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

VÝBER PRODUKTOV SKLADOM  | 2022/2023

| OBKLADY 
| DLAŽBY 
| SANITA 
| KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 
| SPRCHOVÉ KÚTY 
| BATÉRIE 
| KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY 
| RADIÁTORY

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.
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Spoločnosť Ceramika Paradyż si, vzhľadom na zmeny v technológii výroby, vyhradzuje právo 
na zmenu veľkostí balenia (m2 / kartón) a formátov obkladov a dlažieb uvedených v katalógu.

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

Ceny platné k 15. 11. 2022



Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.  - produkt dostupný skladom
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PARADYZ | SUN SAND Crema 
dlažba matná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, 
PEI 5

   1,08m² / 3 ks

60 x 60 cm 30,00 €/m2 19,90 €/m2

PARADYZ | SUNNYDUST Beige
dlažba matná, rektifikovaná, tonálna, 
mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

  1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 39,48 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | SUNNYDUST Grys
dlažba matná, rektifikovaná, tonálna, 
mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

  1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 39,48 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | LIGHTSTONE Crema
dlažba matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, 
gres, R9, PEI 5

  1,07 m2 / 3 ks  

59,8 x 59,8 cm 39,48 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | LIGHTSTONE Beige
dlažba matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, 
gres, R9, PEI 5

  1,07 m2 / 3 ks  

59,8 x 59,8 cm 39,48 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | NATURO Grey 
dlažba matná, mrazuvzdorná, gres, R10, PEI 4

  1,08m² / 3 ks
 1,44 m² / 4 ks

60 x 60 cm 30,00 €/m2 19,90 €/m2

R600X6001SUNCR

RR598X5981SUNNBE RR598X5981SUNNGR

RR598X5981LIGHCR RR598X5981LIGHBE

R600X6001NAROGR
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DLAŽBY 60 x 60 cm
 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM



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

PARADYZ | DESERTDUST Beige
dlažba matná, štruktúrovaná, rektifikovaná, tonálna, 
mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

   1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 39,48 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | DESERTDUST Taupe
dlažba matná, štruktúrovaná, rektifikovaná, tonálna, 
mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

   1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 39,48 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | DESERTDUST Grafit
dlažba matná, štruktúrovaná, rektifikovaná, tonálna, 
mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 3

   1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 39,48 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | INTERO Nero
dlažba matná, rektifikovaná, tonálna, 
mrazuvzdorná, gres, R10

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 33,00 €/m2 24,10 €/m2

PARADYZ | INTERO Beige
dlažba matná, rektifikovaná, tonálna, 
mrazuvzdorná, gres, R10

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 33,00 €/m2 24,10 €/m2

PARADYZ | INTERO Grys
dlažba matná, rektifikovaná, tonálna, 
mrazuvzdorná, gres, R10

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 33,00 €/m2 24,10 €/m2

PARADYZ | INTERO Silver
dlažba matná, rektifikovaná, tonálna, 
mrazuvzdorná, gres, R10

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 33,00 €/m2 24,10 €/m2

PARADYZ | INTERO Bianco
dlažba matná, rektifikovaná, tonálna, 
mrazuvzdorná, gres, R10

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 33,00 €/m2 24,10 €/m2

PARADYZ | LINEARSTONE Taupe
matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, 
R9, PEI 3/PEI 4

 1,07 m² / 3 ks  

59,8 x 59,8 cm 39,48 €/m2   28,90 €/m2

RR598X5981DESEBE RR598X5981DESETA RR598X5981DESEGT

QR598X5981INTENE QR598X5981INTEBE QR598X5981INTEGR

QR598X5981INTESI QR598X5981INTEBI RR598X5981LINETA
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.  - produkt dostupný skladom

PARADYZ | TOSI Beige
dlažba matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, 
mrazuvzdorná, PEI 4
  1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 42,00 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | TOSI Beige
dlažba lesklá, rektifikovaná, gres, glazovaná, 
mrazuvzdorná, PEI 4
  1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 67,20 €/m2 43,90 €/m2

PARADYZ | TOSI Brown
dlažba matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, 
mrazuvzdorná, PEI 3
  1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 42,00 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | BARRO Nero
dlažba matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, 
mrazuvzdorná, PEI 3

 1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 42,00 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | CALACATTA 
dlažba matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, 
mrazuvzdorná, PEI 5
   1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 42,00 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | CALACATTA 
dlažba lesklá, rektifikovaná, gres, glazovaná, 
mrazuvzdorná, PEI 4
   1,07 m2 / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 74,40 €/m2 63,20 €/m2

PARADYZ | SCRATCH Bianco
dlažba matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
glazovaná, tonálna, R10, PEI 4

  1,07 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 39,48 €/m2 28,90 €/m2

PARADYZ | SCRATCH Grys
dlažba matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
glazovaná, tonálna, R10, PEI 4

  1,07 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 39,48 €/m2 28,90 €/m2

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

  1,07 m² / 3 ks

59,8 x 59,8 cm 39,48 €/m2   28,90 €/m2

RR598X5981TOSIBERPR598X5981TOSIBE RR598X5981TOSIBR

RR598X5981BARRNE RR598X5981CALAN RPR598X5981CALAN

RR598X5981SCRABI RR598X5981SCRAGRRR598X5981LAMIBR
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DLAŽBY 60 x 60 cm
 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM



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

PARADYZ | SEXTANS Beige
dlažba matná, mrazuvzdorná, tonálna, klinker, R10, PEI 4

  1,76 m2 / 11 ks

40 x 40 x 0,85 cm 22,97 €/m2   19,50 €/m2

PARADYZ | SEXTANS Brown
matná, mrazuvzdorná, tonálna, klinker, R10, PEI 3

  1,76 m2 / 11 ks

40 x 40 x 0,85 cm 22,97 €/m2   19,50 €/m2

PARADYZ | SEXTANS Grafit
matná, mrazuvzdorná, tonálna, klinker, R10, PEI 4

  1,76 m2 / 11 ks

40 x 40 x 0,85 cm 22,97 €/m2   19,50 €/m2

PARADYZ | PROTEO Beige
dlažba matná, mrazuvzdorná, klinker, R10, PEI 4

  1,76 m2 / 11 ks
40 x 40 x 0,85 cm 22,97 €/m2   19,50 €/m2

PARADYZ | PROTEO Bianco
dlažba matná, mrazuvzdorná, klinker, R10, PEI 4

  1,76 m2 / 11 ks

40 x 40 x 0,85 cm 22,97 €/m2   19,50 €/m2

PARADYZ | PROTEO Grys
dlažba matná, mrazuvzdorná, klinker, R10, PEI 4

  1,76 m2 / 11 ks

40 x 40 x 0,85 cm 22,97 €/m2   19,50 €/m2

PARADYZ | REDO Beige
dlažba matná, mrazuvzdorná, tonálna, klinker, 
R10, PEI 4

  1,62 m2 / 18 ks

30 x 30 x 0,78 cm 20,86 €/m2   17,70 €/m2

PARADYZ | REDO Brown
dlažba matná, mrazuvzdorná, tonálna, klinker, 
R10, PEI 4

  1,62 m2 / 18 ks

30 x 30 x 0,78 cm 20,86 €/m2   17,70 €/m2

PARADYZ | SOHN Grys
dlažba matná, mrazuvzdorná, klinker, 
R10, PEI 4

  1,60 m2 / 10 ks

40 x 40 x 0,85 cm 16,97 €/m2   14,40 €/m2

R400X4001SEXTBE R400X4001SEXTBR R400X4001SEXTGT

R400X4001PROTBE R400X4001PROTBI R400X4001PROTGR

R300X3001REDOBE R300X3001REDOBRR400X4001SOHNGR
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DLAŽBY 40 x 40 cm | 30 x 30 cm
 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM



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

PARADYZ |  SOULWOOD Chocolatte
dlažba štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 4

 1,19 m2 / 5 ks

19,8 x 119,8 cm 45,00 €/m2 32,90 €/m2

PARADYZ | HEARTWOOD Honey
dlažba štruktúrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 5

 1,19 m2 / 5 ks

19,8 x 119,8 cm 45,00 €/m2 32,90 €/m2

PARADYZ | WOOD BASIC Bianco
dlažba matná, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 cm 26,04 €/m2 16,90 €/m2

PARADYZ | WOOD BASIC Beige
dlažba matná, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 cm 26,04 €/m2 16,90 €/m2

PARADYZ | WOOD BASIC Naturale
dlažba matná, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 cm 26,04 €/m2 16,90 €/m2

PARADYZ | WOOD BASIC Brown
dlažba matná, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 4

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 cm 26,04 €/m2 16,90 €/m2

PARADYZ | NATURALMOOD Grey
štruktúrovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 4

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 cm 28,64 €/m2 16,90 €/m2

PARADYZ | NATURALMOOD Grigio
štruktúrovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 3

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 cm 28,64 €/m2 16,90 €/m2

PARADYZ | LIGHTMOOD Vanilla
dlažba štruktúrovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, 
R9, PEI 4

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 cm 28,64 €/m2 16,90 €/m2

PARADYZ | LIGHTMOOD Honey
dlažba štruktúrovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, 
PEI 3

  1,2 m² / 10 ks

20 x 60 cm 28,64 €/m2 16,90 €/m2

RR02X121SOWOCH RR02X121HEWOHO

R200X6001WOBABI R200X6001WOBABE R200X6001WOBANA

R200X6001WOBABR R200X6001NAMOGR R200X6001NAMOGG

R200X6001LIMOVA R200X6001LIMOHO
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DLAŽBY s dekorom dreva 20 x 60 cm | 20 x 120 cm
 L teraz v AKCIOVEJ cene  L produkty dostupné SKLADOM



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

PARADYZ | BARRO 
dlažba matná, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, PEI 3

 1,43 m2 / 2 ks

59,8 x 119,8 cm 54,60 €/m2 46,40 €/m2

PARADYZ | TOSI Beige
dlažba lesklá, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, PEI 4

  1,43 m2 / 2 ks 

matná 59,8 x 119,8 cm 54,60 €/m2 29,90 €/m2

lesklá 59,8 x 119,8 cm 78,00 €/m2 49,90 €/m2

PARADYZ | TOSI Brown
dlažba, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, PEI2/PEI 3

  1,43 m2 / 2 ks 

matná 59,8 x 119,8 cm 54,60 €/m2 29,90 €/m2

lesklá 59,8 x 119,8 cm 78,00 €/m2 49,90 €/m2

PARADYZ | AUTHORITY Grey
dlažba matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonálna, R9, PEI 4

  1,43 m2 / 2 ks

60 x 120 cm 58,80 €/m2   39,90 €/m2

PARADYZ | CALACATTA 
dlažba lesklá, rektifikovaná, gres, glazovaná, mrazuvzdorná, R9 (matná), PEI 4
   1,43 m2 / 2 ks  

59,8 x 119,8 cm 84,00 €/m2 49,90 €/m2

PARADYZ | SCRATCH Grys
dlažba matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, glazovaná, tonálna, R10, PEI 4

  1,43 m² / 2 ks

60 x 120 cm 48,00 €/m2 29,90 €/m2

PARADYZ | SCRATCH Bianco
dlažba matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, glazovaná, tonálna, R10, PEI 4

  1,43 m² / 2 ks

60 x 120 cm 48,00 €/m2 29,90 €/m2

PARADYZ | LINEARSTONE Taupe
dlažba matná, rektifikovaná, tonálna, mrazuvzdorná, gres, R9, PEI 3

  1,43 m² / 2 ks

119,8 x 59,8 cm 48,00 €/m2   29,90 €/m2

RR06X121BARRNE

RR06X121TOSIBE 
RPR06X121TOSIBE RPR06X121TOSIBR

RR06X121TOSIBR

RPR06X121CALAN RR06X121AUTHGR

RR06X121SCRAGR

RR06X121SCRABI

RR06X121LINETA
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DLAŽBY 60 x 120 cm
 L teraz v AKCIOVEJ cene  L produkty dostupné SKLADOM



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

Obklad NEVE Bianco
lesklý
30 x 60 x 0,9 cm  |   1,44 m² / 8 ks

lesklý 27,24 €/m2   13,70 €/m2

matný 27,24 €/m2   13,70 €/m2

Obklad NEVE Bianco
lesklý
25 x 40 x 0,8 cm |    1,30 m² / 13 ks

lesklý 18,48 €/m2   13,30 €/m2

matný 18,48 €/m2   13,30 €/m2

Obklad NEVE Bianco
rektifikovaný
29,8 x 59,8 x 0,9 cm  |   1,43 m² / 8 ks

lesklý 37,20 €/m2 19,10 €/m2

matný 37,20 €/m2 19,10 €/m2

Obklad NEVE Bianco
rektifikovaný
29,8 x 89,8 x 0,9 cm |   1,07 m² / 4 ks

lesklý 48,84 €/m2 23,50 €/m2

matný 48,84 €/m2 23,50 €/m2

Obklad DOPPIA Beige
lesklý, tonálny

 1,30 m² / 13 ks

25 x 40 x 0,8 cm 20,33 €/m2   17,30 €/m2

Listela DOPPIA Beige
lišta, lesklá

4,8 x 40 x 0,85 cm 4,62 €/ks   3,90 €/ks

Inserto DOPPIA Beige A
dekor, lesklý, tonálny

25 x 40 x 0,81 cm 9,77 €/ks   8,30 €/ks

Inserto DOPPIA Beige B
dekor, lesklý, tonálny

25 x 40 x 0,81 cm 9,77 €/ks   8,30 €/ks

Obklad DOPPIA Brown
lesklý, tonálny

 1,30 m² / 13 ks

25 x 40 x 0,8 cm 20,33 €/m2   17,30 €/m2

S300X6001NEVEBIB S250X4001NEVEBIBSR298X5981NEVEBIB

SR298X8981NEVEBIB
SR298X8981NEVEBIM

S300X6001NEVEBIM S250X4001NEVEBIMSR298X5981NEVEBIM

S250X4001DOPPBE

L048X4001DOPPBE I250X4001DOPPBEA I250X4001DOPPBEB

S250X4001DOPPBR
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SÉRIE OBKLADOV

PARADYZ | NEVE BIANCO

PARADYZ | DOPPIA

 L teraz v AKCIOVEJ cene  L produkty dostupné SKLADOM



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

Obklad EMILLY 
matný, tonálny

  1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 27,24 €/m2  23,20 €/m2

Obklad EMILLY Štruktúra
štruktúrovaný, tonálny

 1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 29,04 €/m2 24,70 €/m2

Obklad EMILLY Beige Štruktúra
dekor, štruktúrovaný, tonálny

  1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 30,00 €/m2 25,50 €/m2

Obklad EMILLY Grys Štruktúra
dekor, štruktúrovaný, tonálny

  1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 30,00 €/m2 25,50 €/m2

cremabeigebianco grys

  bianco, beige, crema

Obklad PALAZZO
lesklý, tonálny

  1,44 m² / 8 ks

30 x 60 x 0,9 cm 29,96 €/m2   25,50 €/m2

Inserto PALAZZO Shine
dekor, lesklý, tonálny

30 x 60 x 0,9 cm 19,14 €/ks   16,30 €/ks

Inserto PALAZZO Ornament
dekor, lesklý, tonálny

30 x 60 x 0,9 cm 19,14 €/ks   16,30 €/ks

crema brown

S300X6001EMILXX

SS300X6001EMILXX SS300X6001EMILBEDE SS300X6001EMILGRDE

Pri tvorbe kódu zameniť XX za vybraný kód farby.
Farebné prevedenia - Kódy Bianco - BI | Beige - BE | Crema - CR | Grys - GR

S300X6001PALAXX

I300X6001PALAXXSH I300X6001PALAXXOR

Pri tvorbe kódu zameniť XX za vybraný kód farby.
Farebné prevedenia - Kódy Crema - CR | Brown - BR
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PARADYZ | PALAZZO

PARADYZ | EMILLY



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

GEBERIT | SIGMA01
ovládacie tlačidlo, plast, v 3 farebných prevedeniach (o ďalších 
farebných prevedeniach sa informujte u predajcu)

 alpská biela 70,44 € 42,30 €

 chróm lesk 104,21 € 67,70 €

biela chróm lesk

GEBERIT | SIGMA50
ovládacie tlačidlo, zinková zliatina, plast, v 2 farebných prevedeniach 
(o ďalších farebných prevedeniach sa informujte u predajcu)

 alpská biela 288,74 € 187,70 €

 čierna 288,74 € 187,70 €

biela čierna

GEBERIT | DUOFIX
pre závesné WC s podomietkovou nádržkou, 
ovládanie spredu stavebná výška 112 cm

 391,54 € 234,90 €

GEBERIT | DUOFIX
pre závesné WC do jadra s nádržkou do steny, 
ovládanie spredu, stavebná výška 115 cm

 416,38 € 249,80 €

GEBERIT | KOMBIFIX
pre závesné WC s podomietkovou nádržkou, 
do masívnych konštrukcií alebo pre predstenovú 
inštaláciu

 308,92 € 185,30 €

GEBERIT | DUOFIX 
pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou 
splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre odsávanie 
zápachu s externým ventilátorom

 419,05 € 251,40 €

GEBERIT | DUOFIX  Montážna sada 
kotviaca sada pre pripevnenie 
montážnych prvkov Duofix

 27,49 € 20,60 €

GEBERIT | Izolačná doska
pre závesné WC a bidet, 
protihluková

 13,63 € 10,20 €

115.770.21.5
115.770.11.5 115.788.11.2

115.788.DW.2

111.300.00.5

110.302.00.5 111.367.00.5

111.355.00.5

111.815.00.1

156.050.00.1
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OVLÁDACIE TLAČIDLÁ
A INŠTALAČNÉ MODULY

 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM



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

ALCA | OVLÁDACIE TLAČIDLO
pre predstenové inštalačné systémy, materiál - plast, na objednávku v ďalších 
2 farebných prevedeniach

 biela lesk 67,52€ 57,40 €

ALCA | THIN
pre predstenové inštalačné systémy, materiál - plast

 biela lesk/chróm lesk 85,52 € 72,70 €

 biela lesk 67,55 € 57,40 €

biela lesk biela lesk /chróm lesk biela lesk

ALCA | SADROMODUL
predstenový inštalačný systém pre závesné WC, 
pre suchú inštaláciu

  312,71 €  154,30 €

ALCA | JADROMODUL
predstenový inštalačný systém pre závesné WC, 
pre suchú inštaláciu

 322,52 € 173,60 €

ALCA | JADROMODUL SET 5v1
predstenový inštalačný systém AM102/1120, 
WC RimFlow, WC sedadlo z Duroplastu softclose, 
ovládacie tlačidlo M1710, izolačná doska

  404,57 €  337,80 €

ALCA | SADROMODUL SET 5v1
predstenový inštalačný systém AM101/1120, 
WC RimFlow, WC sedadlo z Duroplastu softclose, 
ovládacie tlačidlo M1710, izolačná doska

 392,42 €   327,60 €

ALCA | IZOLAČNÁ DOSKA
k závesnému WC

 4,20 €   3,80 €

M370

M770
M670

AM101/1120 AM102/1120

SET 8595580566180SET 8595580566166

M91
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.  - produkt dostupný skladom

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

 1 928,75 € 1 543,00 €

GEBERIT | SMYLE Square
závesné WC Rimfree s hlbokým splachovaním, 
uzavretý pravouhlý tvar, 6/5/4,5 l, dĺžka 54 cm

 307,51 € 246,00 €

6L
4,5L

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 166,85 € 141,80 €
 WC sedadlo 76,33 € 64,90 €

JIKA | MIO
závesné WC Rimless, hlboké splachovanie, dĺžka 53 cm,  
WC sedadlo z Duroplastu, nerezové úchyty, 
odnímateľné, klasické alebo s pozvoľným sklápaním  

   WC Rimless 322,63 € 261,20 €
   sedadlo 81,85 € 66,30 €
   WC sedadlo 

          softclose  118,78 € 96,20 €

TILA | HARDY NEW SET
závesné WC bez splachovacieho okruhu - PureRim, 
slim WC sedadlo odnímateľné, s pozvoľným sklápaním 
a kovovými úchytmi
36 x 52 x 34 cm

set WC + sedadlo 219,00 €

TILA | HALLE NEW SET
WC kombi bez splachovacieho okruhu - PureRim, odpad 
univerzálny, slim WC sedadlo odnímateľné, s pozvoľným 
sklápaním a kovovými úchytmi
38 x 60,5 x 79,5 cm

set WC + sedadlo 299,00 €

TILA | OVA SET
závesné WC bez splachovacieho okruhu - PureRim, 
slim WC sedadlo odnímateľné, s pozvoľným sklápaním 
a kovovými úchytmi
35 x 54,5 x 38 cm

set WC + sedadlo 199 € 159 €

4,5 L

10
ROKOV

JIKA | EUROLINE SET
WC kombi, spodný / rovný odpad, splachovanie 3/6 l,  
WC sedadlo termoplastové

 WC Kombi + WC sedadlo Zeta 146,38 € 106,00 €

LAUFEN | PRO
závesné WC s hlbokým splachovaním, dĺžka 53 cm, 
Rimless
WC sedadlo klasické alebo s pozvoľným sklápaním

 WC Rimless 422,58 € 342,10 €

 
WC sedadlo 
softclose 205,99 € 166,80 €

4,5 L

146.092.11.1

500.208.01.1

K93120000
K90112000

H8207140000001
H8917100000631
H8917110000631

H8932710000071
sedadlo ZETA
H8602720007871
WC Kombi zadný rovný
H8602730007871
WC Kombi spodný

AQUA 0205 - SET wc kombi ZR + sedadlo Zeta
AQUA 0206  - SET wc kombi SP + sedadlo Zeta

H8209660000001
H8969513000001

TK1040TK1042N TK1630N
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WC A PRÍSLUŠENSTVO
 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM



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

TILA | ROSE
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, s otvorom na batériu v strede, 
bez viditeľného prepadu

48 x 37 x 13 cm 99,00 €
Batéria nie je súčasťou produktu.

TILA | CORNER
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, s otvorom na batériu, 
s povrchovou úpravou UP-clean

43 x 43 x 13,5 cm 149,00 €

TILA | TALLER
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, bez otvoru na batériu, 
s povrchovou úpravou UP-clean

28 x 28 x 14 cm 89,00 €

TILA | DELLA
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, bez otvoru na batériu, 
s povrchovou úpravou UP-clean

50 x 30,5 x 13,5 cm 109,00 €

TILA | NETIA
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, s otvorom na batériua 
viditeľným prepadom, s povrchovou úpravou UP-clean

38 x 38 x 13,5 cm 109,00 €

TILA | MIA
umývadlo na dosku
keramické, biela lesklá, s otvorom na batériu v strede, 
bez viditeľného prepadu

39 x 39 x 13,5 cm 99,00 €
Batéria nie je súčasťou produktu.

TILA | DOSKA pod umývadlo
biela lesklá, 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 €

dub prírodný, 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 chróm 99,00 €
37 cm čierna 99,00 €

TK5023 TKU41267 TKU4005-4

TKU4958 TKU4161 TK5081

Kód 
TN6865
TN6866
TN6867
TN6868

Kód 
TN6871
TN6872
TN6873
TN6874

UN6829
UN7659
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UMÝVADLÁ NA DOSKU

 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM



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

GEBERIT | SMYLE Square skrinka pod umývadlo
závesná skrinka, 2 zásuvky, rám zásuvky z kovu, otváranie rukoväťou, určená 
pre umývadlo s jedným prepadom

73,4 x 47 x 61,7 cm    lesklá biela 569,15 € 455,30 €
88,4 x 47 x 61,7 cm    lesklá biela 639,05 € 511,20 €
118,4 x 47 x 61,7 cm    lesklá biela 844,08 € 675,30 €

GEBERIT | SMYLE Square umývadlo
keramické, s viditeľným prepadom s otvorom na batériu v strede

 60 x 48 cm 152,69 € 122,20 €

 75 x 48 cm 210,24 € 168,20 €

GEBERIT | SMYLE Square umývadlo
keramické, s viditeľným prepadom s dvomi otvormi na batériu

 90 x 48 cm 281,69 € 225,40 €

 120 x 48 cm 393,97 € 315,20 €

KOLO | TWINS závesná skrinka 
2 zásuvky, 2 x úchytka, na objednávku v ďalších 2 farebných prevedeniach
Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktu. 

50 x 57 x 46 cm  lesklá biela 305,84 € 260,00 €
60 x 57 x 46 cm  lesklá biela 306,37 € 260,40 €

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  282,30 € 240,00 €

KOLO | TWINS umývadlo
vo vnútri pravouhlé, s otvorom na batériu a s prepadom
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.

 50 x 46 cm  117,55 € 99,90 €
 60 x 46 cm 129,83 € 110,40 €

500.249.01.1
500.251.01.1

500.252.01.1
500.253.01.1

500.353.00.1
500.354.00.1
500.355.00.1

89489000
89492000

88460000

L51150000
L51160000
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK
 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM

GEBERIT | SMYLE KOLO | TWINS



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

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 146,34 € 118,50 €

 40 x 23 cm čerešňa 153,95 € 124,60 €

čerešňabiela

20 000

JIKA | CUBITO PURE 
Umývadlo 
s otvorom na batériu v strede a viditeľným prepadom, záruka 10 rokov

 60 x 45 cm 119,96 € 97,10 €

JIKA | CUBITO PURE 
Asymetrické umývadielko 
otvor na batériu vľavo / vpravo, záruka 10 rokov
45 x 25 cm

 ľavé 110,63 € 89,60 €

 pravé 110,63 € 89,60 €
Batéria a sifón nie je súčasťou produktu. Batéria a sifón nie je súčasťou produktu.

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 395,98 € 320,60 €

20 000

biela

H4535111753001
H4535111753081

H8104230001041 
H8114230001051
H8114240001061

H4537621763001 

15

JIKA | CUBITO PURE / PETITJIKA | CUBE



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

TILA | EVIE SET 45 cm
umývadlo + skrinka 
keramické umývadlo, skrinka s 2 dvierkami, 1 nastaviteľná 
polička, kovové úchyty vo farbe chróm v balení
45 x 30,5 x 71,1 cm

 biela lesklá 199,00 €
dub scarlet 199,00 €

Batéria nie je súčasťou produktu.

TILA | EVIE SET 50 cm
skrinka pod umývadlo + umývadlo 
skrinka s 2 dvierkami, 1 nastaviteľná polička, kovové 
úchyty vo farbe chróm v balení, keramické umývadlo 
sviditeľným prepadom, otvor na batériu v strede 
50,5 x 38,6 x 70,7 cm

  biela lesklá 229,00 €

 dub scarlet 229,00 €

biela lesklá

biela lesklá

dub scarlet

dub scarlet

Batéria nie je súčasťou produktu. Batéria nie je súčasťou produktu.

TILA | EVIE SET 60 cm
skrinka pod umývadlo + umývadlo skrinka 
s 2 dvierkami, 1 nastaviteľná polička, kovové úchyty 
vo farbe chróm v balení, keramické umývadlo 
s viditeľným prepadom, otvor na batériu v strede
60,5 x 38,6 x 70,7 cm

 biela lesklá 239,00 €

 dub scarlet 239,00 €

biela lesklá dub scarlet

TILA | EVIE nábytkové umývadlo 
keramické umývadlo, možnosť namontovať na stenu 
bez skrinky

 50 cm 50,4 x 39,5 x 13,5 cm 85,00 €
60 cm 60,7 x 40,5 x 13,5 cm 95,00 €

Batéria nie je súčasťou produktu.

TILA | EVIE úchyt
kovový úchyt vo farbe: čierna

      59,6 x 2,4 x 4,6 cm 29,00 €

TILA | VERA skrinka 60 cm
pod umývadlo/dosku 
skrinka s 2 zásuvkami, biela lesklá, kovové úchyty vo 
farbe chróm sú súčasťou balenia

  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 sú súčasťou balenia

 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 sú súčasťou balenia

 80 x 45,6 x 59 cm 289,00 €

TILA | VERA umývadlo
nábytkové
biele keramické umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným prepadom

 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 dvojumývadlo
nábytkové 
biele keramické dvojumývadlo s 2 otvormi na batériu 
a viditeľnými prepadom 

 121 x 46,5 x 17 cm 309,00 €

Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu. Batéria a umývadlo nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

TN7972
TN7971

TN8348
TN8350

TN8349
TN8351

TK6005
TK6006

UN8772

TN6954 TN6956

TK244

TK863
TK798
TK693

TN6987
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TILA | EVIE

TILA | VERA



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

TILA | ANDY WIDE 60 cm
SET skrinka + umývadlo
skrinka s 1 zásuvkou s 2 dvierkami, biela lesklá, kovové 
úchyty a nohy vo farbe chróm sú súčasťou balenia

  61,3 x 82,1 x 46,5 cm 295,00 €

TILA | ANDY WIDE 80 cm
SET skrinka + umývadlo
skrinka s 1 zásuvkou s 2 dvierkami, biela lesklá, kovové 
úchyty a nohy vo farbe chróm sú súčasťou balenia

  81,3 x 82,1 x 46,5 cm 355,00 €

Batéria nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

TILA | ANDY 60 cm
vysoká skrinka
skrinka s 3 dvierkami, 
biela lesklá, kovové úchyty 
a nohy vo farbe chróm 
sú súčasťou balenia

  60 x 181,9 x 34,1 cm 335,00 €

TILA | ANDY 30 cm
vysoká skrinka
skrinka s 2 dvierkami, 
biela lesklá, kovové úchyty 
a nohy vo farbe chróm 
sú súčasťou balenia

  29,9 x 181,9 x 29,1 cm 215,00 €

TILA | EBY SET 45 cm
umývadlo + skrinka keramické umývadlo, skrinka s 1 univerzálnymi dvierkami, 
1 nastaviteľná drevená polička, kovový úchyt je súčasťou balenia 
45 x 30,8 x 60 cm

Korpus Umývadlo Úchyt Cena
biela lesk biela lesk chróm lesk 199,00 €
čierna mat čierna mat zlatá lesk 299,00 €
dub scarlet čierna mat čierna mat 299,00 €

Batéria nie je súčasťou produktu.

čierna mat čierna leskbiela lesk biela leskdub scarlet antracit lesk

TILA | YANA SET 
umývadlo + skrinka 40 cm 
keramické umývadlo, skrinka s 1 dvierkami, systém Push to Open, 2 poličky
40 x 22,5 x 68 cm     

Korpus Umývadlo Cena
biela lesklá biela lesk 129,00 €
čierna lesklá biela lesk 149,00 €
antracit lesklá biela lesk 139,00 €

Batéria nie je súčasťou produktu.

TN8721

TN8722TN7472TN8723

Kód 
TN5072
TN8300
TN8302

Kód 
TN3068
TN3070
TN6042
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TILA | ANDY

TILA | EBY TILA | YANA



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

Biela lesklá 219 €
Dub scarlet 219 €

Biela lesklá 279 €
Dub scarlet 279 €

Univerzálna vysoká skrinka 
SLIM 40 cm
2 dvierka, 4 sklenené výškovo nastaviteľné poličky, 
kovové úchyty vo farbe chróm
40 x 180 x 12,6 cm

Univerzálna vysoká skrinka 
40 cm
2 dvierka, 4 sklenené výškovo nastaviteľné poličky, 
kovové úchyty vo farbe chróm
40 x 180 x 35,2 cm

dub scarlet dub scarletbiela lesk biela lesk

Univerzálna vysoká skrinka 
so zrkadlom 40 cm
skrinka so zrkadlom na dverách, 1 dvierka, 5 vonkajších 
pevných poličiek, vnútro: 4 sklenené výškovo nastaviteľné 
poličky, 2 pevné poličky
43 x 150 x 24,1 cm

Doplnky a dekorácie nie sú súčasťou produktu.

biela lesklá 199 €

145 € 185 € 199 €

dub scarletbiela lesklá

Univerzálna polička 40 cm
univerzálna polička
40 x 8 x 14,7 cm

Biela lesklá 85 €
Dub scarlet 85 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 50 cm  
horná skrinka
celozrkadlová, 1 dvierka, 2 sklenené výškovo 
nastaviteľné poličky
50,6 x 61,8 x 12,9 cm

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 60 cm  
horná skrinka
celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené výškovo 
nastaviteľné poličky
60,6 x 61,8 x 12,9 cm 

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 70 cm  
horná skrinka
celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené výškovo nastaviteľné 
poličky
70,6 x 61,8 x 12,9 cm

UN7959
UN7977

UN7409
UN8315 UN6463

UN8446
UN8454

UN4652 UN4653 UN4661
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UNIVERZÁLNY NÁBYTOK

ZRKADLOVÉ SKRINKY



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

Univerzálna polička 40 cm
univerzálna polička
40 x 8 x 14,7 cm

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 

60x70x2,5 cm 179,00 € 119,00 €
80x70 x2,5 cm 199,00 € 129,00 €
100x70x2,5 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

Univerzálne zrkadlo POLLY 
hrúbka 1,9 cm

Priemer Cena
60 cm 125 €
80 cm 160 €
100 cm 240 €

Zrkadlo NADIA
hĺbka 1,9 cm

Rozmer Cena
50 x 100 cm (long) 75 €
50 x 80 cm 65 €
60 x 80 cm 70 €
70 x 80 cm 75 €
80 x 80 cm 86 €
90 x 80 cm 95 €
100 x 80 cm 100 €
120 x 80 cm 110 €

LED osvetlenie na zrkadlo EMBER
na zrkadlá a zrkadlové skrinky
plastové prevedenie, stupeň ochrany IP44, farba 
svetla natural light 4000 K, 230 V, priame pripojenie, 
záruka 5 rokov | výška 2,6 cm, hĺbka 11,1 cm

Šírka Svietivosť Cena
30 cm 473 lm 75 €
50 cm 633 lm 85 €

LED Osvetlenie na zrkadlo MYRA
na zrkadlá a zrkadlové skrinky
plastové prevedenie, stupeň ochrany IP44, farba 
svetla white light 5700 K, 230 V, priame pripojenie výška, 
záruka 5 rokov | výška 2,9 cm, hĺbka 10,2 cm 

Šírka Svietivosť Cena
30 cm 614 lm 65 €
50 cm 630 lm 75 €
80 cm 923 lm 85 €

26769CI/1508
26770CI/1508
26771CI/1508

TN306CITN353CI
TN354CI
TN355CI
TN356CI

Kód
UN6830
UN6831
UN6864

Kód
UN6685
UN6451
UN5800
UN5801
UN5802
UN5803
UN5804
UN5805

Kód
UN644CI
UN645CI

Kód
UN260CI
UN261CI
UN262CI
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ZRKADLÁ A OSVETLENIE

 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM



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

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 366,20 € 311,30 €

 100 cm 395,68 € 336,30 €

 120 cm 454,60 € 386,40 €

NEW TRENDY | VELIO Black
walk in sprchový kút
výška: 200 cm, čierne detaily, 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 402,86 € 342,40 €

 100 cm 432,32 € 367,50 €

 120 cm 491,24 € 417,60 €

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 544,80 € 463,10 €

NOVÉ TVARY A RIEŠENIA
NEW TRENDY

V najnovšej ponuke produktov značky new trendy nájdete
Aj nové tvary sprchových kútov, ktoré svojím vývojom nadväzujú
Na existujúce série. V našom sortimente nájdete modely sérií
Avexa (str. 78) A prime (str. 382) V celej škále farieb.

Rodinu prime sme rozšírili o nové riešenia rohových sprchových
Kútov. Avexa získala modely vybavené držiakom na uteráky
A ozdobným hliníkovým rámom (s. 44). V tejto sérii nechýbajú
Ani päťuholníkové tvary, ktoré sa hodia najmä do malých kúpeľní.

Držiak na uteráky je dostupný aj vo všetkých ostatných sériách,
Ktoré majú v ponuke produkt na mieru.

D-0134B
D-0135B
D-0137B

D-0142B
D-0143B
D-0145B

K-0507
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 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM

SPRCHOVÉ KÚTY



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

NEW TRENDY | SET SUVIA
sprchový kút štvrťkruhový + sprchová vanička + sifón
sprchový kút s výškou 185 cm, číre bezpečnostné sklo, hrúbka skla 5 mm, dvere 
posuvné, prístenná regulácia 1 cm, univerzálny - možnosť osadenia vpravo 
alebo vľavo, šírka vstupu 44 / 53 cm, detaily v chrónovanom prevedení,
sprchová vanička štvrťkruhová s výškou 16 cm, akrylová, s panelom, priemer 
odtoku 5,2 cm, sifón.  Záruka 2 roky

80 x 80 cm 322,00 €
90 x 90 cm 322,00 €

NEW TRENDY | SET SUVIA
sprchový kút štvorcový + sprchová vanička + sifón
sprchový kút s výškou 185 cm, číre bezpečnostné sklo, hrúbka skla 5 mm, dvere 
posuvné, prístenná regulácia 1 cm, univerzálny - možnosť osadenia vpravo 
alebo vľavo, šírka vstupu 42 / 49 cm, detaily v chrónovanom prevedení,
sprchová vanička štvrťkruhová s výškou 16 cm, akrylová, s panelom, priemer 
odtoku 5,2 cm, sifón.  Záruka 2 roky

80 x 80 cm 342,00 €
90 x 90 cm 342,00 €

SPRCHOVÝ
SET

SPRCHOVÝ
SET

  
  

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

 80 cm 489,60 € 416,20 €

 90 cm 510,00 € 433,50 €

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

 80 cm 513,60 € 436,60 €

 90 cm 534,00 € 453,90 €
D-0120A
D-0121A

D-0124A
D-0125A

ZS-0005
ZS-0006

ZS-0007
ZS-0008
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  - produkt dostupný skladom Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.

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 297,60 € 253,00 €
 90 cm 315,60 € 268,30 €

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 379,20 € 322,30 €

ALCA | ŽĽAB
nerezový podlahový žľab líniový 

  - 750 mm, 850 mm, 950 mm 
750 mm 248,20 € 193,60 €
850 mm 260,17 € 202,90 €
950 mm 275,81 € 215,10 €

ALCA | ŽĽAB
nerezový podlahový žľab líniový, čierny

  - 750 mm, 850 mm
750 mm 310,24 € 242,00 €
850 mm 325,21 € 253,70 €

ALCA | ŽĽAB
nerezový podlahový žľab líniový, znížený, čierny

  - 750 mm, 850 mm, 950 mm
750 mm 310,24 € 263,70 €
850 mm 325,21 € 276,40 €

ALCA | ŽĽAB
nerezový podlahový žľab líniový, znížený

  - 750 mm, 850 mm, 950 mm
750 mm 248,20 € 193,60 €
850 mm 260,17 € 202,90 €
950 mm 275,81 € 215,10 €

ALCA | PURE BLACK
nerezový rošt PURE, čierny

  - 750 mm, 850 mm, 950 mm
750 mm 77,57 € 65,90 €
850 mm 81,44 € 69,20 €
950 mm 85,39 € 72,60 €

ALCA | ŽĽAB
líniový podlahový žľab plastový + rošt

  - 750 mm, 850 mm, 950 mm
750 mm 127,94 € 99,80 €
850 mm 136,45 € 106,40 €
950 mm 145,01 € 113,10 €

ALCA | LINE
nerezový rošt LINE, lesklý

  - 750 mm, 850 mm, 950 mm
750 mm 62,05 € 48,40 €
850 mm 65,15 € 50,80 €
950 mm 68,32 € 53,30 €

• Čistiteľný sifón
• 25 rokov záruka na nerez. žľaby
• 30 designových línií roštov

P-0024
P-0025P-0038

APZ101-750
APZ101-850
APZ101-950

APZ1-750
APZ1-850 
APZ1-950

APZ1BLACK-750
APZ1BLACK-850 

APZ101BLACK-750
APZ101BLACK-850 

PURE-750BLACK
PURE-850BLACK
PURE-950BLACK

LINE-750L 
LINE-850L 
LINE-950L 

APZ10-750M 
APZ10-850M
APZ10-950M
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VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ ŽĽABY



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

• Čistiteľný sifón
• 25 rokov záruka na nerez. žľaby
• 30 designových línií roštov

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 

45,00 €

TILA | LARA
páková sprchová batéria 
nástenná, prietok pod 15 l /min, mosadz s povrchovou 
úpravou chróm, 
záruka 5 rokov

56,00 €

TILA | LARA
páková vaňová batéria 
nástenná, prietok pod 15 l /min, perlátor, keramická 
kartuša, mosadz s povrchovou úpravou chróm, záruka 
5 rokov 

65,00 €

KLUDI | PURE&EASY
páková umývadlová batéria
stojanková, s odpadovou súpravou, keramická 
kartuša, ECO-perlátor, chróm, záruka 5 rokov

 93,97 € 79,90 €

KLUDI | PURE&EASY 
páková vaňová batéria
s poistkou proti obareniu, keramická kartuša, chróm, 
záruka 5 rokov

 147,50 €    125,40 €

KLUDI | PURE&EASY
páková sprchová batéria
s poistkou proti obareniu, keramická kartuša, 
chróm, záruka 5 rokov

 111,58 € 94,80 €

HANSGROHE | FOCUS
páková umývadlová batéria 
s odpadovou súpravou, prietok 5 l /min, nastaviteľné 
obmedzenie teploty, perlátor, QuickClean, technológia 
EcoSmart, chróm, záruka 5 rokov* 

 152,04 € 109,50 €

HANSGROHE | FOCUS
páková umývadlová batéria 
s bidetovou sprškou, prietok: 7,2 l / min, 
bez odpadovej súpravy, sprchová 
hadica 160 cm, chróm, záruka 5 rokov*

 172,24 € 127,60 €

HANSGROHE | FOCUS
páková sprchová batéria
nástenná, prietok 15 l /min, nastaviteľné obmedzenie 
teploty, chróm, záruka 5 rokov*

 156,72 € 112,80 €

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 186,96 € 134,60 €

 bez OS 177,60 € 127,90 €

HANSGROHE | FOCUS
vaňová podomietková batéria, 
páková, nastaviteľné obmedzenie 
teploty, chróm, záruka 5 rokov*

 189,48 € 136,40 €

HANSGROHE | FOCUS
páková vaňová batéria
nástenná, prietok 19 l /min, nastaviteľné obmedzenie 
teploty, perlátor, QuickClean, chróm, záruka 5 rokov*

 186,96 € 134,60 €

HANSGROHE | I-BOX
univerz. základné podomietkové teleso

 176,40 €  84,70 €

TB06900 TB06920 TB06930

370280565 376810565 378410565

31730000

31607000
31517000

31960000 31940000

31926000 31945000 01800180
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KÚPEĽŇOVÉ BATÉRIE

 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM



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

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*

 138,84 € 100,00 €

HANSGROHE | 
CROMA SELECT E
sprchová sada, ručná sprcha Croma Select E, nástenný 
držiak Porter S, sprchová hadica Isiflex 160 cm, 
QuickClean, prevedenie biela / chróm, záruka 5 rokov*

 89,76 € 64,60 €

HANSGROHE | RAINDANCE SELECT E
ručná sprcha, priemer hlavy 12 cm, SELECT tlačítko, 
3 prúdové typy, prietok 15 l/min, prevzdušňovač, 
QuickClean, 2 farebné prevedenia, záruka 5 rokov*

 chróm 124,68 € 89,80 €

 chróm/biela 124,68 € 89,80 €

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*

 143,64 € 103,40 €

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*

 82,68 € 59,50 €

*Záruka 5 rokov je podmienená montážou produktov certifikovaným inštalatérom Hansgrohe.

HANSGROHE | FIX-FIT
uhlová hadicová prípojka so spätným 
ventilom, chróm

 57,96 € 41,70 €

HANSGROHE | FIX-FIT
uhlová hadicová prípojka so spätným 
ventilom, chróm

 42,60 €  30,70 €

HANSGROHE | 
DRŽIAK PORTER'S
nástenný držiak ručnej sprchy, 
chróm

 34,32 € 24,70 €

HANSGROHE | 
FIX-FIT PORTER'S
uhlová hadicová prípojka so spätným 
ventilom a držiakom ručnej sprchy, chróm

 114,72 € 82,60 €

HANSGROHE | 
FIX-FIT PORTER'E
uhlová hadicová prípojka so spätným 
ventilom a držiakom ručnej sprchy, chróm

 114,72 € 82,60 €

HANSGROHE | 
FIX-FIT PORTER
hadicová prípojka štvorcová s držiakom 
ručnej sprchy, chróm

 114,72 € 82,60 €

HANSGROHE | ISIFLEX
sprchová hadica s otočným spojom, 
160 cm, chróm

 160 cm 36,24 €   26,10 €

 125 cm 33,60 € 24,20 €

HANSGROHE | 
BIDETTE Ručná sprcha
ručná sprcha Bidette so spätným 
ventilom, sprchový nástenný držiak, 
sprchová hadica 125 cm, prietok 6,6 l/
min, chróm

116,64 € 84,00 €

26412400

26864000

26520000
265204002776300027772000

27505000 27414000

28331000

2688800026887000

26889000 32129000
28276000
28272000
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 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM

SPRCHOVÉ SETY



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

TILA | DALIA
voľne stojaca akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

150 x 73 x 58 cm  1 799,00 €
160 x 73 x 58 cm  1 849,00 €
170 x 78 x 60 cm  1 899,00 €

Batéria nie je súčasťou produktu.

TILA | DALIA rohová
voľne stojaca rohová akrylátová vaňa s prepadom, odtok v strede, súčasťou 
je vaňová odtoková súprava, click/clack výpusť

pravá 160 x 73 x 60 cm  1 849,00 €
ľavá 160 x 73 x 60 cm  1 849,00 €

Batéria nie je súčasťou produktu.

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  1 899,00 €
168 x 74 x 66 cm  1 899,00 €

JIKA | RIGA
oceľové nohy
nastaviteľné, vhodné k vaniam RIGA, ALMA, TANZA, 
2 ks v balení

 35,33 € 18,00 €

JIKA | RIGA
pravouhlá oceľová vaňa, výška 37,5 cm, odtok v priestore pre nohy, bez odtokovej 
súpravy a nožičiek, záruka 5 rokov

 120 x 70 x 37,5 cm 163,49 € 132,00 €

 130 x 70 x 37,5 cm 156,40 € 132,00 €

 140 x 70 x 37,5 cm 163,49 € 132,00 €

 150 x 70 x 37,5 cm 163,49 € 132,00 €

 160 x 70 x 37,5 cm 163,49 € 132,00 €

 170 x 70 x 37,5 cm 163,49 € 132,00 €

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  1 859,00 €

TILA | ODTOKOVÁ SÚPRAVA
click/clack výpusť s priemerom 7 cm vhodná ku všetkým vaniam TILA

čierna matná 35,00 €
zlatá 39,00 €

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/ 335,15 € 270,00 €
set /vaňa 170 x 70 cm + sifón/ 335,15 € 270,00 €
nohy k vani 56,47 € 48,00 €

 
 
 

KOLO | SET REKORD
pravouhlá vaňa, akrylátová, výška: 40 cm, 
vrátane nožičiek, odtok v priestore pre nohy, automatický vaňový sifón

Set 150 x 70 cm 223,19 €  175,40 €
Set 160 x 70 cm 234,97 € 185,20 €
Set 170 x 70 cm 247,16 € 195,20 €

 
 

 

DVV02779
DVV24511
DVV02786

DVV45318
DVV45295

DVV10672
DVV10774

DVV11672

H2940120000001

H2340200000001
H2340300000001
H2340400000001
H2340500000001
H2340600000001
H2340700000001

21010507
21015540

Vaňa 160 cm KW111700010001
Vaňa 170 cm KW111800010001
sifón A55K

AQUA 0320
AQUA 0321

KW581470000000

Vaňa 150x70 cm  XWP1650000
Vaňa 160x70 cm  XWP1660000
Vaňa 170x70 cm  XWP1670000
Sifón A55K

AQUA 0037
AQUA 0038
AQUA 0039
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VANE A PRÍSLUŠENSTVO
 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM



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

BEMETA | DARK
vešiačik 5,5 cm, mosadz, čierny

 16,49 € 14,00 €

BEMETA | DARK
mydelnička, 
mosadz / mliečne sklo, čierna

34,67 € 29,50 €

BEMETA | DARK
držiak na zubné kefky, 
mosadz / mliečne sklo, čierny

 34,46 € 29,30 €

BEMETA | DARK
dávkovač tekutého mydla, 
chróm  / mliečne sklo, 230 ml

53,64 € 45,60 €

BEMETA | DARK
dvojháčik, mosadz, čierny

 18,06 € 15,40 €

BEMETA | DARK
držiak toaletného papiera 
s krytom, mosadz, čierny

 44,46 € 37,80 €

BEMETA | DARK
WC kefa, 
mosadz / mliečne sklo, čierna

44,46 € 37,80 €

BEMETA | OMEGA
vešiačik dvojitý, chróm

 14,63 € 12,40 €

BEMETA | OMEGA
vešiačik, 3 cm, chróm

 4,87 € 4,10 €

BEMETA | OMEGA
držiak pohára, priemer 6 cm,  
sklo / chróm 

 25,99 € 22,10 €

BEMETA | OMEGA
mydelnička, šírka 11 cm, 
sklo / chróm

 27,85 € 23,70 €

BEMETA | OMEGA
dávkovač tekutého mydla,  
mliečne sklo / chróm

 51,44 € 43,70 €

BEMETA | OMEGA
dvojitý držiak uterákov, 
otočný, 40 cm, chróm

 41,24 €   35,10 €

BEMETA | OMEGA
držiak toaletného papiera  
s krytom, chróm

 35,09 €   29,80 €

BEMETA | OMEGA
držiak toaletného papiera 
bez krytu, chróm

 28,02 € 23,80 €

BEMETA | OMEGA
WC kefa, mliečne sklo / chróm

 38,18 € 32,50 €

104106020

104108040

104110010104109010

104106030

104112010

104113010

104506092

104106032

104212032

104108042

104112012

104110012

104204102

104109017

104113012
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 L teraz v AKCIOVEJ cene
 L produkty dostupné SKLADOM

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY



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

SCHELL | COMFORT
rohový ventil, 1/2“x3/8“ s filtrom, 
samotesniaci závit, chróm

 24,40 €  20,00 €

SCHELL | COMFORT
rohový regulačný ventil Comfort 
1/2“x3/8“ bez matice, chróm

 7,02 € 5,80 €

SCHELL | SANLAND 
rohový regulačný ventil, 
1/2“x3/8“ so sitkom, chróm

 5,40 €

SCHELL | COMFORT
práčkový pripojovací ventil
1/2“x3/4“, chróm

 9,66 € 7,90 €

SCHELL | COMFORT 
kombinovaný rohový ventil,
chróm

 27,76 € 22,80 €

SCHELL | POLAR II SET
vonkajší nemrznúci ventil, priemer otvoru 
v stene: 38 mm, matný chróm

 144,74 € 118,70 €

ZEHNDER | ZCV2 SMART
ventilátor 100 mm s nepretržitým 
chodom, s automatickým zosilnením 
pri zvýšení vlhkosti o 3%

 286,56 € 199,00 €

ZEHNDER | ZCV3 SMART
ventilátor 100 mm s nepretržitým 
chodom, s automatickým zosilnením 
pri zvýšení vlhkosti o 3%, extra tichý, 
dotykové ovládanie na tele ventilátora, 
ovládanie cez aplikáciu

327,24 € 276,00 €

ZEHNDER | SILENT
axiálny ventilátor 100 mm      

 základný ventilátor 75,12 € 68,00 €

 s časovačom 85,92 € 77,00 €

 
s časovačom 
a vlhkomerom 103,92 € 94,00 €

 hladká krytka  11,74 € 11,00 €

ZEHNDER | SAMIKA SMART
ventilátor s časovačom a vlhkostným čidlom, 
prispôsobiteľný každej veľkosti priestoru a 
spôsobu inštalácie 

 239,88 € 216,00 €

035510699

033000699970580000052120699054280699

039970399

ZCV2ZCV3SIZLE100HT

ZSR100B - základný, ZSR100TR - časovač, 
ZSR100HTR - časovač/vlhkomer
ZDECCDIS125/1 - hladká krytka
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Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u vášho predajcu.  - produkt dostupný skladom

THERMAL TREND | 
VÝHREVNÁ TYČ R
bez termostatu

300 W 41,76 €
400 W 41,93 €
500 W 43,91 €
600 W 43,67 €

THERMAL TREND | 
TERMOSTAT TZ 33
vykurovanie na zvolenú teplotu 
v rozsahu 5 až 35 °C, jednoduché 
ovládanie, LCD displej zobrazuje 
okolitú teplotu

37,09 €

THERMAL TREND | 
TERMOSTAT TZT63
s časovačom, vykurovanie 
na zvolenú teplotu v rozsahu 
5 až 35 °C, funkcia protimrazovej 
ochrany, jednoduché ovládánie

46,78 €

Radiátor biely, oblýRadiátor biely, rovný

THERMAL TREND | REBRÍKOVÝ RADIÁTOR
biely, rovný, oceľový profil typu D 30 x 40 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, oceľový profil typu D 30 x 40 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 € 89,00 €
450 x 1680 719 117,38 € 106,00 €
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 € 127,00 €
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 € 106,00 €
600 x 1320 754 126,92 € 114,00 €
600 x 1680 961 162,56 € 146,00 €
600 x 1850 1090 173,23 € 156,00 €
750 x 960 711 123,23 € 111,00 €
750 x 1320 946 129,69 € 117,00 €
750 x 1680 1205 159,97 € 144,00 €
750 x 1850 1367 177,89 € 160,00 €

ZEHNDER | VIRANDO
radiátor, rovný, biely, pripojenie na teplovodné kúrenie, kombinovanú 
prevádzku alebo elektrickú prevádzku

rozmer (mm) prevádzka výkon (W) cena
786 x 500 teplá voda/kombi 379 95,06 € 86,00 €
1226 x 500 teplá voda/kombi 552 121,31 € 109,00 €
1466 x 500 teplá voda/kombi 678 140,32 € 126,00 €
1866 x 500 teplá voda/kombi 830 162,90 € 147,00 €
1226 x 600 teplá voda/kombi 648 132,31 € 119,00 €
1466 x 600 teplá voda/kombi 794 155,53 € 140,00 €
1866 x 600 teplá voda/kombi 978 182,75 € 164,00 €
918 x 500 elektrická 500 319,50 € 288,00 €
1276 x 500 elektrická 750 368,53 € 332,00 €
1516 x 600 elektrická 1000 415,32 € 374,00 €

kód:  KDšírka/výška
napr.:  KD450/730 
            KD600/1850

1373/01 300W
1373/02 400W
1373/03 500W
1373/04 600W TZ33 TZT63

kód:  KDOšírka/výška
napr.:  KDO450/960 
            KDO750/1680

AB-080-050
AB-120-050
AB-150-050
AB-180-050
AB-120-060
AB-150-060
AB-180-060
ABE-090-050/TF
ABE-120-050/TF
ABE-150-060/TF
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ALCA | SIFÓN
vaňový, so zátkou

 14,05 €  12,60 €

ALCA | SIFÓN
vaňový, automat, kov

 chróm 36,47 €  32,80 €

 čierna 77,88 €  70,10 €

ALCA | SIFÓN
vaňový, click/clack, kov, chróm, čistenie 
zhora

 45,94 € 41,30 €

ALCA | SIFÓN
vaničkový, chróm, 90 mm

 chróm 22,94 €  20,60 €

 čierna mat 74,62 €  67,20 €

ALCA | SIFÓN
pre hrubostenné vaničky, chróm

 22,94 €  20,60 €

ALCA | SIFÓN
umývadlový, s nerezovou mriežkou

 6,83 € 6,10 €

ALCA | POLOSIFÓN
umývadlový, plast

 4,46 €  4,00 €

ALCA | POLOSIFÓN
umývadlový, nábytkový

 7,43 €  6,70 €

ALCA | SIFÓN
umývadlový, Design, celokovový 

 chróm 48,20 € 43,40 €

 čierna 120,58 € 108,50 €

ALCA | SIFÓN
umývadlový, kovový

 19,63 €  17,70 €

ALCA | VÝPUSŤ
umývadlová, click/clack, celokovová, 
malá zátka

 19,96 €  18,00 €

HENKEL | 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 4,24 €  3,60 €

 80 m 9,94 €  8,40 €

 180 m 18,56 €  15,80 €

ALCA | VÝPUSŤ
umývadlová, click/clack, celokovová, veľká 
zátka, čistenie zhora

 chróm 23,22 €  20,90 €

 čierna 58,09 €  52,30 €

ALCA | SIFÓN
práčkový podomietkový, nerez

 5,00 €  4,50 €

ALCA | 
FLEXI PRIPOJENIE

 50/50 2,05 €  1,80 €

 6/4“ - 50/40 2,05 €  1,80 €

ALCA | 
FLEXI PRIPOJENIE
k WC

 9,31 €  8,40 €

ALCA | SPLACHOVAČ
pisoárový tlakový splachovač,  
nadomietkový

 57,06 €  51,40 €

ALCA | 
NAPÚŠŤACÍ VENTIL
univerzálny, bočný, pre predstenové 
inštalačné systémy a plastové a 
keramické nádržky

 9,56 €  8,60 €

ALCA | SIFÓN
vaňový sifón s napúšťaním, chróm

 97,79 € 88,00 €A504CKM

A43 A41

A492CR
A49CR
A49BLACK

A55K
A55BLACK

A501

A391

2732451
2073427
2079986

A431      

A400
A400BLACK

A434

A392C
A392BLACK

ATS001

A150UNIA97A770
A720

APS3

A564CRM1
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MAPEI | MAPEBAND PE 120
PVC páska, do interiéru

 10 bm 36,82 € 31,30 €

MAPEI | MAPEGUM WPS
jednozložková, rýchloschnúca, pružná, tekutá membrána

 5 kg 44,32 € 37,70 €

 10 kg 83,64 € 71,10 €

MAPEI | NIVOPLAN PLUS
rýchloschnúca cementová vyrovnávacia malta, šedá 

 25 kg 12,48 €   10,60 €

MAPEI | ULTRAPLAN RENOVATION
rýchloschnúca, vláknami vystužená, samonivelizačná, cementová 
malta, do hrúbky 3 - 40 mm 

 23 kg 23,74 €   18,90 €

MAPEI | ECO PRIM GRIP PLUS
rýchloschnúci viacúčelový primer na nesavé podklady, 
interiér / exteriér

 1 kg 22,86 € 19,40 €

 5 kg 49,47 € 42,00 €

MAPEI | PRIMER G Pro
vysokoúčinný, rýchloschnúci koncentrovaný penetračný náter 
na savé podklady, vhodný do interiéru aj exteriéru

 1 kg 9,79 € 8,30 €

 5 kg 40,80 €  34,70 €

MAPEI | KERAFLEX EXTRA S1
cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou 
zavädnutia, do formátu 60 x 60 cm, šedá

 25 kg 27,06 € 23,00 €

MAPEI | ADESILEX P9
špeciálne cementové lepidlo C2TE, šedá, predĺžená doba 
zavädnutia, na formáty do 30 x 60 cm

 25 kg 22,95 € 19,50 €

MAPEI | MAPEKLEJ EXTRA
základné cementové lepidlo C1na keramické obklady a dlažby, 
šedá

 25 kg 9,40 € 7,60 €

MAPEI | MAPESIL AC
silikónový tesniaci tmel, protiplesňový, do interiéru aj exteriéru, 
rôzne farby, 310 ml

   farebný 12,89 € 11,00 €

 transparentný 12,89 € 11,00 €

   2 kg od 12,01 €  od 9,30 €

   5 kg od 27,23 €  od  21,00 €

MAPEI | ULTRACOLOR PLUS
škárovacia malta, nenasiakavá, protiplesňová, farebne stála, 
do interiéru aj exteriéru, široká škála farieb, hrúbka 2-20mm

CERESIT | CT 17
základný náter (penetrácia) pre nasiakavé podklady 

 2 l   10,50 € 8,30 €

 5 l   22,02 € 17,40 €

CERESIT | CT 19 
adhézny mostík SuperGrip pre nenasiakavé a kritické podklady

 5 kg 43,26 € 35,00 €

CERESIT | CN 68
cementová samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh 
v interiéri v  rozsahu od 2 do 15 mm

 25 kg 19,56 € 15,40 €

CERESIT | CL 51
jednozložková hydroizolácia, interiér

 2 kg 16,14 € 13,10 €

 5 kg 35,40 € 28,60 €

CERESIT | CL 152
hydroizolačná páska

 10 m 35,16 € 28,50 €

CERESIT | CM 11 PLUS CERAMIC & GRES
lepiaca malta na obklady a dlažby, C1T

 25 kg 10,08 € 8,20 €

CERESIT | CM 14 UNIVERSAL FLEXI
flexibilná lepiaca malta, C2TE, pre malý a stredný formát, 
vhodný do interéru aj exteriéru

 25 kg 16,14 € 13,30 €

CERESIT | CM 16  PRO FLEXIBLE
flexibilná lepiaca malta, C2TE, priečna deformácia - S1 (rozmer 
do 1m2)

 25 kg 19,38 € 16,00 €

CERESIT | CS 11 ACRYL
akrylátový tmel určený na vyplnenie prasklín a trhlín v murive, 
omietkach aj dreve, hlavne tam, kde bežné škárovacie hmoty 
vykazujú trhliny a praskliny

 300 ml 3,56 € 2,80 €

CERESIT | CE 40 AQUASTATIC
škárovacia hmota flexibilná, vodoodpudivá, na šírku škár 
do 8 mm, balenie 2 kg a 5 kg

2 kg od 8,40 €    od 6,70 €

7953010

0203332CZ
0203305CZ

1560130
1560105

124805
124810

106025

0124323

128225

006125

1194325

48XXX42IT
4899942IT

60XXX28AU
600XXX28A

60XXX45AU 
600XXX45A 

XXX = kód farby zo vzorkovníka XXX = kód farby zo vzorkovníka

2082987
2005226

2450574

1459766

1965759
874764

1605209

1535531

2464598

898383

1408259
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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

Rektifi kovaná

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 Refl ex 
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 baleníHrúbka skla

Produkt s možnosťou zmeny vybraných 
parametrov a objednania na mieruTrvanie 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

Certifi kovaná 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
PerlEff ekt

TurboFlush
technológia splachovania

6L
4,5L

Produkt dostupný 
skladom
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VÝBER PRODUKTOV SKLADOM  | 2022/2023

| OBKLADY 
| DLAŽBY 
| SANITA 
| KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 
| SPRCHOVÉ KÚTY 
| BATÉRIE 
| KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY 
| RADIÁTORY

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.

Ve
rz

ia
 1

1/
20

22

Spoločnosť Ceramika Paradyż si, vzhľadom na zmeny v technológii výroby, vyhradzuje právo 
na zmenu veľkostí balenia (m2 / kartón) a formátov obkladov a dlažieb uvedených v katalógu.

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

Ceny platné k 15. 11. 2022


