcha 1S, 1 prúdový 
typ, nástenná tyč 60 cm, držiak sprchy, 
sprchová hadica LogoFlex, chróm, 
záruka 5 rokov

86,36 €   69,10 €

KLUDI | LOGO 
sprchový set, ručná sprcha 1S, 1 prúdový 
typ, nástenná tyč 60 cm, držiak sprchy, 
sprchová hadica LogoFlex, chróm, 
záruka 5 rokov

73,30 €   58,60 €

KLUDI | A-QA 
sprchový set, ručná sprcha 1S, 1 prúdový 
typ, nástenná tyč 60 cm, držiak sprchy, 
sprchová hadica LogoFlex, chróm, 
záruka 5 rokov

121,48 €   97,20 €

KLUDI | FRESHLINE 
sprchová vaňová súprava, ručná sprcha 
3S, 3 prúdové typy, nástenný držiak 
sprchy, sprchová hadica SupraFlex, 
chróm, záruka 5 rokov

113,44 €   102,10 €

KLUDI | FIZZ 
sprchová vaňová súprava, ručná sprcha 
3S, 3 prúdové typy, nástenný držiak 
sprchy, sprchová hadica SupraFlex, 
chróm, záruka 5 rokov

116,75 €   93,40 €

KLUDI | FIZZ 
sprchová vaňová súprava, ručná sprcha 
3S, 3 prúdové typy, nástenná tyč 90 cm, 
držiak sprchy, sprchová hadica SupraFlex, 
chróm, záruka 5 rokov

174,07 €   139,30 €

KLUDI | FIZZ 
sprchová vaňová súprava, ručná sprcha 
1S, 1 prúdový typ, nástenný držiak sprchy, 
sprchová hadica SupraFlex, chróm, 
záruka 5 rokov

74,66 €   63,50 €

KLUDI | ZENTA 
vaňová súprava, ručná sprcha 1S, 
1 prúdový typ, nástenný držiak sprchy, 
sprchová hadica LogoFlex, chróm, 
záruka 5 rokov

56,08 €   44,90 €

KLUDI | LOGO 
vaňová súprava, ručná sprcha 1S, 
1 prúdový typ, nástenný držiak sprchy, 
sprchová hadica LogoFlex, chróm, 
záruka 5 rokov

49,25 €   39,40 €

KLUDI | A-QA 
vaňová sprchová súprava, ručná sprcha 
1S, 1 prúdový typ - sprchový dážď, 
nástenný držiak sprchy, sprchová hadica 
SirenaFlex, chróm, záruka 5 rokov

78,35 €   62,70 €

KLUDI | BOZZ
podomietkové teleso pre vaňovú a 
sprchovú jednootvorovú batériu

106,78 € 69,40 €

KLUDI | FLEXX.BOXX
univerzálne podomietkové teleso 
bez ovládacej jednotky, 
záruka 5 rokov

79,82 €   69,40 €

KLUDI | FLEXX.BOXX
univerzálne podomietkové teleso 
pre voľne stojace vane,
záruka 5 rokov

356,18 €   249,30 €

KLUDI | LOGO MIX
podomietková časť bez vonkajšej časti, 
nástenná vstavba, keramická kartuša 
s obmedzovačom horúcej vody
záruka 5 rokov

80,12 €   56,10 €

KLUDI | ZENTA/BOZZ
pre podomietkovú umývadlovú 
dvojotvorovú nástennú jednopákovú 
batériu, záruka 5 rokov

122,21 €   79,40 €

KLUDI | BOZZ
bidetová batéria, podomietková sprchová 
jednopáková, podomietkové teleso 38826Z
s pochrómovanou krytkou, napájanie na 
stenu so sprchovým držiakom a sprchovou 
hadicou 1 250 mm, s hygienickou sprškou, 
chróm, záruka 5 rokov

206,98 € 144,90 €

KLUDI | BOZZ
bidetová batéria, podomietková sprchová 
jednopáková, napájanie na stenu 
so sprchovým držiakom a sprchovou 
hadicou, s hygienickou sprškou, 
automatický prepínač: sprcha/prúd, 
chróm, záruka 5 rokov

217,25 € 152,10 €

KLUDI | ZENTA
bidetová batéria, podomietková sprchová 
jednopáková, napájanie na stenu 
so sprchovým držiakom a sprchovou 
hadicou, s hygienickou sprškou so stop 
ventilom, automatický prepínač: sprcha/
prúd, chróm, záruka 5 rokov

206,98 € 155,20 €

KLUDI | ZENTA
bidetová batéria, podomietková sprchová 
jednopáková, napájanie na stenu 
so sprchovým držiakom a sprchovou 
hadicou, s hygienickou sprškou so stop 
ventilom, automatický prepínač: sprcha/
prúd, chróm, záruka 5 rokov

217,25 € 162,90 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.245 BATÉRIE, SPRCHY, SPRCHOVÉ SYSTÉMY 246

SPRCHOVÉ SETY BIDETOVÉ BATÉRIE



HANSGROHE | 
CROMETTA 100 Vario
ručná sprcha s priemerom hlavy 10 cm, 
2 prúdové typy, prietok 14 l/min., 
QuickClean, bIela / chróm, záruka 
5 rokov*

26,28 € 18,90 €

HANSGROHE | 
CROMETTA 85 Vario
ručná sprcha s priemerom hlavy 8,5 cm, 
2 prúdové typy, prietok 17 l/min., 
QuickClean, chróm, záruka 5 rokov*

28,44 € 20,50 €

HANSGROHE | 
RAINDANCE SELECT E
hlavová sprcha, rozmer 30 x 16 cm, dĺžka 
ramena 39 cm, 2 prúdové typy, prietok 
15 l/min., prevzdušňovač, tlačidlo SELECT, 
chróm, QuickClean, záruka 5 rokov*

731,76 € 526,90 €

HANSGROHE | 
RAINDANCE SELECT S
hlavová sprcha, priemer 30 cm, dĺžka 
ramena 39 cm, 2 prúdové typy, prietok 
17 l/min., prevzdušňovač, tlačidlo SELECT, 
chróm, QuickClean, záruka 5 rokov*

707,52 € 509,40 €

HANSGROHE | 
CROMA SELECT S SADA
ručná sprcha Croma Select S, nástenný 
držiak Porter S, sprchová hadica Isiflex 
160 cm, QuickClean, prevedenie biela / 
chróm, záruka 5 rokov*

82,32 € 59,30 €

HANSGROHE | 
RAINDANCE SELECT S SADA
ručná sprcha Raindance Select S, 
inovatívna technológia PowderRain, 
nástenný držiak Porter S, sprchová hadica 
Isiflex 160 cm, QuickClean, prevedenie 
chróm, záruka 5 rokov*

160,68 € 115,70 €

HANSGROHE | VARIOJET 
CROMA 100 SADA
ručná sprcha Vario 100, priemer hlavy 10 cm, 
prietok 18 l/min, nástenný držiak Porter S, 
sprchová hadica Isiflex 125/160 cm, QuickClean, 
prevedenie chróm, záruka 5 rokov*

125 cm 83,40 € 60,00 €
160 cm 86,52 € 62,30 €

HANSGROHE | VARIO 
CROMETTA 85 SADA
ručná sprcha Vario 85, priemer hlavy 
8,5 cm, prietok 17 l/min., nástenný držiak 
Porter C, sprchová hadica Isiflex 160 cm, 
QuickClean, prevedenie chróm, záruka 
5 rokov*

49,08 € 35,30 €

HANSGROHE | 
RAINFINITY 130 3 Jet
ručná sprcha, priemer hlavy 13 cm, 
prietok 14 l/min., tlačidlo SELECT, 3 typy 
prúdu vody, inovatívna technológia 
PowderRain, QuickClean, čistiteľný 
filter, prevedenie chróm, záruka 5 rokov*

127,32 € 91,70 €

HANSGROHE | RAINDANCE 
SELECT S 120 3 Jet
ručná sprcha, priemer hlavy 12,5 cm, 
prietok 11 l/min., tlačidlo SELECT, 3 typy 
prúdu vody, inovatívna technológia 
PowderRain, QuickClean, čistiteľný filter, 
prevedenie chróm, záruka 5 rokov*

116,64 € 84,00 €

HANSGROHE | 
CROMA SELECT E SADA
ručná sprcha Croma Select E, nástenný 
držiak Porter S, sprchová hadica Isiflex 
160 cm, QuickClean, prevedenie biela / 
chróm, záruka 5 rokov*

82,32 € 59,30 €

HANSGROHE | 
RAINDANCE SELECT E
ručná sprcha, priemer hlavy 12 cm, SELECT 
tlačítko, 3 prúdové typy, prietok 15 l/min, 
prevzdušňovač, QuickClean, prevedenie 
chróm, záruka 5 rokov*

chróm 114,36 € 82,30 €
chróm/biela 114,36 € 82,30 €

*Záruka 5 rokov je podmienená montážou produktov certifikovaným inštalatérom Hansgrohe.
*Záruka 5 rokov je podmienená montážou produktov certifikovaným inštalatérom Hansgrohe.

HANSGROHE | CROMA 
SHOWERPIPE 160 1 JET
termostatická batéria, horná sprcha 
16 cm, prietok 17 l / min, ručná sprcha 
10 cm, prietok 18 l / min, sprchová hadica 
Isiflex, QuickClean, záruka 5 rokov*

621,00 € 447,10 €

HANSGROHE | 
CROMA SELECT E SADA 
ručná sprcha Croma Select E, prietok: 
15 l/min, 3 prúdové typy, nástenná tyč, 
dĺžka 65 cm, sprchová hadica Isiflex 
160 cm, QuickClean, tlačidlo SELECT, 
biela / chróm, záruka 5 rokov*

138,12 € 99,40 €

HANSGROHE | 
CROMA SELECT S SADA 
ručná sprcha Croma Select S, prietok: 
15 l/min, 3 prúdové typy, nástenná tyč, 
dĺžka 65 cm, sprchová hadica Isiflex 
160 cm, QuickClean, tlačidlo SELECT, 
biela / chróm, záruka 5 rokov*

138,12 € 99,40 €

HANSGROHE | RAINDANCE 
SELECT S SADA
ručná sprcha Raindance Select S, 
inovatívna technológia PowderRain 
sprchová tyč 65 cm s úchytom, sprchová 
hadica Isiflex 160 cm, miska na mydlo 
S Puro, QuickClean, prevedenie chróm, 
záruka 5 rokov*

243,12 € 175,00 €

HANSGROHE | RAINDANCE 
SELECT S SPRCHOVÝ SET
termostatická batéria Ecostat Comfort, 
horná sprcha Raindance S 240,  priemer: 
24 cm, ručná sprcha Raindance Select S, 
inovatívna technológia PowderRain, 
sprchová hadica Isiflex 160 cm, QuickClean, 
prevedenie chróm, záruka 5 rokov*

1 221,60 € 879,60 €

HANSGROHE | CROMA E
SPRCHOVÝ SET
termostatická batéria Ecostat E, horná 
sprcha Croma E 280, rozmer 28 x 17 cm, 
nastaviteľný uhol hornej sprchy, otočné 
sprchové rameno, druh prúdu: RainAir, 
QuickClean, prevedenie chróm, 
záruka 5 rokov*

939,36 € 676,30 €

HANSGROHE | VARIOJET 
CROMA 100 SADA
ručná sprcha Vario 100, sprchová tyč 
65 cm s úchytom, sprchová hadica Isiflex 
160 cm, miska na mydlo C, QuickClean, 
prevedenie chróm , záruka 5 rokov*

131,64 € 94,80 €

HANSGROHE | VARIOJET 
CROMETTA 85 SADA
ručná sprcha Crometta 85, sprchová tyč 
65 cm s úchytom, sprchová hadica 
Isiflex 160 cm, QuickClean, prevedenie 
chróm, záruka 5 rokov*

75,84 € 54,60 €

HANSGROHE | RAINDANCE SELECT S
podomietkový termostat ShowerSelect S, horná a ručná sprcha Raindance Select S, 
horná sprcha: veľkosť 24 cm, rameno 39 cm, prietok 17 l / min, ručná sprcha: veľkosť 
12,5 cm, prietok 16 l / min, vrátane príslušenstva, QuickClean, perlátor, montáž 
zdarma, záruka 5 rokov*

1 574,04 €   1 133,30 €

HANSGROHE | RAINDANCE SELECT E
podomietkový termostat ShowerSelect E, horná a ručná sprcha Raindance Select E, 
horná sprcha 30 x 16 cm, rameno 39 cm, prietok 15 l / min, ručná sprcha - veľkosť 
12 cm, prietok 15 l / min, vrátane príslušenstva, QuickClean, perlátor, montáž zdarma
záruka 5 rokov*

1 749,24 €  1 259,50 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.247 BATÉRIE, SPRCHY, SPRCHOVÉ SYSTÉMY 248

RAINFINITY / RAINDANCE
CROMA / CROMETTA



HANSGROHE | METRIS
páková vaňová podomietková batéria, 
chróm, záruka 5 rokov*

281,04 €   202,30 €

HANSGROHE | METRIS
páková sprchová podomietková 
batéria, chróm, záruka 5 rokov*

263,04 € 189,40 €

HANSGROHE | FOCUS
páková umývadlová batéria s odpadovou 
súpravou, prietok 5 l /min, nastaviteľné 
obmedzenie teploty, perlátor, QuickClean, 
technológia EcoSmart, chróm, 
záruka 5 rokov* 

139,44 € 100,40 €

HANSGROHE | FOCUS
páková umývadlová batéria s bidetovou 
sprškou, prietok: 7,2 l / min, bez odpadovej 
súpravy, sprchová hadica 160 cm, chróm
záruka 5 rokov*

162,48 € 117,00 €

HANSGROHE | FOCUS
páková sprchová batéria, nástenná, 
prietok 15 l /min, nastaviteľné obmedzenie 
teploty, chróm, záruka 5 rokov*

143,52 € 103,30 €

HANSGROHE | FOCUS
páková umývadlová batéria 100, s/bez 
odpadovej súpravy, prietok 5 l /min, 
nastaviteľné obmedzenie teploty, perlátor, 
QuickClean, technológia EcoSmart, chróm,
záruka 5 rokov*

s OS 171,36 € 123,40 €
bez OS 162,84 € 117,20 €

HANSGROHE | FOCUS E2
páková vaňová podomietková batéria, 
nastaviteľné obmedzenie teploty, chróm,
záruka 5 rokov*

173,64 € 125,00 €

HANSGROHE | FOCUS E2
páková sprchová podomietková batéria, 
nastaviteľné obmedzenie teploty, chróm,
záruka 5 rokov*

163,20 €  117,50 €

HANSGROHE | METRIS 
páková umývadlová batéria 110, 
s/bez odpadovej súpravy (OS), prietok 
5 l /min, nastaviteľné obmedzenie teploty, 
perlátor, QuickClean, chróm,
záruka 5 rokov*

s OS 308,40 €  222,00 €
bez OS 299,28 € 215,50 €

HANSGROHE | METRIS
páková vaňová batéria, nástenná,  
prietok 21 l /min, nastaviteľné obmedzenie 
teploty, perlátor, QuickClean, chróm,
záruka 5 rokov*

401,04 € 288,70 €

HANSGROHE | METRIS
páková sprchová batéria, nástenná, 
prietok 22 l /min, nastaviteľné 
obmedzenie teploty, chróm, 
záruka 5 rokov*

339,24 €  244,30 €

HANSGROHE | FOCUS
páková vaňová batéria, nástenná, prietok 
19 l /min, nastaviteľné obmedzenie 
teploty, perlátor, QuickClean, chróm,
záruka 5 rokov*

171,36 € 123,40 €

*Záruka 5 rokov je podmienená montážou produktov certifikovaným inštalatérom Hansgrohe.
*Záruka 5 rokov je podmienená montážou produktov certifikovaným inštalatérom Hansgrohe.

HANSGROHE | TALIS
páková umývadlová batéria ComfortZone 
110, s odpadovou súpravou Push-Open, 
prietok 5 l / min, perlátor, EcoSmart, 
QuickClean, chróm, záruka 5 rokov*

175,92 €   126,70 €

HANSGROHE | TALIS
páková vaňová batéria, nástenná, 
prietok 19 l / min., perlátor, QuickClean, 
chróm, záruka 5 rokov*

230,40 €   165,90 €

HANSGROHE | TALIS
páková sprchová batéria, nástenná, 
prietok 22 l / min., chróm, 
záruka 5 rokov*

198,60 €   143,00 €

HANSGROHE | TALIS E
páková vaňová podomietková batéria, 
chróm, záruka 5 rokov*

190,92 €   137,50 €

HANSGROHE | TALIS E
páková sprchová podomietková batéria, 
chróm, záruka 5 rokov*

159,24 €   114,70 €

HANSGROHE | LOGIS
páková umývadlová batéria ComfortZone 100, 
s/bez odpadovej súpravy (OS), prietok 5 l / min, 
perlátor, technológia EcoSmart, chróm, 
záruka 5 rokov*

bez OS 123,12 €   80,00 €
s OS 130,32 €   84,70 €
Push-Open 130,32 €   84,70 €

HANSGROHE | LOGIS
páková umývadlová batéria ComfortZone 70, s/bez 
odpadovej súpravy (OS), prietok 5 l / min, perlátor, 
technológia EcoSmart, chróm, záruka 5 rokov*

bez OS 94,20 €   61,20 €
s OS 101,40 €   65,90 €
Push-Open 101,40 €   65,90 €

HANSGROHE | LOGIS
páková umývadlová batéria ComfortZone 190,
 výtok 16,6 cm, bez odpadovej súpravy (OS), prietok 
5 l / min, perlátor, technológia EcoSmart, chróm, 
záruka 5 rokov*

159,24 €   103,50 €

HANSGROHE | LOGIS
páková umývadlová batériaComfortZone 70 
s bidetovou sprškou, dĺžka hadice 160 cm, 
prietok 5 l / min, perlátor, technológia 
EcoSmart, chróm, záruka 5 rokov*

159,36 €   103,60 €

HANSGROHE | LOGIS
páková vaňová batéria, prietok 20 l / min, 
perlátor, chróm, záruka 5 rokov*

144,84 €  94,10 €

HANSGROHE | LOGIS
páková sprchová batéria, chróm,
záruka 5 rokov*

115,80 € 75,30 €

HANSGROHE | LOGIS
páková drezová batéria, otočná 360°, 
perlátor, chróm, záruka 5 rokov*

142,56 €   92,70 €

HANSGROHE | LOGIS
páková vaňová podomietková
batéria, chróm, záruka 5 rokov*

152,16 € 98,90 €

HANSGROHE | LOGIS
páková sprchová podomietková 
batéria, chróm, záruka 5 rokov*

130,32 € 84,70 €

HANSGROHE | ECOSTAT E
termostat pod omietku pre 2 spotrebiče, 
max. prietok 26l/min., bezpečnostná 
poistka, chróm, záruka 5 rokov*

561,48 €   404,30 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
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HANSGROHE | I-BOX
univerz. základné podomietkové teleso

164,76 €  79,00 €

HANSGROHE | FIX-FIT
uhlová hadicová prípojka so spätným 
ventilom, chróm

53,16 € 38,30 €

HANSGROHE | FLOWSTAR S
dizajnový umývadlový sifón, chróm

97,20 €   70,00 €

HANSGROHE | EXAFILL
vaňový sifón s výtokom pre štand. vane 

314,64 €   226,50 €

HANSGROHE | FIX-FIT
uhlová hadicová prípojka so spätným 
ventilom, chróm

39,00 €  28,10 €

HANSGROHE | 
DRŽIAK PORTER'S
nástenný držiak ručnej sprchy, 
chróm

31,44 € 22,60 €

HANSGROHE | 
FIX-FIT PORTER'S
uhlová hadicová prípojka so spätným 
ventilom a držiakom ručnej sprchy, chróm

105,12 € 75,70 €

HANSGROHE | 
FIX-FIT PORTER'E
uhlová hadicová prípojka so spätným 
ventilom a držiakom ručnej sprchy, chróm

105,12 € 75,70 €

HANSGROHE | 
FIX-FIT PORTER
hadicová prípojka štvorcová s držiakom 
ručnej sprchy, chróm

105,12€ 75,70 €

HANSGROHE | 
BIDETTE Ručná sprcha
ručná sprcha Bidette so spätným ventilom, sprchový nástenný 
držiak, sprchová hadica 125 cm, prietok 6,6 l/min, chróm

103,07 € 74,20 €

HANSGROHE | ISIFLEX
sprchová hadica s otočným spojom, 
160 cm, chróm

160 cm 33,24 €   23,90 €
125 cm 30,72 € 22,10 €

*Záruka 5 rokov je podmienená montážou produktov certifikovaným inštalatérom Hansgrohe.

BEMETA | NERO
vešiačik 3,8 cm, mosadz, čierny

11,11 € 9,40 €

BEMETA | NERO
mydelnička, mosadz / mliečne 
sklo, čierna

31,01 € 26,40 €

BEMETA | NERO
držiak na zubné kefky, mosadz / 
mliečne sklo, čierny

31,01 € 26,40 €

BEMETA | NERO
dávkovač tekutého mydla, 
chróm / mliečne sklo, 250 ml

53,46 € 45,40 €

BEMETA | NERO
dvojháčik, mosadz, čierny

13,30 € 11,30 €

BEMETA | NERO
držiak toaletného papiera 
s krytom, mosadz, čierny

44,40 € 37,70 €

BEMETA | NERO
WC kefa, mosadz / mliečne sklo, 
čierna

47,08 € 40,00 €

BEMETA | DARK
vešiačik 5,5 cm, mosadz, čierny

15,84 € 13,50 €

BEMETA | DARK
mydelnička, mosadz / mliečne 
sklo, čierna

32,98 € 28,00 €

BEMETA | DARK
držiak na zubné kefky, mosadz / 
mliečne sklo, čierny

32,88 € 27,90 €

BEMETA | DARK
dávkovač tekutého mydla, 
chróm  / mliečne sklo, 230 ml

51,10 € 43,40 €

BEMETA | DARK
dvojháčik, mosadz, čierny

17,18 € 14,60 €

BEMETA | DARK
držiak toaletného papiera s 
krytom, mosadz, čierny

42,34 € 36,00 €

BEMETA | DARK
WC kefa, mosadz / mliečne 
sklo, čierna

42,34 € 36,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu. DOPLNKY, RADIÁTORY, SIFÓNY 252251
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BEMETA | BETA
dávkovač tekutého mydla, 
mliečne sklo / chróm

51,54 € 43,80 €

BEMETA | BETA
držiak pohára,  
mliečne sklo / chróm

26,10 € 22,20 €

BEMETA | BETA
mydelnička obdĺžniková, 
12,5 x 8 cm, chróm

24,55 € 20,90 €

BEMETA | BETA
vešiačik dvojitý, chróm

17,18 € 14,60 €

BEMETA | BETA
vešiačik hranatý, malý, 3,8 cm, 
chróm

12,05 € 10,20 €

BEMETA | BETA
WC kefa, mliečne sklo / chróm

39,18 € 33,30 €

BEMETA | BETA
držiak toaletného papiera  
s krytom, chróm

35,03 € 29,80 €

BEMETA | BETA
dvojitý držiak uterákov, otočný, 
40 cm, chróm

57,93 €   49,20 €

BEMETA | BETA
držiak rezervného toaletného 
papiera, 16,5 cm, chróm

22,23 € 18,90 €

BEMETA | OMEGA
vešiačik dvojitý, chróm

13,92 € 11,80 €

BEMETA | OMEGA
vešiačik, 3 cm, chróm

4,65 € 4,00 €

BEMETA | OMEGA
držiak pohára, priemer 6 cm,  
sklo / chróm 

24,77 € 21,10 €

BEMETA | OMEGA
mydelnička, šírka 11 cm, 
sklo / chróm

26,56 € 22,60 €

BEMETA | OMEGA
dávkovač tekutého mydla,  
mliečne sklo / chróm

49,00 € 41,70 €

BEMETA | OMEGA
dvojitý držiak uterákov, otočný, 
40 cm, chróm

39,27 €   33,40 €

BEMETA | OMEGA
držiak toaletného papiera  
s krytom, chróm

33,42 €   28,40 €

BEMETA | OMEGA
držiak toaletného papiera bez 
krytu, chróm

26,68 € 22,70 €

BEMETA | OMEGA
WC kefa, mliečne sklo / chróm

36,37 € 30,90 €

BEMETA | SOLO
vešiačik 7 cm, chróm

9,75 € 8,30 €

BEMETA | SOLO
mydelnička, chróm / 
mliečne sklo

24,49 € 20,80 €

BEMETA | SOLO
držiak na zubné kefky, chróm / 
mliečne sklo

24,49 € 20,80 €

BEMETA | SOLO
dávkovač tekutého mydla, chróm 
/ mliečne sklo

38,23 € 32,50 €

BEMETA | SOLO
držiak na uteráky, dvojitý, otočný, 
chróm 

45,98 € 39,10 €

BEMETA | SOLO
dvojháčik, chróm

13,75 € 11,70 €

BEMETA | SOLO
držiak toaletného papiera 
s krytom, chróm

39,24 € 33,40 €

BEMETA | SOLO
WC kefa, chróm / mliečne sklo

37,49 € 31,90 €

BEMETA | OVAL
mydelnička, mosadz s úpravou 
chróm / sklo, šírka 13 cm

34,81 € 29,60 €

BEMETA | OVAL
držiak na zubné kefky, mosadz 
s úpravou chróm / sklo

30,35 € 25,80 €

BEMETA | OVAL
dávkovač tekutého mydla, mosadz 
s úpravou chróm / sklo, 200 ml

44,18€ 37,60 €

BEMETA | OVAL
dvojháčik, mosadz s úpravou 
chróm, 8,5 x 3,5 cm

26,33 € 22,40 €

BEMETA | OVAL
držiak toaletného papiera s krytom, 
mosadz s úpravou chróm

37,71 € 32,10 €

BEMETA | OVAL
držiak toaletného papiera, 
mosadz s  úpravou chróm

35,25 € 30,00 €

BEMETA | OVAL
WC kefa, mosadz s úpravou 
chróm / sklo

51,32 € 43,60 €

BEMETA | OVAL
držiak na uteráky, šírka 33 cm, 
mosadz s úpravou chróm

44,18 € 37,60 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.253 DOPLNKY, RADIÁTORY, SIFÓNY 254
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BEMETA | VIA
mydelnička, mosadz s úpravou 
chróm / sklo, šírka 10,3 cm

30,79 € 26,20 €

BEMETA | VIA
dávkovač tekutého mydla, mosadz 
s úpravou chróm / sklo, 250 ml

47,30 € 40,20 €

BEMETA | VIA
držiak na zubné kefky, mosadz 
s úpravou chróm / sklo

30,79 € 26,20 €

BEMETA | VIA
jednoháčik, mosadz s úpravou 
chróm, 2,5 x 7 cm

12,27€ 10,40 €

BEMETA | VIA
jednoháčik, mosadz s úpravou 
chróm, 1,7 x 3,8 cm

8,70 € 7,40 €

BEMETA | VIA
dvojháčik, mosadz s úpravou 
chróm, šírka 8 cm

15,62 € 13,30 €

BEMETA | VIA
dvojháčik, mosadz s úpravou 
chróm, 3,7 x 2,6 cm

12,27 € 10,40 €

BEMETA | VIA
držiak toaletného papiera s kry-
tom, mosadz s úpravou chróm

38,15 € 32,40 €

BEMETA | VIA
držiak toaletného papiera, mosadz 
s úpravou chróm

28,11 € 23,90 €

BEMETA | VIA
WC kefa, mosadz s úpravou 
chróm / sklo

44,18 € 37,60 €

BEMETA | VIA
WC kefa na postavenie/zavesenie, 
mosadz s úpravou chróm / sklo

76,76 € 65,20 €

BEMETA | VIA
držiak na uteráky, dvojitý, otočný, 
mosadz s úpravou chróm 

70,52 € 59,90 €

BEMETA | VIA
držiak toaletného papiera 
na 2 rolky, mosadz s úpravou 
chróm, výška 30 cm

33,70 € 28,60 €

BEMETA | NIKI
mydelnička, zliatina zinku 
s lesklou úpravou / sklo

16,96 € 14,40 €

BEMETA | NIKI
držiak na zubné kefky, zliatina 
zinku s lesklou úpravou / sklo

16,96 € 14,40 €

BEMETA | NIKI
dávkovač tekutého mydla, zliatina 
zinku s lesklou úpravou / sklo

25,44 € 21,60 €

BEMETA | NIKI
dvojháčik, zliatina zinku s lesklou 
úpravou

10,04 € 8,50 €

BEMETA | NIKI
držiak toaletného papiera s krytom, 
zliatina zinku s lesklou úpravou

13,39 € 11,40 €

BEMETA | NIKI
držiak toaletného papiera, 
zliatina zinku s lesklou úpravou

10,48 € 8,90 €

BEMETA | NIKI
WC kefa, zliatina zinku s lesklou 
úpravou / sklo

31,16 € 26,50 €

BEMETA | NIKI
držiak na uteráky, dvojitý, otočný, 
zliatina zinku s lesklou úpravou 

17,41 € 14,80 €

BEMETA | NIKI
držiak na uteráky, zliatina zinku 
s lesklou úpravou

20,31 € 17,30 €

BEMETA | CYTRO
dvojitá polička trojuholník, chróm

26 x 32,5 x 15,5 cm 66,04 €  56,10 €

BEMETA | CYTRO
polička trojuholník, chróm

24,5 x 15 x 6 cm 31,01 € 26,40 €

BEMETA | CYTRO
závesná polica do sprchy, chróm

17 x 70 x 15 cm 100,63 € 85,50 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.255 DOPLNKY, RADIÁTORY, SIFÓNY 256
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BEMETA | RETRO
držiak na uteráky, mosadz 
s úpravou chróm 

30 cm 33,92 € 28,80 €
60 cm 43,07 € 36,60 €

BEMETA | RETRO
držiak na uteráky, mosadz 
s úpravou chróm 

30,35 € 25,80 €

BEMETA | RETRO
mydelnička, mosadz s úpravou 
chróm / sklo

27,89 € 23,70 €

BEMETA | RETRO
mydelnička, mosadz s úpravou 
chróm

32,58 € 27,70 €

BEMETA | RETRO
vešiačik, 6,5 cm, mosadz 
s úpravou chróm 

17,18 € 14,60 €

BEMETA | RETRO
vešiačik dvojitý, 6,5 cm, mosadz 
s úpravou chróm 

20,00 € 17,00 €

BEMETA | RETRO
držiak na uteráky dvojitý, mosadz 
s úpravou chróm 

60 cm 77,20 € 65,60 €

BEMETA | RETRO
držiak na zubné kefky, mosadz 
s úpravou chróm / sklo

27,89 € 23,70 €

BEMETA | RETRO
dvojdržiak na zubné kefky, mosadz 
s úpravou chróm / sklo

42,39 € 36,00 €

BEMETA | RETRO
držiak toaletného papiera s kry-
tom, mosadz s úpravou chróm

36,82 € 31,30 €

BEMETA | RETRO
držiak toaletného papiera, 
mosadz s úpravou chróm

27,67 € 23,50 €

BEMETA | RETRO
držiak toaletného papiera, 
mosadz s úpravou chróm

26,56 € 22,60 €

BEMETA | RETRO
WC kefa,  mosadz s úpravou chróm

42,39 € 36,00 €

BEMETA | RETRO
dávkovač tekutého mydla, 
mosadz s úpravou chróm / sklo, 
200 ml

55,78 € 47,40 €

BEMETA | TASI
mydelnička, mosadz s úpravou 
chróm / sklo, šírka 11 cm

25,88 € 22,00 €

BEMETA | TASI
držiak na zubné kefky, mosadz 
s úpravou chróm / sklo

25,88 € 22,00 €

BEMETA | TASI
dávkovač tekutého mydla, mosadz 
s úpravou chróm / sklo, 230 ml

41,06 € 34,90 €

BEMETA | TASI
dvojháčik, mosadz s úpravou 
chróm, 8 cm

17,63 € 15,00 €

BEMETA | TASI
jednoháčik, mosadz s úpravou 
chróm, 5 cm

12,05 € 10,20 €

BEMETA | TASI
držiak toaletného papiera s kry-
tom, mosadz s úpravou chróm

35,25 € 30,00 €

BEMETA | TASI
držiak toaletného papiera, 
mosadz s úpravou chróm

25,88 € 22,00 €

BEMETA | TASI
WC kefa, mosadz s úpravou 
chróm / sklo

36,37 € 30,90 €

BEMETA | PLAZA
vešiačik dvojitý, 8 cm, mosadz 
s úpravou chróm, 

28,34 € 24,10 €

BEMETA | PLAZA
mydelnička, mosadz s úpravou 
chróm / sklo, šírka 10 cm

39,27 € 33,40 €

BEMETA | PLAZA
mydelnička voľne stojaca, 
mosadz s úpravou chróm / sklo, 
šírka 8,5 cm

41,06 € 34,90 €

BEMETA | PLAZA
držiak na zubné kefky, mosadz 
s úpravou chróm / sklo

39,27 € 33,40 €

BEMETA | PLAZA
držiak na zubné kefky voľne stojaci, 
mosadz s úpravou chróm / sklo

41,50 € 35,30 €

BEMETA | PLAZA
držiak toaletného papiera, 
mosadz s úpravou chróm

35,25 € 30,00 €

BEMETA | PLAZA
držiak toaletného papiera s krytom, 
mosadz s úpravou chróm

37,49 € 31,90 €

BEMETA | PLAZA
dávkovač tekutého mydla, 
mosadz s úpravou chróm / sklo, 
200 ml

51,76 € 44,00 €

BEMETA | PLAZA
dávkovač tekutého mydla voľne 
stojaci, mosadz s úpravou 
chróm / sklo, 200 ml

61,59 € 52,30 €

BEMETA | PLAZA
WC kefa na zavesenie, mosadz 
s úpravou chróm / sklo

62,04 € 52,70 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.257 DOPLNKY, RADIÁTORY, SIFÓNY 258
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SCHELL | COMFORT
rohový ventil, 1/2“x3/8“ s filtrom, 
samotesniaci závit, chróm

21,17 €  17,20 €

SCHELL | COMFORT
rohový regulačný ventil Comfort 
1/2“x3/8“ bez matice, chróm

6,09 € 5,00 €

SCHELL | COMFORT 
rohový regulačný ventil 1/2“x3/8“, 
chróm

7,08 € 6,50 €

SCHELL | SANLAND 
rohový regulačný ventil, 
1/2“x3/8“ so sitkom, chróm

5,94 € 5,00 €

SCHELL | SANLAND 
rohový regulačný ventil, 1/2“x3/8“
bez filtra, chróm

5,19 € 3,40 €

SCHELL | COMFORT
práčkový pripojovací ventil
1/2“x3/4“, chróm

8,81 € 7,40 €

SCHELL | COMFORT 
kombinovaný rohový ventil,
chróm

25,32 € 20,70 €

SCHELL | POLAR II SET
vonkajší nemrznúci ventil, priemer otvoru 
v stene: 38 mm, matný chróm

132,00 € 105,00 €

SCHELL | COMFORT 
rohový regulačný ventil 
1/2“x3/8“x3/8“

11,95 € 10,00 €

ALCAPLAST | VENTIL 
rohový regulačný ventil, guľatý, čierna 
matná, s filtrom, 1/2“x3/8“

40,10 €  36,10 €

ALCAPLAST | VENTIL 
rohový regulačný ventil, guľatý, zlatá 
lesklá, s filtrom, 1/2“x3/8“

58,60 €  52,20 €

SCHELL | COMFORT 
rohový regulačný ventil 
1/2“x1/2“, bez filtra, chróm

8,81 € 7,50 €

SCHELL | COMFORT 
podomietkový uzatvárací a regulačný 
ventil s rukoväťou, 1/2“, chróm

17,16 €   14,80 €

Schell | COMFORT
pripojovací ventil s rukoväťou a spätnou 
klapkou, 1/2“x3/4“, chróm

13,70 € 11,90 €

THERMAL TREND | 
VÝHREVNÁ TYČ R
bez termostatu

300 W 36,96 €
400 W 37,11 €
500 W 38,86 €
600 W 38,65 €

THERMAL TREND | 
TERMOSTAT TZ 33
vykurovanie na zvolenú teplotu 
v rozsahu 5 až 35 °C, jednoduché 
ovládanie, LCD displej zobrazuje 
okolitú teplotu

32,82 €

THERMAL TREND | 
TERMOSTAT TZT63
s časovačom, vykurovanie 
na zvolenú teplotu v rozsahu 
5 až 35 °C, funkcia protimrazovej 
ochrany, jednoduché ovládánie

41,40 €

Radiátor biely, oblýRadiátor biely, rovný

THERMAL TREND | REBRÍKOVÝ RADIÁTOR
biely, rovný, oceľový štvorcový profil 30 x 30 mm, oceľová trúbka 
 ø20 mm, maximálna prevádzková teplota 110 °C, zapojenie  
do centrálneho kúrenia, kombinované kúrenie, samostatný elektrický radiátor

THERMAL TREND | REBRÍKOVÝ RADIÁTOR
biely, oblý, zvislý profil 35 x 41 mm, vodorovné profily: prehnutá  
trúbka ø20 mm, maximálna prevádzková teplota 110 °C, zapojenie  
do centrálneho kúrenia, kombinované kúrenie, samostatný elektrický radiátor

rozmer 
(mm)

výkon 
(W)

stará 
cena

nová 
cena

450 x 730 342 55,42 € 50,00 €
450 x 960 424 73,09 € 66,00 €
450 x 1320 564 99,17 € 90,00 €
450 x 1680 719 117,38 € 105,00 €
450 x 1850 814 134,72 € 121,00 €
600 x 730 457 64,97 € 58,00 €
600 x 960 567 84,05 € 76,00 €
600 x 1320 754 106,09 € 95,00 €
600 x 1680 961 124,81 € 112,00 €
600 x 1850 1090 141,28 € 128,00 €
750 x 730 572 72,09 € 65,00 €
750 x 960 711 89,64 € 81,00 €
750 x 1320 946 109,77 € 99,00 €
750 x 1680 1205 131,26 € 118,00 €
750 x 1850 1367 149,04 € 134,00 €

rozmer 
(mm)

výkon 
(W)

stará 
cena

nová 
cena

450 x 730 342 70,28 € 63,00 €
450 x 960 424 109,79 € 99,00 €
450 x 1320 564 125,29 € 113,00 €
450 x 1680 719 151,08 € 136,00 €
450 x 1850 814 154,67 € 139,00 €
600 x 730 457 78,99 € 71,00 €
600 x 960 567 117,28 € 105,00 €
600 x 1320 754 126,92 € 114,00 €
600 x 1680 961 162,56 € 147,00 €
600 x 1850 1090 173,23 € 156,00 €
750 x 960 711 123,23 € 111,00 €
750 x 1320 946 129,69 € 116,00 €
750 x 1680 1205 159,97 € 144,00 €
750 x 1850 1367 177,89 € 160,00 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.259 DOPLNKY, RADIÁTORY, SIFÓNY 260

VENTILY RADIÁTORY A PRÍSLUŠENSTVO



ZEHNDER | VIRANDO
radiátor, rovný, biely, pripojenie na teplovodné kúrenie, kombinovanú 
prevádzku alebo elektrickú prevádzku

ZEHNDER | ZETA
radiátor rovný, chróm, pripojenie na teplovodné vykurovanie 
alebo kombinovanú prevádzku

ZEHNDER | ZETA
radiátor, rovný, biely, pripojenie na teplovodné vykurovanie 
alebo kombinovanú prevádzku

rozmer (mm) prevádzka výkon (W) stará cena nová cena
1200 x 500 teplá voda/kombi 340 322,42 € 290,00 €
1200 x 600 teplá voda/kombi 405 346,90 € 312,00 €
1600 x 600 teplá voda/kombi 533 446,20 € 402,00 €

rozmer (mm) prevádzka výkon (W) stará cena nová cena
1200 x 500 teplá voda/kombi 214 506,66 € 456,00 €
1200 x 600 teplá voda/kombi 250 549,83 € 495,00 €
1600 x 600 teplá voda/kombi 322 699,52 € 630,00 €

rozmer (mm) prevádzka výkon (W) stará cena nová cena
786 x 500 teplá voda/kombi 379 80,75 € 73,00 €
1226 x 500 teplá voda/kombi 552 103,04 € 93,00 €
1466 x 500 teplá voda/kombi 678 119,20 € 107,00 €
1866 x 500 teplá voda/kombi 830 138,37 € 125,00 €
1226 x 600 teplá voda/kombi 648 112,39 € 101,00 €
1466 x 600 teplá voda/kombi 794 132,12 € 119,00 €
1866 x 600 teplá voda/kombi 978 155,24 € 140,00 €
918 x 500 elektrická 500 271,40 € 244,00 €
1276 x 500 elektrická 750 313,06 € 282,00 €
1516 x 600 elektrická 1000 352,80 € 318,00 €

ZEHNDER | AURA
radiátor rovný, chróm, pripojenie na teplovodné kúrenie, kombinovanú 
prevádzku alebo elektrickú prevádzku

rozmer (mm) prevádzka výkon (W) stará cena nová cena
775 x 500 teplá voda/kombi 161 206,47 € 186,00 €
1217 x 500 teplá voda/kombi 232 281,24 € 253,00 €
1469 x 500 teplá voda/kombi 284 329,29 € 296,00 €
1217 x 600 teplá voda/kombi 273 289,93 € 261,00 €
1469 x 600 teplá voda/kombi 338 342,11 € 308,00 €
1856 x 600 teplá voda/kombi 425 408,38 € 368,00 €
1226 x 500 elektrická 300 364,19 € 328,00 €
1226 x 600 elektrická 400 381,84 € 344,00 €
1466 x 600 elektrická 400 415,49 € 374,00 €

ZEHNDER | DBM CL1 
elektrická vykurovacia tyč s integrovaným 
termostatom s reguláciou teploty a 
časovým spínačom (2 hod), chróm

300 W  229,25 € 206,00 €
600 W 242,38 € 218,00 €

DANFOSS | VHX-MONO SET
Rohové prevedenie (jednobodové pripojenie, 
s ponornou trúbkou) s hlavicou RAX, 
pripojenie sprava/zľava, spiatočka vždy 
na strane term. hlavice

biely 169,20 € 135,40 €
chróm 198,00 € 158,40 €

ZEHNDER | HLAVICA SH
Termostatická hlavica, závitové pripojenie 
M 30 x 1,5 s prevlečnou maticou

biela 36,62 € 33,00 €
chróm 51,41 € 46,00 €

ZEHNDER | SET A
Rohový ventil a šrúbenie pre spiato-
čku, s prednastavenou ventilovou 
vložkou pre termostatickú hlavicu 

biela 73,51 € 66,00 €
chróm 73,51 € 66,00 €

ZEHNDER | SET I
Uhlový rohový ventil ľavý s ručnou 
regulačnou hlavicou vpravo so spätným 
šrúbením, s prednastavenou ventilovou 
vložkou pre termostatickú hlavicu 

biely 128,30 € 115,00 €
chróm 128,30 € 115,00 €

ZEHNDER | SET K
1-bodová armatúra rohová s by-passom, 
otočiteľná s ručnou regulačnou hlavicou 
vpravo, s prednastavenou ventilovou 
vložkou pre termostatickú hlavicu

biely 124,31 € 112,00 €
chróm 124,31 € 112,00 €

ZEHNDER | ZCV2 SMART
ventilátor 100 mm s nepretržitým 
chodom, s automatickým zosilnením 
pri zvýšení vlhkosti o 3%

250,20 € 189,00 €

ZEHNDER | SILENT
axiálny ventilátor 100 mm      
základný ventilátor 65,64 € 59,00 €
s časovačom 75,00 € 68,00 €
s časovačom 
a vlhkomerom 90,72 € 82,00 €
hladká krytka  9,84 € 9,00 €

ZEHNDER | SAMIKA SMART
ventilátor s časovačom a vlhkostným 
čidlom, prispôsobiteľný každej veľkosti 
priestoru a spôsobu inštalácie 

209,52 € 189,00 €

ZEHNDER | VENTILÁTOR
potrubný ventilátor 100 mm 
s časovačom 
a osvetlením, vhodný do sprchy

142,92 €  129,00 €

DANFOSS | ZVERNÁ SPOJKA
Potrebné objednať 2 ks
pochrómovaná, pre kombinované 
plast-hliníkové rúrky

16 x 2 mm 9,36 €  7,50 €

DANFOSS | ZVERNÁ SPOJKA
Potrebné objednať 2 ks
pochrómovaná, pre pripojenie ventilov 
s oceľovým a medeným potrubím, 15 mm

15 mm 4,57 € 3,70 €

KORADO | ZÁTKA
zátka k radiátorom Korad, 

rozmer 1/2“ 0,78 € 0,60 €

DANFOSS | VHX-DUO SET
Rohové prevedenie (dvojbodové 
pripojenie s 50mm stredovou 
vzdialenosťou), s hlavicou RAX

biela 169,20 € 135,40 €
chróm 198,00 € 158,40 €

DANFOSS | ROZETY
pre štandardné pripojenia radiátora

biela 14,28 € 11,40 €
chróm  35,52 € 28,40 €

DANFOSS | ROZETY
pre 50 mm pripojenie radiátora s 
dvoma chráničkami

biela  12,72 € 10,20 €
chróm 25,44 € 20,40 €

DANFOSS | RA-URX SET
Prívodná vetva vľavo/vpravo,  
aj s termostatickou hlavicou RAX, 

chróm ľavá 201,60 € 161,30 €
chróm pravá 201,60 € 161,30 €
biela ľavá 169,20 € 135,40 €
biela pravá 169,20 € 135,40 €

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.261 DOPLNKY, RADIÁTORY, SIFÓNY 262

VIRANDO / AURA / ZETA VENTILY / VENTILÁTORY



Tonálna variabilita:
V1 - dlaždice sú jednotné
V2 - malá tonálna variabilita
V3 - mierna odtieňová variácia
V4 - rozdielne farebné tieňovanie,  
 dlaždice sú tonálne odlišné

VYSVETLIVKY K POUŽITÝM IKONÁM

Protišmykovosť

Oteruvzdornosť

Rektifikovaná

Mrazuvzdorná

Matná

Pololesklá

Lesklá

Štruktúrovaná

Antibakteriálna doska

Všetky prvky ku montáži 
v balení

Uzavreté tvary - dizajnový 
vzhľad a ľahká údržba

PureRim
bez splachovacieho okruhu

Ľahká montáž

Povrchová úprava  
JIKA Perla

Počet cyklov, na ktoré bol 
výrobok testovaný

Sedadlo 
s pozvoľným sklápaním100% recyklovateľný výrobok

Povrchová úprava Reflex 
KOLO

Doživotná záruka  
na kovania

Maximálne otváranie zásuvky

Nosnosť do 400g
Nosnosť viac ako 30kg

Materiál odolný voči vlhkosti, lakované 
plochy odolné voči UV žiareniu

Ochranná povrchová úprava skla 
sprchového kúta

Zdvihový systém otvárania dverí

Magnetické tesnenie

Žliabok na odvádzanie vody 
zo spodku dverí

Možnosť inštalácie s prahovou 
lištou aj bez nej

Otváranie dverí dnu/von

Otváranie ku stene 
s úsporou miesta

Nastavovacie horné 
pojazdy

Dolné pojazdy výklopné 
pre ľahšie čistenie

Univerzálny produkt - možnosť 
inštalácie  vpravo/vľavo

Možnosť výberu farby a vzoru skla

Možnosť výberu farby detailov

Prístenná regulácia

Široký vstup vhodný aj pre 
postihnuté osoby

Praktický vešiak v balení

Hrúbka skla

Produkt s možnosťou zmeny vybraných 
parametrov a objednania na mieru

Trvanie záruky

Materiál odolný voči vlhkosti

Push-to-open: Otváranie zatlačením

Mechanizmus tichého 
dovierania

Duálne 
splachovanie 

4,5 L 6L

Odnímateľná wc doska

SLIM tenký dizajn wc dosky

Glazovaný vnútorný okruh

Total Clean - pre dokonalé 
opláchnutie wc misy

EKO šetrná batéria

Prevdzušňovač 
/perlátor/

Keramická kartuša

Certifikovaná montáž zdarma. 
Viac info u predajcu

Termostatická batéria

Systém proti usádzaniu vodného 
kameňa /napr. QuickClean/

Normálny prúd vody

Masážny prúd vody

EXTRA silný prúd vody

Raindance
Jemne perlivý prúd vody

MonoRain
Presný uvoľňujúci prúd vody

Intenzívny prúd 
mikrokvapiek

PowderRain
prúd jemných mikrokvapiek

Whirl
masážny prúd vody

Výkyvný perlátor

Tonálna dlaždica,  
bez odstupňovania

Gres

Dlažba s hrúbkou 
20 mm

Povrchová úprava
PerlEffekt

TurboFlush
technológia splachovania

6L
4,5L

Timber / Urbanwood  139
Jura / Perm   139
Eris / Rockwale   140
Cloudy / Athens  140

STAVEBNÁ CHÉMIA
Mapei   141
Systém MAPETEX   144
Ceresit   145

SANITA A NÁBYTOK
WC
Turboflush a Rimfree   149
Závesné a kombi WC   150
WC & Urinal   158
Sprchovacie WC   159
Ovládacie tlačidlá   160
Inštalačné moduly   161
Ovládacie tlačidlá   163

NÁBYTOK
TILA | Myllo   165
TILA | Eby   168
TILA | Vera   169
TILA | Ana   171
TILA | Evie   175
TILA | Laura   177
TILA | Gala   182
TILA | Brazo / Yana   188
TILA | Umývadlá na dosku a dosky   189
TILA | Zrkadlá   190
TILA | Batérie / WC   191
TILA | Voľne stojace vane   192
Geberit | Selnova Square   193
Geberit | Selnova Compact   198
Geberit | Smyle   199
Kolo | Twins   203
Kolo | Rekord   204
Jika | Deep by Jika   205
Jika | Lyra Plus   206
Jika | Mio N   207
Laufen | Pro A   209
Laufen | Base / Pro S   211
Jika | Cube   212
Jika | Cubito Pure    213
Jika | Petit   214

SPRCHOVÉ KÚTY A VAŇOVÉ ZÁSTENY
New Trendy   216
Kolo   228
Jika   229

SPRCHOVÉ ŽĽABY   231

VANE A VANIČKY   233

SANITÁRNA TECHNIKA   239

BATÉRIE
UMÝVADLOVÉ, SPRCHOVÉ A VAŇOVÉ
Kludi   240
Hansgrohe   247

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY, 
RADIÁTORY, SIFÓNY

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY 
Bemeta   252

RADIÁTORY A VENTILY   259
Zehnder   261

SIFÓNY   263

OBKLADY A DLAŽBY
OBKLADY A DLAŽBY PARADYZ
Desertdust    1
Sunnydust    2
Silkdust    3
Moondust    4
Industrialdust    5
Wonderstone    6
Granddust / Elegantstone / Artstone    7
Linearstone    9
Marvelstone    10
Lightstone    11
Smoothstone    12
Supreme    13
Twin    14
Afternoon    15
Feelings    16
Sunrise / Effect / Constantine    17
Serene    19
Silence    20
Nightwish    21
Freedom    22
Kalahari    23
Estetic     24
Scarlett     25
Stone Matter    26
Woodskin    27
Sunlight    28
Palazzo    29
Symetry    30
Doppia    31
Neve    32

VEĽKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY
Calacatta   35
Tosi  36
Barro  37
Space  38

Urban Colours    39
Shiny Lines    41
Golden Hills    42
Pure City    43
Elegant Surface    44
Minimal Stone /Industrial Chic    45
Fire Rocks  45
Amelia    47
Emilly / Milio  48
Caya / Livia / Tonnes   49
Modern   51
Taiga   52
Moonlight  53
Elia   54 
Esten   55 
Laterizio / Lateriz   56
Elanda / Elando  57
Fiori  58
Anello / Loft / Harmony   59
Synergy    61
Wood Basic / Wood Rustic   62
Lightmood / Naturalmood    62
Sextans / Redo   63
Proteo / Sohn   64
Lamiera / Trophy   65
Wildland   66
Craftland / Iceland   67

Nordland    67
Roble   69
Tammi   70
Aveiro   71
Maloe   72
Naturstone   73
Arkesia / Scratch  74
Trakt / Taranto   75
Intero   76
Tecniq   77

TERASOVÉ OBKLADY A DLAŽBY
Taurus   79
Cloud   80
Aquarius   81
Scandiano   82
Semir   83

DLAŽBY S HRÚBKOU 2 CM
Wetwood / Willow   85
Madera / Sherwood   86
Optimal   87
Burlington / Minster   88
Rustic Gold / Terrace   89
Path / Garden   90

OBKLADY A DLAŽBY RAKO
Spectra   91
Poem   92
Vein   93
Form Plus   94
Linka   95
Porfido   96
Betonico   97
Piazzetta   98
Easy / Trend   99
Random   100
Up / System   101
Textile / Concept   102
Base   103 
Lazio / Faro  104
Air / Deco  105
Next / Cemento  106
Rush / Fashion   107
Rebel   107
Extra   109
Saloon   110
Quarzit   111
Rock    112
Alba / Kaamos / Board   113

DLAŽBY S HRÚBKOU 2 CM
Piazzetta Outdoor   115
Rebel Outdoor / Quarzit Outdoor   116
Travertin   117
Starline   118
Via / Taurus   119

OBKLADY A DLAŽBY EXCLUSIVE
Genesis | LOVE Tiles  121
Precious | LOVE Tiles  126
Marble | LOVE Tiles   127
Nest | LOVE Tiles   129
Light | LOVE Tiles   131
Concept | MARGRES  132
Subway Linea | MARGRES  133
Metallic | LOVE Tiles   135

OBKLADY A DLAŽBY TILA
Likeview / Pineville    138
North Stone / Dew Stone  138

OBSAH

Produkt dostupný 
skladom

ALCAPLAST | SIFÓN
vaňový, so zátkou

12,89 €  11,60 €

ALCAPLAST | SIFÓN
vaňový, automat, kov

chróm 33,46 €  30,10 €
čierna 71,45 €  64,30 €
zlatá lesk 118,21 €  106,40 €

ALCAPLAST | SIFÓN
vaňový, click/clack, kov, chróm, čistenie 
zhora

42,14 € 37,90 €

ALCAPLAST | SIFÓN
vaničkový, chróm, 90 mm

chróm 21,05 €  18,90 €
čierna mat 68,46 €  61,60 €

ALCAPLAST | SIFÓN
pre hrubostenné vaničky, chróm

21,05 €  18,90 €

ALCAPLAST | SIFÓN
umývadlový, s nerezovou mriežkou

6,26 € 5,60 €

ALCAPLAST | POLOSIFÓN
umývadlový, plast

4,09 €  3,70 €

ALCAPLAST | POLOSIFÓN
umývadlový, nábytkový

6,82 €  6,10 €

ALCAPLAST | SIFÓN
umývadlový, Design, celokovový 
chróm 43,04 € 38,70 €
čierna 107,65 € 96,90 €
zlatá lesk 192,37 € 173,10 €

ALCAPLAST | SIFÓN
umývadlový, kovový

17,53 €  15,80 €

ALCAPLAST | VÝPUSŤ
umývadlová, click/clack, celokovová, 
malá zátka

17,82 €  16,00 €

HANKEL | TANGIT UNI-LOCK
univerzálne tesniace vlákno, pokryté 
ochrannou inertnou pastou na utesňovanie 
závitov potrub, vhodný na utesňovanie 
potrubí na pitnú vodu aj plyn, okamžité 
utesnenie ihneď po montáži.

20 m 3,65 €  3,10 €
80 m 8,64 €  7,30 €
180 m 16,14 €  13,70 €

ALCAPLAST | VÝPUSŤ
umývadlová, click/clack, celokovová, 
veľká zátka, čistenie zhora

chróm 20,74 €  18,70 €
čierna 51,86 €  46,70 €
zlatá lesk 94,12 €  84,70 €

ALCAPLAST | SIFÓN
práčkový podomietkový, nerez

4,60 €  4,10 €

ALCAPLAST | 
FLEXI PRIPOJENIE
50/50 1,68 €  1,50 €
6/4“ - 50/40 1,68 €  1,50 €

ALCAPLAST | 
FLEXI PRIPOJENIE
k WC

8,70 €  7,80 €

ALCAPLAST | SPLACHOVAČ
pisoárový tlakový splachovač,  
nadomietkový

52,34 €  47,10 €

ALCAPLAST | 
NAPÚŠŤACÍ VENTIL
univerzálny, bočný, pre predstenové 
inštalačné systémy a plastové a 
keramické nádržky

8,77 €  7,90 €

ALCAPLAST | SIFÓN
vaňový sifón s napúšťaním, chróm

89,71 € 80,70 €

Tonálna variabilita:
V1 - dlaždice sú jednotné
V2 - malá tonálna variabilita
V3 - mierna odtieňová variácia
V4 - rozdielne farebné tieňovanie,  
 dlaždice sú tonálne odlišné

VYSVETLIVKY K POUŽITÝM IKONÁM

Protišmykovosť

Oteruvzdornosť

Rektifikovaná

Mrazuvzdorná

Matná

Pololesklá

Lesklá

Štruktúrovaná

Antibakteriálna doska

Všetky prvky ku montáži 
v balení

Uzavreté tvary - dizajnový 
vzhľad a ľahká údržba

PureRim
bez splachovacieho okruhu

Ľahká montáž

Povrchová úprava  
JIKA Perla

Počet cyklov, na ktoré bol 
výrobok testovaný

Sedadlo 
s pozvoľným sklápaním100% recyklovateľný výrobok

Povrchová úprava Reflex 
KOLO

Doživotná záruka  
na kovania

Maximálne otváranie zásuvky

Nosnosť do 400g
Nosnosť viac ako 30kg

Materiál odolný voči vlhkosti, lakované 
plochy odolné voči UV žiareniu

Ochranná povrchová úprava skla 
sprchového kúta

Zdvihový systém otvárania dverí

Magnetické tesnenie

Žliabok na odvádzanie vody 
stekajúcej z dverí

Možnosť inštalácie s prahovou 
lištou aj bez nej

Otváranie dverí dnu/von

Otváranie ku stene 
s úsporou miesta

Nastavovacie horné 
pojazdy

Dolné pojazdy výklopné 
pre ľahšie čistenie

Univerzálny produkt - možnosť 
inštalácie  vpravo/vľavo

Možnosť výberu farby a vzoru skla

Možnosť výberu farby detailov

Prístenná regulácia

Široký vstup vhodný 
aj pre postihnuté osoby

Praktický vešiak v balení

Hrúbka skla

Produkt s možnosťou zmeny vybraných 
parametrov a objednania na mieru

Trvanie záruky

Materiál odolný voči vlhkosti

Push-to-open: Otváranie zatlačením

Mechanizmus tichého 
dovierania

Duálne 
splachovanie 

4,5 L 6L

Odnímateľná wc doska

SLIM tenký dizajn wc dosky

Glazovaný vnútorný okruh

Total Clean - pre dokonalé 
opláchnutie wc misy

EKO šetrná batéria

Prevdzušňovač 
/perlátor/

Keramická kartuša

Certifikovaná montáž zdarma. 
Viac info u predajcu

Termostatická batéria

Systém proti usádzaniu vodného 
kameňa /napr. QuickClean/

Normálny prúd vody

Masážny prúd vody

EXTRA silný prúd vody

Raindance
Jemne perlivý prúd vody

MonoRain
Presný uvoľňujúci prúd vody

Intenzívny prúd 
mikrokvapiek

PowderRain
prúd jemných mikrokvapiek

Whirl
masážny prúd vody

Výkyvný perlátor

Tonálna dlaždica,  
bez odstupňovania

Gres

Dlažba s hrúbkou 
20 mm

Povrchová úprava
PerlEffekt

TurboFlush
technológia splachovania

6L
4,5L

Produkt dostupný 
skladom

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu 
si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.263

SIFÓNY



KÚ
PE
ĽN
E

2021 / 2022
Ceny platné od 1. 10. 2021

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

Ceny uvedené v katalógu sú MOC s DPH, platné do odvolania, alebo do vypredania 
zásob. Výrobcovia si vyhradzujú právo na zmenu technických parametrov a cien  
bez predchádzajúceho upozornenia. Zobrazenie farieb je limitované technológiou 
tlače a nemusí úplne zodpovedať skutočnosti. Za prípadné tlačové chyby neručíme.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny 
preverte u vášho predajcu.

POPRAD - VEĽKÁ
Inštalatérske centrum 
Donská 1
  instalaterpp@aquaterm.sk   0905 335 494

HUMENNÉ
Kúpeľňové štúdio | Inštalatérske centrum 
Laborecká 4
  kupelnehe@aquaterm.sk   0905 895 848

SPIŠSKÁ BELÁTRENČÍN

MARTIN

Kúpeľňové štúdio | Inštalatérske centrum 
Zimná 6

Kúpeľňové štúdio  
Soblahovská 3161 /CENTRUM BÝVANIA POD JUHOM/

NOVÉ Kúpeľňové štúdio  
Robotnícka 30

  kupelnesb@aquaterm.sk  kupelnetn@aquaterm.sk

  kupelnemt@aquaterm.sk

  0917 652 281  0907 603 595

  0917 806 620

NITRA
Kúpeľňové štúdio
Štúrova 51/A

  kupelnenr@aquaterm.sk   0903 626 341

TREBIŠOV
Kúpeľňové štúdio | Inštalatérske centrum 
M. R. Štefánika 85
  kupelnetv@aquaterm.sk   0907 828 714

POPRAD - ZÁPAD
Kúpeľňové štúdio | Kuchynské a interiérové štúdio | 
Inštalatérske centrum
Partizánska 683
  kupelnepp@aquaterm.sk   0917 652 278

Navštívte náš e-shop
www.aquaterm.sk KÚ
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KAT AQUATERM 2021/22BOA 

990000 2365899

AQUATERM katalóg 2021/2022 bez obkladov a dlažieb 

KAT AQUATERM 2021/22MO  

990000 2365969

AQUATERM MO katalóg 2021/2022                     

KAT AQUATERM 2021/22PRAC

990000 2366029

AQUATERM katalóg 2021/2022 pracovný               

KAT AQUATERM 2021/22VO  

990000 2366199

AQUATERM VO katalóg 2021/2022                     
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Eshop

HUMENNÉ

TREBIŠOV

SPIŠSKÁ BELÁ
POPRADMARTIN

TRENČÍN

NITRA

V JÚLI 
    OTVÁRAME

V JÚLI 
    OTVÁRAME




