
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA LOTOSAN

Kúpeľne
& INTERIÉR 2021/2022



Všetky predajné miesta a viac informácií o produktoch 
nájdete na www.lotosan.sk

Značka LOTOSAN je originálna slovenská značka kúpeľní,
v ktorej sa premieta 30 rokov skúseností. 

Výrobu nám zastrešujú moderné závody po celom svete.

EXKLUZÍVNE PREDAJNÉ MIESTA 
V LOTOSANe vieme, že ak chcete byť v novej kúpeľni spokojní dlhé roky,

je dobré zveriť sa do rúk odborníka. Naše výrobky nájdete len u vybraných 
autorizovaných predajcov vo vašom meste. Spoľahnite sa na skúsenosti,

profesionalitu a odbornosť a tešte sa z novej, kvalitnej a dizajnovej kúpeľne!

DIZAJN A KVALITA PRE VÁŠ ŠTÝL
Osobitý dizajn aj široké portfólio sérií keramických obkladov 

a dlažieb sme doplnili pútavými NOVINKAMI. Obklady aj dlažby sú 
ideálne do všetkých druhov interiérov a vďaka mrazuvzdornosti vybraných 

sérií aj do exteriéru. Originálne NOVÉ série nájdete aj medzi kúpeľňovým 
nábytkom. Či už hľadáte kúpeľňový nábytok v štýle minimalistickej elegancie, 
trendy glamour alebo s moderným industriálnym charakterom, tu ste určite 
na správnom mieste. Veľké množstvo štýlov a dizajnov nájdete aj v ponuke 

dosiek, umývadiel, LED zrkadiel, doplnkov či vaní a vaničiek.

FARBY!
FARBY!

FARBY!
Nový katalóg LOTOSAN 

na rok 2021/2022 je nabitý 
pestrosťou, nápaditosťou

a fantáziou! 

VYSKLADAJTE SI 
KÚPEĽŇU NA MIERU

 Kombinujte, dopĺňajte, tvorte! 
Široká variabilita kúpeľňového 

nábytku umožní vyskladať 
dokonalú zostavu aj podľa 

vašich predstáv.  

Tip na kombináciu

Nechajte sa inšpirovať 
našimi tipmi!

PESTRÁ PALETA FARIEB
Vneste do kúpeľne kúzlo farieb. Osloboďte svoju umeleckú dušu 

a vytvorte kúpeľňu, ktorá bude jedinečná, nečakaná, pestrá a plná 
farieb. Neváhajte zapojiť fantáziu! Série sme doplnili novými farebnými 

prevedeniami! Predstavivosti sa medze nekladú! 
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Novinka

Novinka

Boston

Absolute Séria ABSOLUTE

Obklad ABSOLUTE Ivory
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI4, R9

  30 x 90 x 0,8 cm   

44,90 € / m2

Obklad ABSOLUTE Taupe
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI4, R9

  30 x 90 x 0,8 cm  

44,90 € / m2

Obklad ABSOLUTE Righe Earth
štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

  30 x 90 x 0,8 cm   

47,90 € / m2

Dekor ABSOLUTE Corten
štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

  30 x 90 x 0,8 cm   

47,90 € / m2

Séria BOSTON

Obklad BOSTON White
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

  30 x 90 x 0,8 cm   

44,90 € / m2

Obklad BOSTON Righe Mud
štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

  30 x 90 x 0,8 cm   

47,90 € / m2

Obklad BOSTON Grey
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

  30 x 90 x 0,8 cm   

44,90 € / m2

Dekor BOSTON Geomix
štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

  30 x 90 x 0,8 cm   

47,90 € / m2

G
GRES

G
GRES
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Obklad COOL Almond
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

 30 x 90 x 0,8 cm  

42,90 € / m2

Obklad COOL Shadow
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

 30 x 90 x 0,8 cm  

42,90 € / m2

Obklad COOL Ghost
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

 30 x 90 x 0,8 cm

42,90 € / m2

Obklad COOL Steel
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

 30 x 90 x 0,8 cm 

42,90 € / m2

Obklad COOL Coral
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

 30 x 90 x 0,8 cm   

42,90 € / m2

Obklad COOL Desert
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

  30 x 90 x 0,8 cm   

42,90 € / m2

Obklad COOL Ocean
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

  30 x 90 x 0,8 cm   

42,90 € / m2

Obklad COOL Forest
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

 30 x 90 x 0,8 cm   

42,90 € / m2

Séria COOL

Novinka

Cool

G
GRES
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Novinka

Cool

Dekor COOL Leaf Winter
štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres

  30 x 90 x 0,8 cm   

75,90 € / ks

Dekor COOL Leaf Autumn
štruktúrovaný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres

  30 x 90 x 0,8 cm   

75,90 € / ks

Séria COOL

Obklad COOL Circle Autumn
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres

  30 x 90 x 0,8 cm   

47,90 € / m2

Obklad COOL Circle Winter
matný, rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres

  30 x 90 x 0,8 cm   

47,90 € / m2

G
GRES
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Dlažba COOL Almond
matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R10

  60 x 60 x 0,95 cm   

36,90 € / m2

Dlažba COOL Ghost
matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R10

  60 x 60 x 0,95 cm   

36,90 € / m2

Dlažba COOL Steel
matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R10

  60 x 60 x 0,95 cm   

36,90 € / m2

Dlažba COOL Shadow
matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R10

  60 x 60 x 0,95 cm   

36,90 € / m2

Dlažba COOL Ocean
matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R10

  60 x 60 x 0,95 cm   

36,90 € / m2

Séria COOL

Novinka

Cool
G

GRES
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Obklad ALBA
lesklý, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 89 x 1 cm   

33,90 € / m2

Obklad ALBA Dekor
lesklý, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 89 x 1 cm   

33,90 € / m2

Séria ALBA  

Obklad DARIA Bone
matný, rektifikovaný, tonalita V2

   29,5 x 89 x 1 cm   

33,90 € / m2

Obklad DARIA Bone Helix
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 89 x 1 cm   

45,90 € / m2

Séria DARIA

Obklad ARCS White
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, monofarebný V1

  29,5 x 90 x 1 cm   

43,90 € / m2

Séria AVORIAZ / Séria ARCS  

Obklad AVORIAZ White
matný, rektifikovaný, monofarebný V1

  29,5 x 90 x 1 cm   

43,90 € / m2

Alba

Avoriaz/Arcs

Daria

Vybrané produkty
dostupné skladom
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Obklad HIT Grey
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 90 x 1 cm   

42,90 € / m2

Obklad HIT NUMME Grey
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 90 x 1 cm   

45,90 € / m2

Séria HIT  

Obklad HIT Caramel
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 90 x 1 cm   

42,90 € / m2

Obklad HIT NUMME Caramel
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 90 x 1 cm   

45,90 € / m2

Obklad HIT Moon
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 90 x 1 cm   

42,90 € / m2

Obklad HIT NUMME Moon
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 90 x 1 cm   

45,90 € / m2

Hit
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Diamante

Aspen

Vybrané produkty
dostupné skladom

Séria DIAMANTE  

Séria ASPEN

Obklad DIAMANTE ORIGAMI
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, monofarebný V1

  30 x 90 x 1,2 cm  

34,90 € / m2

Obklad DIAMANTE ESTRELA Branco
lesklý, štruktúrovaný, rektifikovaný, monofarebný V1

  30 x 90 x 1,2 cm   

35,90 € / m2

Obklad DIAMANTE Branco
matný, rektifikovaný, monofarebný V1

  30 x 90 x 1,05 cm  

33,90 € / m2 

Obklad DIAMANTE Branco
lesklý, rektifikovaný, monofarebný V1

  30 x 90 x 1,05 cm  

34,90 € / m2 

Obklad ASPEN Blanco
lesklý, rektifikovaný, monofarebný V1

  33,3 x 90 x 1 cm   

33,90 € / m2

Obklad ASPEN Blanco Mosaic
lesklý, štruktúrovaný, rektifikovaný, monofarebný V1

  33,3 x 90 x 1 cm   

39,90 € / m2
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Obklad AMALFI Blanco
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  33,3 x 90 x 1 cm   

33,90 € / m2

Obklad AMALFI Beige
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  33,3 x 90 x 1 cm   

  33,90 € / m2

Obklad  LECCO Blanco
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  33,3 x 90 x 1 cm   

33,90 € / m2

Obklad LECCO Crema 
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  33,3 x 90 x 1 cm   

33,90 € / m2

Séria LECCO  

Séria AMALFI  

Obklad AMALFI Blanco Mosaic
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  33,3 x 90 x 1 cm   

39,90 € / m2

Obklad AMALFI Beige Mosaic
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  33,3 x 90 x 1 cm   

  39,90 € / m2

Obklad LECCO Blanco Mosaic
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  33,3 x 90 x 1 cm   

39,90 € / m2

Obklad LECCO Crema Mosaic
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  33,3 x 90 x 1 cm   

39,90 € / m2

Amalfi

Lecco

Vybrané produkty
dostupné skladom
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Calacatta

Forte

Obklad FORTE Grey
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  40 x 120 x 1,1 cm   

47,90 € / m2

Obklad FORTE Sand
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  40 x 120 x 1,1 cm   

47,90 € / m2

Obklad FORTE Sand Štruktúrovaný
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  40 x 120 x 1,15 cm   

49,90 € / m2

Obklad FORTE Grey Štruktúrovaný
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  40 x 120 x 1,15 cm   

49,90 € / m2

Séria FORTE  

Obklad CALACATTA Brillo
lesklý, rektifikovaný, tonalita V2

  40 x 120 x 1,1 cm   

47,90 € / m2

Obklad CALACATTA Brillo Štruktúrovaný
lesklý, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  40 x 120 x 1,15 cm   

49,90 € / m2

Séria CALACATTA  
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Obklad PURE White
matný, rektifikovaný, monofarebný V1

  40 x 120 x 1,1 cm   

47,90 € / m2

Obklad PURE White Brillo
lesklý, rektifikovaný, monofarebný V1

  40 x 120 x 1,1 cm   

47,90 € / m2

Obklad PURE White Štruktúrovaný
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, monofarebný V1

  40 x 120 x 1,15 cm   

49,90 € / m2

Obklad PURE White Brillo Štruktúrovaný
lesklý, štruktúrovaný, rektifikovaný, monofarebný V1

  40 x 120 x 1,15 cm   

49,90 € / m2

Obklad DROP White
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  40 x 120 x 1,1 cm   

47,90 € / m2

Obklad DROP White Štruktúrovaný
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  40 x 120 x 1,15 cm   

49,90 € / m2

Séria PURE  

Séria DROP

Drop

Pure

2423



Motion

Dlažba MOTION Siyah 
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI2

  59 x 59 x 0,85 cm  

  26,90 € / m2

Obklad MOTION LOTUS Black 
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 89 x 1 cm 

45,90 € / m2

Obklad MOTION LOTUS Grey 
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 89 x 1 cm  

45,90 € / m2

Obklad MOTION Black 
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 89 x 1 cm  

  32,90 € / m2

Obklad MOTION White
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 89 x 1 cm  

  32,90 € / m2

Obklad MOTION Grey 
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 89 x 1 cm  

  32,90 € / m2

Dekor MOTION Glamour Black
matný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 89 x 1 cm  

24,90 € / ks

Obklad MOTION LOTUS White
matný, štruktúrovaný, rektifikovaný, tonalita V2

  29,5 x 89 x 1 cm  

45,90 € / m2

Séria MOTION

G
GRES

Vybrané produkty
dostupné skladom
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Dlažba GRAND Bone 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2, PEI4, R9 (matná)

  60 x 60 x 0,9 cm  

Matná 26,90 € / m2

Lappato 26,90 € / m2

Dlažba GRAND Bone 
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2, PEI4, R9

  60 x 120 x 1 cm  

37,90 € / m2

Dlažba GRAND Bone
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2, PEI4, R9 (matná)

  80 x 80 x 1 cm  

Matná 32,90 € / m2

Lappato 34,90 € / m2

Séria GRAND

Dlažba GRAND Grey 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2, PEI3, R9 (matná)

  60 x 60 x 0,9 cm  

Matná 26,90 € / m2

Lappato 26,90 € / m2

Dlažba GRAND Grey 
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2, PEI4, R9

  60 x 120 x 1 cm   

37,90 € / m2

Dlažba GRAND Grey
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2, PEI4, R9 (matná)

  80 x 80 x 1 cm   

Matná 32,90 € / m2

Lappato 34,90 € / m2

G
GRES

Grand
60 120

G

Vybrané produkty
dostupné skladom
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Grand
60 120

Séria doplnená schodovkou 
30 x 60 cm a 30 x 120 cm 

Novinka

Schodovka GRAND Grey 
  30 x 60 x 0,9 cm   

13,90 € / ks
  30 x 120 x 0,9 cm   

25,90 € / ksNovinka Novinka

Dlažba GRAND Lead Grey 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2, PE3, R9 (matná)

  60 x 60 x 0,9 cm  

Matná 26,90 € / m2

Lappato 26,90 € / m2

Dlažba GRAND Lead Grey 
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2, PEI3, R9

  60 x 120 x 1 cm   

37,90 € / m2

Dlažba GRAND Lead Grey
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, 
PEI3 (matná) / PEI4 (lappato), R9 (matná)

  80 x 80 x 1 cm   

Matná 32,90 € / m2

Lappato 34,90 € / m2

Schodovka GRAND Lead Grey 
  30 x 60 x 0,9 cm    

13,90 € / ks
  30 x 120 x 0,9 cm    

25,90 € / ksNovinka Novinka

Séria GRAND

Schodovka GRAND Bone 
  30 x 60 x 0,9 cm    

13,90 € / ks
  30 x 120 x 0,9 cm    

25,90 € / ksNovinkaNovinka

G
GRES
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Dlažba ARCHI Graphite
lappato, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2/V3, PEI4

  80 x 80 x 0,95 cm   

34,90 € / m2

Schodovka ARCHI Graphite
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2/V3, PEI4

  30 x 60 x 0,9 cm 

13,90 € / ks

Novinka

Séria ARCHI

Dlažba ARCHI Graphite
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4 

 60 x 60 x 0,9 cm   

Matná 25,90 € / m2

Lesklá 25,90 € / m2

Lappato 28,90 € / m2

 

Dlažba ARCHI Graphite
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 120 x 1 cm

Lesklá 37,90 € / m2

Lappato 39,90 € / m2Novinka

Dlažba ARCHI Grey
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4

  80 x 80 x 0,95 cm  

34,90 € / m2

Novinka
Dlažba ARCHI Grey
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2/V3, 
PEI3 (lesklá), PEI4 (lappato)

  60 x 120 x 1 cm   

Lesklá 37,90 € / m2

Lappato 39,90 € / m2

Dlažba ARCHI Grey
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2/V3, 
PEI3 (lappato), PEI4 (lesklá)

  60 x 60 x 0,9 cm   

Lesklá 25,90 € / m2

Lappato 28,90 € / m2 Novinka

G
GRES

Novinka
Séria doplnená dlažbou lappato 

60 x 120 cm a 80 x 80 cm

60

Archi
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Novinka
Séria doplnená farebným

prevedením Grey

Dark

Dlažba DARK Grey
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 120 x 0,98 cm   

39,90 € / m2

Dlažba DARK Grey 
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 60 x 0,85 cm   

28,90 € / m2

Dlažba DARK Grey
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4

  80 x 80 x 0,95 cm  

34,90 € / m2

NovinkaNovinkaNovinka

Séria DARK

Dlažba DARK Graphite
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI3

  60 x 120 x 1 cm   

39,90 € / m2

Dlažba DARK Graphite 
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI3

  60 x 60 x 0,85 cm   

   28,90 € / m2

Dlažba DARK Graphite
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI3

  80 x 80 x 0,95 cm   

34,90 € / m2

NovinkaNovinka

G
GRES
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Dlažba MARMO Gold
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, PEI4

  60 x 60 x 0,85 cm   

Matná 25,90 € / m2

Lesklá 25,90 € / m2

Dlažba MARMO Gold
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, PEI4

  60 x 120 x 1 cm   

Matná 37,90 € / m2

Lesklá 37,90 € / m2

Dlažba MARMO Gold
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, PEI4

  80 x 80 x 0,95 cm   

Matná 32,90 € / m2

Lesklá 32,90 € / m2

Séria MARMO

Dlažba VENATO White
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
monofarebná V1, PEI4

  80 x 80 x 0,95 cm   

32,90 € / m2

Dlažba VENATO White
lesklá, rektifikovaná,
mrazuvzdorná, gres, 
monofarebná V1, PEI4

  60 x 120 x 1 cm   

37,90 € / m2

Dlažba VENATO White
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
monofarebná V1, PEI4

  60 x 60 x 0,85 cm   

25,90 € / m2

Séria VENATO G
GRES

Novinka

Novinka

Venato

Marmo

G
GRES
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Novinka
Marvello

60

Brilliant White

Dlažba 
MARVELLO Satuario 
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2, PEI3

  60 x 120 x 1 cm   

   37,90 € / m2

Dlažba  
MARVELLO Satuario 
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2, PEI3

  60 x 60 x 0,85 cm   

28,90 € / m2

Dlažba 
MARVELLO Satuario
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2, PEI3

  80 x 80 x 0,95 cm   

32,90 € / m2

Séria MARVELLO

Séria BRILLIANT WHITE

G
GRES

Dlažba BRILLIANT White
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, PEI4

  80 x 80 x 1 cm  

Lesklá 32,90 € / m2

Lappato 34,90 € / m2Novinka

Dlažba BRILLIANT White 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm   

Lesklá 24,90 € / m2

Lappato 26,90 € / m2

Schodovka BRILLIANT White 
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm    

13,90 € / ks

Dlažba BRILLIANT White 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, PEI4

  60 x 120 x 1 cm  

Lesklá 37,90 € / m2

Lappato 39,90 € / m2Novinka

G
GRES
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Dlažba MARBELLO Black
lesklá, rektifikovaná,
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2, PEI2

  60 x 60 x 0,9 cm    

   29,90 € / m2

Dlažba MARBELLO Black 
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2, PEI2

  60 x 120 x 1 cm   

   39,90 € / m2

Dlažba MARBELLO Black
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2, PEI2

  80 x 80 x 0,95 cm   

34,90 € / m2

Novinka

Séria MARBELLO

Dlažba CARRARA White 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm  

Matná 25,90 € / m2

Lesklá 25,90 € / m2

Dlažba CARRARA White 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 120 x 1 cm  

Matná 37,90 € / m2

Lesklá 37,90 € / m2

Dlažba CARRARA White 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2/V3, PEI4

  80 x 80 x 1 cm   

Matná 32,90 € / m2

Lesklá 32,90 € / m2

Novinka

Séria CARRARA G
GRES

G
GRES

Novinka
Séria doplnená lesklou 

dlažbou 80 x 80 cm

Novinka
Séria doplnená matnou

dlažbou 80 x 80 cm

Carrara

Marbello

4039



Séria FORT / LAPIS / GESSO 

Dlažba FORT Beige Rocker
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI4

  60 x 120 x 0,98 cm

39,90 € / m2

Dlažba FORT Beige Rocker
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI4

  60 x 60 x 0,85 cm  

26,90 € / m2

Dlažba LAPIS Stone
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

  60 x 120 x 1 cm  

37,90 € / m2

Dlažba LAPIS Stone
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

  60 x 60 x 0,85 cm   

25,90 € / m2

Dlažba GESSO Graphite Rocker
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

  60 x 120 x 0,98 cm  

39,90 € / m2

Dlažba GESSO Graphite Rocker
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

  60 x 60 x 0,85 cm   

26,90 € / m2

Novinka

Novinka

Gesso

Fort

Lapis

G
GRES
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Dlažba PARADISO Pearl Rocker 
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI4

  60 x 120 x 1 cm   

39,90 € / m2

Dlažba PARADISO Pearl Rocker 
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI4

  60 x 60 x 0,85 cm   

26,90 € / m2

Dlažba PARADISO Black Rocker 
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

  60 x 120 x 1 cm   

39,90 € / m2

Dlažba PARADISO Black Rocker 
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  tonalita V2, PEI3

  60 x 60 x 0,85 cm     

26,90 € / m2

Séria PARADISO

Novinka

Novinka

Paradiso

G
GRES
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Dlažba ROCK Beige 
matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2, PEI4, R10

  59,7 x 119,7 x 0,8 cm   

37,90 € / m2

Dlažba ROCK Beige 
matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2, PEI4, R10

  59,7 x 59,7 x 0,8 cm   

30,90 € / m2

Schodovka 
matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2, PEI4, R10

  29,7 x 59,7 x 0,8 cm  

13,90 € / ks

Dlažba ROCK Brown
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná,
gres, tonalita V2, PEI3, R10

  59,7 x 119,7 x 0,8 cm 

37,90 € / m2

Dlažba ROCK Brown 
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná,
gres, tonalita V2, PEI3, R10

  59,7 x 59,7 x 0,8 cm    

30,90 € / m2

Dlažba ROCK Grey
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná,  
gres, tonalita V2, PEI4, R10

  59,7 x 119,7 x 0,8 cm  

37,90 € / m2

Dlažba ROCK Grey 
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná,
gres, tonalita V2, PEI4, R10

  59,7 x 59,7 x 0,8 cm

30,90 € / m2

Séria ROCK

Novinka

Rock

G
GRES

60

4645



Séria HILL

Dlažba HILL Grey
rektifikovaná, mrazuvzdorná,
gres, tonalita V2, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm   

Lesklá 25,90 € / m2

Lappato 28,90 € / m2

Dlažba HILL Grey
lappato, rektifikovaná, mrazuvzdorná,
gres, tonalita V2, PEI4

  60 x 120 x 1 cm  

39,90 € / m2

Novinka

Hill

Brilliant Black
Dlažba BRILLIANT Black 
lappato, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
monofarebná V1, PEI3

  60 x 60 x 0,9 cm   

28,90 € / m2

Dlažba BRILLIANT Black 
lappato, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
monofarebná V1, PEI3

  60 x 120 x 1 cm    

39,90 € / m2

Novinka

Séria BRILLIANT BLACK G
GRES

G
GRES

Novinka
Séria doplnená dlažbou

lappato 60 x 120 cm

4847



Novinka

Extra Black

Séria DOLMEN / LITE / EXTRA BLACK

Dlažba EXTRA Black 
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

  60 x 120 x 0,98 cm   

37,90 € / m2

G
GRES

Dlažba LITE Blue 
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

  60 x 120 x 1 cm   

39,90 € / m2

Dlažba LITE Blue 
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

  60 x 60 x 0,85 cm   

30,90 € / m2

Dlažba DOLMEN Beige
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

  60 x 120 x 1 cm   

37,90 € / m2

Dlažba DOLMEN Beige
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

  60 x 60 x 0,9 cm   

29,90 € / m2

Lite

Dolmen

Novinka

5049



Octavia

Terra Stone

Travertino

Novinka

Novinka

Séria OCTAVIA / Séria TRAVERTINO

Séria TERRA STONE

Dlažba TERRA STONE Grey
lappato, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI4

  60 x 120 x 1 cm   

39,90 € / m2

Dlažba TERRA STONE Mocha
lappato, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

  60 x 120 x 1 cm  

39,90 € / m2

Dlažba OCTAVIA Bone
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, monofarebná V1, PEI4

  60 x 120 x 1 cm   

37,90 € / m2

Dlažba TRAVERTINO SPIDER Brown Rocker
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI4

  60 x 120 x 1 cm   

37,90 € / m2

G
GRES

G
GRES
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Dlažba POMPEI Grey
lappato, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4

  60 x 120 x 1 cm   

39,90 € / m2

Dlažba POMPEI Antracite
lappato, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI3

  60 x 120 x 1 cm

39,90 € / m2

Novinka

Séria POMPEI

Dlažba FASELIS Brown
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI2

  60 x 120 x 1 cm   

  37,90 € / m2

Dlažba FASELIS Bone
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI3

  60 x 120 x 1 cm   

Matná 37,90 € / m2

Lesklá 37,90 € / m2

Séria FASELIS

Pompei

Faselis

G

2G
GRES

G
GRES

Novinka
Séria doplnená farebným

prevedením Antracite

5453



Rain

Adria

Dlažba RAIN White
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 120 x 1,1 cm 

37,90 € / m2

Séria RAIN

Dlažba ADRIA Latte
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

   60 x 120 x 1 cm     

37,90 € / m2

Dlažba ADRIA Mocha
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, tonalita V2, PEI2

  60 x 120 x 1 cm

37,90 € / m2

Séria ADRIA 2G
GRES

G
GRES

5655



Dlažba CEMENTO Silver
rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm  

Matná 25,90 € / m2

Lappato 28,90 € / m2

 

Schodovka
BROOKLYN 
Gray 
matná

  30 x 60 cm   

13,90 € / ks 

Schodovka
BROOKLYN 
Graphite
matná

  30 x 60 cm   

13,90 € / ks 

Schodovka
CEMENT 
Charcoal 
matná

  30 x 60 cm   

13,90 € / ks 

Schodovka
CONCEPT 
Grey 
lappato

  30 x 60 cm   

13,90 € / ks 

Schodovka
CEMENTO 
Silver 
matná/lappato

  30 x 60 cm   

13,90 € / ks 

Dlažba CEMENT Charcoal 
matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm 

25,90 € / m2

Dlažba CONCEPT Grey
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm 

28,90 € / m2

Dlažba BROOKLYN Gray 
matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm   

25,90 € / m2

Dlažba BROOKLYN Graph.
matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm  

25,90 € / m2

Séria BROOKLYN / CEMENT / CONCEPT

Séria CEMENTO

Cement

Concepto

60

60

G
GRES

G
GRES

Vybrané produkty
dostupné skladom

5857



Stones 

Dyna

Scale

Dlažba SCALE White
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm

23,90 € / m2

Dlažba SCALE Gray
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm

23,90 € / m2

Dlažba DYNA Crema
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm

25,90 € / m2

Séria SCALE / CREMA / DYNA

Séria STONES / ISATUARIO

Dlažba STONES White 
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI3

  60 x 60 x 0,9 cm

25,90 € / m2

Dlažba STONES Grey 
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI3

  60 x 60 x 0,9 cm

25,90 € / m2

Dlažba STONES Brown 
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI2

  60 x 60 x 0,9 cm

25,90 € / m2

G
GRES

2 3

G
GRES

Dlažba ISATUARIO
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
monofarebná V1, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm

25,90 € / m2

Dlažba CREMA MARFIL
lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI4

  60 x 60 x 0,9 cm

25,90 € / m2

Crema

G
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Dlažba TERRAZO White 
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI3

  60 x 60 x 0,9 cm

28,90 € / m2

Dlažba TERRAZO Grey 
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI3

  60 x 60 x 0,9 cm

28,90 € / m2

Dlažba URBAN White 
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI3

  60 x 60 x 0,9 cm

28,90 € / m2

Dlažba URBAN Grey 
lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, 
tonalita V2/V3, PEI3

  60 x 60 x 0,9 cm 

28,90 € / m2

Séria TERRAZO / URBAN Terrazo

Urban

G
GRES
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Extera

Dimma
Hrúbka 2 cm

Séria DIMMA / EXTERA

Dlažba DIMMA Light Grey
štruktúrovaná, rektifikovaná,
mrazuvzdorná, gres

  59,3 x 59,3 x 2 cm   

34,60 € / m2

Dlažba EXTERA Cream
štruktúrovaná, rektifikovaná,
mrazuvzdorná, gres

  59,3 x 59,3 x 2 cm    

34,60 € / m2

Dlažba EXTERA Graphite
štruktúrovaná, rektifikovaná,
mrazuvzdorná, gres

  59,3 x 59,3 x 2 cm   

34,60 € / m2

Dlažba EXTERA Grey
štruktúrovaná, rektifikovaná,
mrazuvzdorná, gres

  59,3 x 59,3 x 2 cm   

34,60 € / m2

outdoor G
GRES

2 cm

Novinka

6261



Dlažba ROYAL PULPIS Grey
leská, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V3, PEI3

  80 x 80 x 1 cm  

32,90 € / m2

Dlažba MARBLE White 
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 
gres, tonalita V2, PEI4

  80 x 80 x 1,1 cm   

32,90 € / m2

Séria MARBLE / Séria ROYAL PULPIS

Marble

Royal

G
GRES
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Novinka

New Wald

Dlažba NEW WALD Grey 
patchwork, matná, mrazuvzdorná, gres, 
monofarebná V1, PEI4, R9

  20 x 20 x 0,7 cm

29,90 € / m2

Dlažba NEW WALD Multicolor 
patchwork, matná, mrazuvzdorná, gres,
monofarebná V1, PEI4, R9

  20 x 20 x 0,7 cm 

29,90 € / m2

Dlažba NEW WALD Black 
patchwork, matná, mrazuvzdorná, gres, 
monofarebná V1, PEI3, R9

  20 x 20 x 0,7 cm

29,90 € / m2

Dlažba NEW WALD Unicolors
patchwork, matná, mrazuvzdorná, gres,
monofarebná V1, PEI4, R9

  20 x 20 x 0,7 cm

29,90 € / m2

Séria NEW WALD G
GRES20 x 20

63 64



Dlažba HEX Black 
matná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, 
PEI3, R9

  22 x 25 x 0,8 cm

43,90 € / m2

Dlažba HEX Dekor 
matná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, 
PEI4, R9

  22 x 25 x 0,8 cm 

43,90 € / m2

Dlažba HEX Grey 
matná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, 
PEI4, R9

  22 x 25 x 0,8 cm

43,90 € / m2

Dlažba HEX Silver 
matná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, 
PEI4, R9

  22 x 25 x 0,8 cm

43,90 € / m2

Dlažba HEX White 
matná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, 
PEI4, R9

  22 x 25 x 0,8 cm

43,90 € / m2

Séria HEX

Hex 22 x 2522 x 25

UNIVERZÁLNE LIŠTY

Univerzálna lišta BLACK METAL 
matná

  2 x 90 x 1 cm    

15,90 € / ks

Univerzálna lišta COPPER METAL 
matná

  2 x 90 x 1 cm   

15,90 € / ks

Univerzálna lišta MIRROR 
lesklá

  2 x 89 x 1 cm   

15,90 € / ks

Univerzálna lišta MIRROR 
lesklá

  5 x 89 x 1 cm   

17,90 € / ks

Univerzálna lišta MIRROR HIT 
lesklá

  5 x 90 x 1 cm   

17,90 € / ks

Univerzálna lišta GOLD MIRROR 
lesklá

  2 x 89 x 1 cm  

15,90 € / ks

Obklad WHITE GLOSSY
lesklý, rektifikovaný, 
monofarebný V1

  30 x 60 x 0,9 cm   

22,90 € / m2

Obklad METRO White
monofarebný V1

  10 x 20 x 0,75 cm   

Matný 20,90 € / m2

Lesklý 20,90 € / m2

Séria WHITE GLOSSY / Séria METRO

G
GRES

3

65 66



Dacso

Woodlife

Dlažba DASCO Beige
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm   

32,90 € / m2

Dlažba DASCO Honey
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm   

32,90 € / m2

Dlažba DASCO Brown
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm   

32,90 € / m2

Dlažba DASCO Grey
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm   

32,90 € / m2

Séria DASCO

Séria WOODLIFE

Dlažba WOODLIFE Honey
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm   

32,90 € / m2

Novinka

G
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Rei

Podres

Dlažba REI Almond
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm

32,90 € / m2

Dlažba REI Honey
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm

32,90 € / m2

Dlažba TRAVAR Beige
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm   

32,90 € / m2

Dlažba REI Brown
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm

32,90 € / m2

Séria REI / Séria TRAVAR

Dlažba PODRES Honey
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm

32,90 € / m2

Dlažba PODRES Beige
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm

32,90 € / m2

Séria PODRES / Séria RUSTIC

Dlažba PODRES Black
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm

32,90 € / m2

Dlažba RUSTIC Honey
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

  20 x 120 x 1,1 cm  

32,90 € / m2

G
GRES

G
GRES
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Latern

Doplnkov  
organizér

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm MDF dosky
  plne výsuvné zásuvky so Soft Close systémom
  závesy s pozvoľným dovieraním
  doplnkové kovové nohy v čiernej farbe a kovové úchyty v čiernej farbe
  nábytkový polosifón je súčasťou balenia každej skrinky pod umývadlo

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Latern

 sklenené poličky s nastaviteľnou výškou

 lakovaný povrch predných častí skriniek sa ľahko udržiava 
čistý a chráni nábytok pred vlhkosťou

 kovové bočné steny zásuviek so Soft Close systémom zaručujú                   
tiché a jemné dovieranie zásuvky

 nohy so zaobleným koncom vytvárajú dizajnový a štýlový dojem,    
     nábytkové nohy sú doplnkové, v prípade záujmu je možné ich doobjednať

 nábytkový polosifón je súčasťou balenia

 vrchnú zásuvku je možné doplniť pre uloženie malých vecí doplnkovým   
     extra organizérom zo str. 140
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40 cm

120 cm

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Latern

Skrinka pod umývadlo / dosku LATERN
70 / 90 x 37 x 45,6 cm 

1 zásuvka bez organizéra, nábytkový polosifón v balení,
kovový úchyt v matnej čiernej farbe

Farba Cena 70 cm Cena 90 cm

Biela lesklá 205 € 225 €
Antracit lesklá 235 € 255 €

Skrinka pod umývadlo / dosku LATERN
70 / 90 x 64 x 45,6 cm 

 2 zásuvky bez organizéra, nábytkový polosifón v balení,
kovové úchyty v matnej čiernej farbe

Farba Cena 70 cm Cena 90 cm

Biela lesklá 329 € 359 €
Antracit lesklá 369 € 399 €

Skrinka pod umývadlo / dosku LATERN
120 x 37 x 45,6 cm 

1 zásuvka bez organizéra, nábytkový polosifón v balení, 
kovový úchyt v matnej čiernej farbe

Farba Cena

Biela lesklá 265 €
Antracit lesklá 295 €

Nohy k skrinkám LATERN
kovové nohy v matnej čiernej farbe, 2 ks v balení

Výška Cena

20 cm - pod skrinku s 2 zásuvkami 45 €
45,7 cm - pod skrinku s 1 zásuvkou 55 €

Vysoká skrinka LATERN
40 x 140 x 35,2 cm 

1x univerzálne dvierka, 4x výškovo 
nastaviteľné sklenené poličky, 1x pevná spodná polica,

kovový úchyt v matnej čiernej farbe

Farba Cena

Biela lesklá 249 €
Antracit lesklá 279 €

70 / 90 cm  70 / 90 cm

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktov. 

Skrinka pod umývadlo / dosku LATERN
120 x 37 x 45,6 cm  

295 €

120 cm

120 cm

Nohy k skrinkám LATERN
45,7 cm - pod skrinku s 1 zásuvkou

55 €

Výsledná cena 625 €

Nábytkové umývadlo MAYLA 
120,8 x 1,8 x 46 cm

275 €

Kombinujte
nábytok podľa vašich predstáv

Kompatibilita
nábytku

Vyskladajte si
nábytok na mieru
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+ Nábytkové umývadlá / Umývadlá na dosku + Doska
Skombinujte si skrinky pod umývadlo LATERN s umývadlami MAYLA na strane 144-146.  Alebo s umývadlami na dosku zo str. 148-150 
a doskami 157. Odporúčame kombinovať s doskou s hĺbkou 46 cm. Pre správny výber sa poraďte so svojím predajcom.

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

 Velo

+ Nábytkové umývadlá / Umývadlá na dosku + Doska
Skrinky VELO sú kompatibilné len s nábytkovými umývadlami VELO uvedenými na nasledujúcej strane. Pri umývadlách na dosku 

obmedzenie nie je, dosky pod umývadlo vhodné k sérii VELO nájdete na strane 157 a umývadlá na dosku na strane 148-150.

  predná časť vyrobená z 16 mm LDT dosky
  korpus vyrobený z 16 mm MDF dosky
  plne výsuvné zásuvky so Soft Close systémom

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Velo

  kovové bočné steny zásuviek so Soft Close systémom  
      zaručujú tiché a jemné dovieranie zásuvky

  vrchná zásuvka v skrinke pod umývadlo má praktický organizér 
      pre uloženie malých vecí

 úchyty dostupné v dvoch farebných prevedeniach (skrinka  
     je dodávaná bez úchytov, úchyty je nutné doobjednať) 

 lakovaný povrch predných častí skriniek sa ľahko udržiava 
čistý a chráni nábytok pred vlhkosťou

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek
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Skrinka pod umývadlo / dosku 
bez úchytov VELO

2 zásuvky - vrchná s organizérom a výrezom na sifón
bez úchytov - nutné doobjednať

60 x 59 x 41,8 cm

Farba Cena

Biela lesklá 299 €
Tmavá sivá lesklá 329 €

Nábytkové umývadlo VELO
62,3 / 82,3 x 8 x 43,5 cm

keramické umývadlo, biele
Batéria nie je súčasťou produktu.

Rozmer Cena

62,3 cm 149 €
82,3 cm 179 €

Úchyty VELO
kovové úchyty v 2 farebných prevedeniach, 2 ks v balení

Rozmer Farba Cena

60 cm chróm 55 €
60 cm čierna 55 €
80 cm chróm 75 €
80 cm čierna 75 €

Skrinka pod umývadlo / dosku
 bez úchytov VELO

2 zásuvky - vrchná s organizérom a výrezom na sifón,
bez úchytov - nutné doobjednať

80 x 59 x 41,8 cm

Farba Cena

Biela lesklá 319 €
Tmavá sivá lesklá 349 €

60 cm 80 cm

Nezabudnite si vybrať úchyty
Úchyty k skrinkám VELO sú dostupné v 2 farebných prevedeniach chróm alebo čierna. Úchyty je potrebné objednať samostatne, 

skrinka je dodávaná bez úchytov. Jedna sada úchytov obsahuje 2ks úchytov, takže pre jednu skrinku postačuje jedna sada.

60 / 80 cm
60 / 80 cm

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

Úchyty VELO
kovové úchyty vo farbe chróm, 

 2 ks v balení

75 €

80 cm
Nábytkové umývadlo 

VELO
82,3 x 8 x 43,5 cm

179 €

Výsledná cena 
573 €

80 cm80 cm
Skrinka pod umývadlo

 / dosku VELO
80 x 59 x 41,8 cm

319 €

Kombinujte nábytok podľa vašich predstáv
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Scarlet

20kg

Nové farebné
prevedenie

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm MDF dosky
  plne výsuvné zásuvky so Soft Close systémom a závesy s pozvoľným dovieraním
  NOVINKA kúpeľňový nábytok vo farbe čierna matná
  NOVINKA vymeniteľné kovové úchyty v novej farbe biela, sivá a antracit
  NOVINKA podporné kovové nohy vhodné na použitie pre sádrokartónové priečky
  NOVINKA nové LOTOSTONE dosky pod umývadlo vhodné k sérii Scarlet

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Scarlet

80
 cm

40
 cm35 cm

Vysoká
spodná zásuvka

 kôš na prádlo v 40 cm kontajneri je na robustných závesoch,  
     má nosnosť 20 kg a je plne výsuvný so systémom pozvoľného  
     dovierania Soft Close

 kovové úchyty vo farbe chróm a možnosť doobjednať úchyty       
      vo farbe biela, sivá, zlatá a antracit

 lakovaný povrch predných častí skriniek sa ľahko udržiava 
čistý a chráni nábytok pred vlhkosťou

 vrchná zásuvka má vstavaný základný organizér pre uloženie  
     malých vecí, pre ešte viac prehľadu v zásuvke si môžete vybrať     
     z doplnkových extra organizérov na str. 140

  spodná zásuvka v skrinke má upravenú výšku, čo je ideálne aj
      na uloženie vysokých čistiacich či toaletných potrieb

  kovové bočné steny zásuviek so Soft Close systémom  
      zaručujú tiché a jemné dovieranie zásuvky
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Skrinka pod umývadlo / dosku SCARLET
60 / 80 x 63,5 x 44,9 cm 

2 zásuvky, vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 
kovové úchyty vo farbe chróm

Farba Cena 60 cm Cena 80 cm

Biela lesklá, Dub scarlet 369 € 409 €
Ostatné farby 429 € 469 €

Skrinka pod dosku SCARLET
60 / 80 x 63,5 x 44,9 cm

2 zásuvky, vrchná bez organizéra, bez výrezu na sifón, 
kovové úchyty vo farbe chróm

Farba Cena 60 cm Cena 80 cm

Biela lesklá, Dub scarlet 369 € 409 €
Ostatné farby 429 € 469 €

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktov. 

Biela matnáBiela lesklá
Svetlá sivá matná

Antracit leskláDub scarlet
Čierna matná

Biela matná
Biela lesklá

Svetlá sivá matná

Antracit lesklá
Dub scarlet

Čierna matná

Biela matná
Biela lesklá

Svetlá sivá matná

Antracit lesklá 
Dub scarlet

Čierna matná

60 / 80 cm

60 / 80 cm

60 / 80 cm

60 / 80 cm

Skrinka pod umývadlo / dosku SCARLET
60 / 80 x 28,1 x 44,9 cm 

1 zásuvka s organizérom a výrezom na sifón, 
kovový úchyt vo farbe chróm

Farba Cena 60 cm Cena 80 cm

Biela lesklá, Dub scarlet 209 € 229 €
Ostatné farby 239 € 259 €

Biela matná
Biela lesklá

Svetlá sivá matná

Antracit lesklá 
Dub scarlet Čierna matná

Skrinka pod dosku SCARLET
60 / 80 x 28,1 x 44,9 cm 

1 zásuvka bez organizéra, bez výrezu na sifón,
kovový úchyt vo farbe chróm

Farba Cena 60 cm Cena 80 cm

Biela lesklá, Dub scarlet 209 € 229 €
Ostatné farby 239 € 259 €

Skrinka pod umývadlo alebo Skrinka pod dosku?
Skrinky pod umývadlo / dosku majú v prvej zásuvke výrez na sifón, a teda je možné na ne namontovať nábytkové umývadlo 

alebo dosku a umývadlo na dosku. Skrinky pod dosku sú bez výrezu na sifón, sú teda ideálne na kombináciu len s doskou
 a umývadlom na dosku s použitím šetriaceho nábytkového sifónu.

Tip na kombináciu

Pri skrinkách pod dosku 
bez výrezu na sifón použite 
šetriaci nábytkový sifón.

Doplnkov  
organizér

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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Skrinka pod umývadlo / dosku SCARLET
100 x 63,5 x 44,9 cm 

2 zásuvky, vrchná s organizérom a výrezom na sifón,
kovové úchyty vo farbe chróm

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 459 €
Ostatné farby 529 €

Bočná skrinka SCARLET 
40 x 63,5 x 44,9 cm 

2 zásuvky, kovové úchyty vo farbe chróm, 
potrebné inštalovať pod dosku 

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 359 €
Ostatné farby 389 €

Kontajner s košom na prádlo SCARLET 
40 x 63,5 x 44,9 cm 

plne výsuvný, nevyberateľný, nosnosť 20 kg
kovový úchyt vo farbe chróm,

potrebné inštalovať pod dosku 

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 299 €
Ostatné farby 329 €

Bočná skrinka SCARLET 
40 x 63,5 x 44,9 cm 

1x univerzálne dvierka, 1 výškovo nastaviteľná polica,
1x pevná spodná polica, kovový úchyt vo farbe chróm,

potrebné inštalovať pod dosku  

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 139 €
Ostatné farby 159 €

Dub scarlet
Antracit lesklá

Dub scarlet
Antracit lesklá

Dub scarlet

Antracit lesklá

Biela matná
Biela lesklá

Biela matná
Biela lesklá

Biela matná
Biela lesklá

Čierna matná

Čierna matná

Čierna matná

Svetlá sivá matná

Svetlá sivá matná

Dub scarlet
Antracit lesklá

Biela matná
Biela lesklá

Čierna matná

Svetlá sivá matná
Svetlá sivá matná

100 cm 40 cm

40 cm 40 cm

ASYMETRICKÉ nábytkové umývadlo 
MAYLA Ľavé

120,8 x 1,8 x 46 cm

289 €

120 cm

Skrinka pod umývadlo
/ dosku SCARLET
80 x 63,5 x 44,9 cm

409 €

Kontajner s košom 
na prádlo SCARLET

40 x 63,5 x 44,9 cm

299 €

80 cm 40 cm

+

Výsledná cena 
997 €

Kombinujte
nábytok podľa vašich predstáv

Kompatibilita
nábytku

Vyskladajte si
nábytok na mieru

Novinka

Novinka Novinka

Novinka

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktov. 85 86



Tip na kombináciu

Horné skrinky SCARLET môžete 
kombinovať so zrkadlami 

s výškou 80 cm.

+ Nábytkové umývadlá / Umývadlá na dosku + Doska
Skombinujte si skrinky pod umývadlo SCARLET s umývadlami MAYLA, ELLO a IRIS zo str. 144-146 alebo umývadlami 
na dosku zo str. 148-150 a doskami zo str. 152-157. Pre sériu SCARLET sú vhodné dosky s hĺbkou 46 cm. Skrinky vo farbe 
dub scarlet odporúčame kombinovať s bielou doskou. Pri výbere sa poraďte so svojím predajcom.

20 cm20 cm

40 cm 40 cm

Dub Scarlet
Dub ScarletČierna matná

Čierna matná
Antracit lesklá

Antracit lesklá
Biela lesklá

Biela matná
Biela lesklá

Biela matná
Svetlá sivá

matná
Svetlá sivá

matná

Novinka Novinka

Novinka
Novinka

Dub scarlet

Dub scarlet

Antracit 

lesklá
Antracit 

lesklá

Biela matná

Biela matná

Biela lesklá

Biela lesklá
Svetlá sivá 

matná

Svetlá sivá 

matná

Čierna

matná
Čierna

matná

Modul Duo SCARLET 
20 x 63,5 x 45,1 cm 

modul môže slúžiť ako samostatná polička

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 69 €
Ostatné farby 89 €

Modul SCARLET
20 x 28,1 x 45,1 cm 

modul môže slúžiť ako samostatná polička

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 49 €
Ostatné farby 69 €

Horná skrinka SLIM SCARLET 
40 x 80 x 21,6 cm 

1x univerzálne dvierka, 2x výškovo nastaviteľné police, 
1x pevná spodná polica, kovový úchyt vo farbe chróm

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 169 €
Ostatné farby 189 €

Horná skrinka SCARLET
40 x 80 x 31,6 cm 

1x univerzálne dvierka, 2x výškovo nastaviteľné police, 
1x pevná spodná polica, kovový úchyt vo farbe chróm

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 179 €
Ostatné farby 199 €
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Kovový rám pod hornú skrinku SCARLET
40 x 28 / 80 x 21,6 cm 

kovový rám pod hornú skrinku, 2x/4x sklenená polička 

Farba Cena 28 cm Cena 80 cm

Biela matná 129 € 259 €
Čierna matná 129 € 259 €

60 / 80 / 100 / 120 cm

40 cm 40 cm

Novinka

Kovové nohy pod skrinku SCARLET
60 / 80 / 100 / 120 x 20 x 43,2 cm 

kovové podporné nohy vo farbe biela matná a čierna matná

Šírka Cena Šírka Cena

60 cm 205 € 100 cm 225 €
80 cm 215 € 120 cm 235 €

Novinka

Kovový rám pod skrinku SCARLET
60 / 80 x 35,4 x 45,1 cm 

kovový rám vo farbe biela matná a čierna matná, 1x sklenená polica

Šírka Cena

60 cm 209 €
80 cm 229 €

60 / 80 cm

Bočný kovový rám SCARLET
43,2 x 80 x 2 / 11 cm 

kovový rám vo farbe čierna matná

Variant Cena

Kovový rám 69 €
Kovový rám s držiakom na uterák 79 €

Dizajnové kovové rámy a podporné nohy
Aj priestor môže byť dizajnový. Štýlové rámy či podporné nohy SCARLET doslova podčiarknu eleganciu každej kúpeľňovej 
zostavy. Efektný kontrast dosiahnete v kombinácii s každým farebným prevedením skrinky. Praktickým plusom je kvalitná 
sklenená polica či bočný držiak na uterák. Kovové podporné nohy sú vhodné na použitie pre sádrokartónové priečky.

Novinka

Tip na kombináciu

Kovové podporné nohy 
sú vhodné na použitie pre 
sádrokartónové priečky.
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40 / 60 / 80 / 100 cm 40 / 60 / 80 / 100 cm
Úchyt SCARLET

kovový úchyt vo farbe zlatá lesklá a antracit matná, 1 ks v balení

Rozmer Cena

40 cm 20 €
60 cm 30 €
80 cm 40 €
100 cm 50 €

Úchyt SCARLET
kovový úchyt vo farbe biela matná a sivá matná, 1 ks v balení

Rozmer Cena

40 cm 20 €
60 cm 30 €
80 cm 40 €
100 cm 50 €

Novinka NovinkaNovinka

Nábytkové umývadlo ELLO
81 x 7,5 x 46 cm

139 €

80 cm

Skrinka pod dosku SCARLET
80 x 28,1 x 44,9 cm

229 €

Kovový rám pod skrinku SCARLET
80 x 35,4 x 45,1 cm 

229 €

80 cm

80 cm

Výsledná cena 597 €

Kombinujte
nábytok podľa vašich predstáv

Kompatibilita
nábytku

Vyskladajte si
nábytok na mieru
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Extra poriadok s Extra Organizérom
Pre ešte viac prehľadu a uloženie malých vecí v zásuvke si zásuvku môžete doplniť ďalšími doplnkovými extra organizérmi. Organizéry 
sú dostupné v 3 variantoch, každý so šírkou 35 cm a 40 cm. Ktorý organizér je vhodný pre sériu SCARLET nájdete na strane 140. 

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Calta

20kg

Nové farebné
prevedenie

40 cm

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm MDF dosky
  kovové úchyty vo farbe chróm a možnosť doobjednať úchyty v zlatej a čiernej farbe
  plne výsuvné zásuvky so Soft Close systémom a závesy s pozvoľným dovieraním
  odporúčaná výška montáže skriniek CALTA je 10 cm od podlahy
  NOVINKA kúpeľňový nábytok vo farbe čierna matná
  NOVINKA nové LOTOSTONE dosky pod umývadlo vhodné k sérii Calta

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Calta
44 cm

40 cm

50
 cm45 cm

 kovové bočné steny zásuviek so Soft Close systémom 
      zaručujú tiché a jemné dovieranie zásuvky

 kôš na prádlo v kontajneri Calta je na robustných závesoch 
     s nosnosťou 20 kg a je plne výsuvný so systémom pozvoľného 
     dovierania Soft Close

 lakovaný povrch predných častí skriniek sa ľahko udržiava 
     čistý a chráni nábytok pred vlhkosťou

 spodná zásuvka má výšku 44 cm a je ideálna 
     aj na uloženie vysokých čistiacich či toaletných potrieb

 skrinka je dodávaná štandardne s chrómovými úchytmi,    
     možnosť doobjednať úchyty v zlatej a čiernej farbe

 vrchná zásuvka má vstavaný základný organizér pre uloženie  
     malých vecí, pre ešte viac prehľadu v zásuvke si môžete vybrať     
     z doplnkových extra organizérov na str. 140

40 cm
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Skrinka pod umývadlo / dosku CALTA
71,5 / 91 x 69,5 x 48,7 cm 

2 zásuvky - vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 
kovové úchyty vo farbe chróm

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktov. 

Farba Cena 71,5 cm Cena 91 cm

Biela lesklá 395 € 425 €
Tmavá sivá lesklá 405 € 435 €
Čierna matná 405 € 435 €

70 / 90 cm

70 / 90 cm
Nábytkové umývadlo CALTA 

75 / 94 x 5 x 51 cm
keramické

Batéria nie je súčasťou produktov.

Šírka Cena

75 cm 219 €
94 cm 269 €

50 cm

50 cm

Kontajner s košom na prádlo CALTA 
50 x 69,5 x 48,7 cm 

plne výsuvný, nevyberateľný, nosnosť 20 kg
kovový úchyt vo farbe chróm, potrebné inštalovať pod dosku

Farba Cena

Biela lesklá 419 €
Tmavá sivá lesklá 429 €
Čierna matná 429 €

Bočná skrinka CALTA
50 x 69,5 x 48,7 cm 

3 zásuvky - vrchná bez organizéra a výrezu na sifón,
kovové úchyty vo farbe chróm, 
potrebné inštalovať pod dosku

Farba Cena

Biela lesklá 429 €
Tmavá sivá lesklá 439 €
Čierna matná 439 €

Novinka Novinka

Novinka

+ Umývadlá CALTA / Umývadlá na dosku + Doska 
Skombinujte si skrinky pod umývadlo CALTA s umývadlami CALTA na tejto strane alebo s umývadlami na dosku zo str. 148-150 
a doskami zo str. 152-157. Pre sériu CALTA sú vhodné dosky s hĺbkou 49 cm. Pri výbere sa poraďte so svojím predajcom. 

Kombinujte
nábytok podľa vašich predstáv

Doska pod umývadlo Biela lesklá
70 x 49,4 x 2,8 cm 

105 €

70 cm

Skrinka pod umývadlo / dosku CALTA
71,5 x 69,5 x 48,7 cm

405 €

70 cm

Výsledná cena 599 €

45 cm
Umývadlo na dosku MANDY 

45 x 14,5 x 40 cm

89 €

Kompatibilita
nábytku

Vyskladajte si
nábytok na mieru

Doplnkov  
organizér
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Úchyt CALTA
kovový úchyt vo farbe zlatá lesklá, 1 ks v balení

Rozmer Cena

50 cm 25 €
70 cm 35 €
90 cm 45 €

Úchyt CALTA
kovový úchyt vo farbe čierna matná, 1 ks v balení

Rozmer Cena

50 cm 25 €
70 cm 35 €
90 cm 45 €

 50 / 70 / 90 cm  50 / 70 / 90 cm

Úchyty k skrinkám CALTA
Dolaďte si detaily podľa seba! Úchyty sú dostupné vo farbách zlatá a čierna. V balení ku skrinke sú automaticky dodávané chrómové 
úchyty, ktoré nie sú namontované. Ak sa rozhodnete pre akúkoľvek inú farbu úchytov, stačí ich doobjednať a namontovať.

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

Extra poriadok s Extra Organizérom
Pre ešte viac prehľadu a uloženie malých vecí v zásuvke si zásuvku môžete doplniť ďalšími doplnkovými extra organizérmi. Organizéry 

sú dostupné v 3 variantoch, každý so šírkou 35 cm a 40 cm. Ktorý organizér je vhodný pre sériu CALTA nájdete na strane 140. 
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 

Mavis

Doplnkov  
organizér

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Mavis
  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm MDF dosky
  plne výsuvné zásuvky so Soft Close systémom a závesy s pozvoľným dovieraním
  kovové úchyty profilované v uhle 30°
  NOVINKA vymeniteľné kovové úchyty vo farbe zlatá a čierna
  NOVINKA doplnkové kovové nohy k skrinkám v novej farbe zlatá a čierna
  NOVINKA nové LOTOSTONE dosky pod umývadlo vhodné k sérii Mavis

50
 cm45 cm

20kg

 elegantná skrytá vrchná zásuvka má vstavaný základný 
     organizér pre uloženie malých vecí, pre ešte viac prehľadu  
     v zásuvke si môžete vybrať z doplnkových extra organizérov 
     na str. 140

 kôš na prádlo v kontajneri  je na robustných závesoch 
     s nosnosťou 20 kg a je plne výsuvný so systémom pozvoľného 
     dovierania Soft Close

 kovové bočné steny zásuviek so Soft Close systémom 
      zaručujú tiché a jemné dovieranie zásuvky

 lakovaný povrch predných častí skriniek sa ľahko udržiava 
     čistý a chráni nábytok pred vlhkosťou

 úchyty sú profilované v uhle 30° a vďaka tomu sa zásuvky  
     otvárajú skutočne pohodlne

 skrinka je dodávaná štandardne s chrómovými úchytmi,    
     možnosť doobjednať úchyty v zlatej a čiernej farbe

  doplnkové nábytkové nohy dostupné vo farbe chróm, zlatá a čierna
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Bočná skrinka MAVIS
50 x 54 x 48,7 cm 

1 zásuvka, kovový úchyt vo farbe chróm,
potrebné inštalovať pod dosku

Farba Cena

Biela lesklá 259 €
Čierna matná 289 €

Skrinka pod umývadlo / dosku MAVIS
71,5 / 91 x 54 x 48,7 cm 

1 zásuvka s 1 skrytou zásuvkou s organizérom a výrezom na sifón, 
kovový úchyt vo farbe chróm

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktov. 

Farba Cena 71,5 cm Cena 91 cm

Biela lesklá 419 € 439 €
Čierna matná 449 € 479 €

70 / 90 cm 50 cm

Kontajner s košom na prádlo MAVIS 
50 x 54 x 48,7 cm 

plne výsuvný, nevyberateľný, nosnosť 20 kg pri plnom výsuve,
kovový úchyt vo farbe chróm, potrebné inštalovať pod dosku

Farba Cena

Biela lesklá 415 €
Čierna matná 455 €

50 cm70 / 90 cm
Nábytkové umývadlo CALTA 

75 / 94 x 5 x 51 cm
keramické

Batéria nie je súčasťou produktov. 

Šírka Cena

75 cm 219 €
94 cm 269 €

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek
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Nohy k skrinkám MAVIS
27 x 47 x 3,5 cm 

kovové nohy vo farbe chróm
2 ks v balení

129 €

Nohy k skrinkám MAVIS
27 x 47 x 3,5 cm 

kovové nohy vo farbe čierna matná 
2 ks v balení

129 €

Nohy k skrinkám MAVIS
27 x 47 x 3,5 cm 

kovové nohy vo farbe zlatá lesklá 
2 ks v balení

159 €

Úchyt MAVIS
kovový úchyt vo farbe čierna matná, 1 ks v balení

Rozmer Cena

50 cm 40 €
70 cm 50 €
90 cm 60 €

Úchyt MAVIS 
kovový úchyt vo farbe zlatá lesklá, 1 ks v balení

Rozmer Cena

50 cm 40 €
70 cm 50 €
90 cm 60 €

Úchyty k skrinkám MAVIS
Dolaďte si detaily podľa seba! Úchyty sú dostupné v nových farbách zlatá a čierna. V balení ku skrinke sú automaticky dodávané 

chrómové úchyty, ktoré nie sú namontované. Ak sa rozhodnete pre akúkoľvek inú farbu úchytov, stačí ich doobjednať a namontovať.

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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Kompatibilita
nábytku

Vyskladajte si
nábytok na mieru

Výsledná cena 897 €

90 cm
Nábytkové umývadlo 

CALTA 
94 x 5 x 51 cm

269 €

90 cm
Skrinka pod umývadlo

 / dosku MAVIS
91 x 54 x 48,7 cm

439 €
+ Úchyt MAVIS

60 €

Nohy k skrinkám MAVIS
27 x 47 x 3,5 cm 

129 €

27 cm

Kombinujte nábytok podľa vašich predstáv

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

+ Umývadlá CALTA / Umývadlá na dosku + Doska 
Skombinujte si skrinky pod umývadlo MAVIS s umývadlami CALTA na strane 103 alebo s umývadlami na dosku zo str. 148-150 

a doskami zo str. 152-157. Pre sériu MAVIS sú vhodné dosky s hĺbkou 49 cm. Pri výbere sa poraďte so svojím predajcom. 
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Akra Novinka

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s LOTOSTONE doskami  

zo str. 152-154.

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm MDF dosky
  kompaktný nábytok dodávaný v jednom celku
  elegantné vyfrézované hrany korpusu, zásuviek a úchytov pod uhlom 45º
  plne výsuvné zásuvky so Soft Close systémom, závesy s pozvoľným dovieraním
  vhodné na kombináciu s LOTOSTONE doskami pod umývadlo 

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Akra

40
 cm

80 cm

35 cm

35 cm

 kovové bočné steny zásuviek so Soft Close systémom 
      zaručujú tiché a jemné dovieranie zásuvky

 kôš na prádlo na robustných závesoch s nosnosťou 20 kg a je 
     plne výsuvný so systémom pozvoľného dovierania Soft Close

 kompaktný nábytok so zásuvkami v asymetrickom alebo symetrickom 
     pomere alebo v kombinácii s integrovaným košom na prádlo

 lakovaný povrch predných častí skriniek sa ľahko udržiava 
     čistý a chráni nábytok pred vlhkosťou

 vyfrézované hrany korpusu, zásuviek a úchytov pod uhlom 45º 
     do seba dokonale zapadnú a nenarúšajú priame línie nábytku

 pre viac prehľadu v zásuvke si môžete vybrať z doplnkových 
     extra organizérov na str. 140

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek
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Skrinka pod umývadlo / dosku AKRA
60  / 80 x 63,5 x 45,8 cm 

2 zásuvky - vrchná s organizérom a výrezom na sifón

Farba Cena 60 cm Cena 80 cm

Biela matná 429 € 469 €
Svetlá sivá matná 429 € 469 €
Antracit matná 429 € 469 €
Čierna matná 429 € 469 €

Skrinka pod umývadlo / dosku AKRA
100 (60+40) / 120 (80+40) x 63,5 x 45,8 cm 
ľavá, asymetrická vrchná časť: 2 zásuvky -  

ľavá s organizérom a výrezom na sifón, spodná časť: 1 zásuvka

Farba Cena 100 cm Cena 120 cm

Biela matná 599 € 659 €
Svetlá sivá matná 599 € 659 €
Antracit matná 599 € 659 €
Čierna matná 599 € 659 €

Skrinka pod umývadlo / dosku AKRA
100 (40+60) / 120 (40+80) x 63,5 x 45,8 cm 
pravá, asymetrická vrchná časť: 2 zásuvky -  

pravá s organizérom a výrezom na sifón, spodná časť: 1 zásuvka

Farba Cena 100 cm Cena 120 cm

Biela matná 599 € 659 €
Svetlá sivá matná 599 € 659 €
Antracit matná 599 € 659 €
Čierna matná 599 € 659 €

Biela matná
Biela matná

Čierna matná
Čierna matná

Svetlá sivá matná

Svetlá sivá matná

Antracit matná

Biela matná

Čierna matná

Svetlá sivá matná

Antracit matná

Antracit matná

Skrinka pod umývadlo / dosku AKRA
120 (60+60) x 63,5 x 45,8 cm 

vrchná časť: 2 zásuvky - vrchné s organizérom 
a výrezom na sifón, spodná časť: 1 zásuvka

Farba Cena

Biela matná 659 €
Svetlá sivá matná 659 €
Antracit matná 659 €
Čierna matná 659 €

Biela matná

Čierna matná

Svetlá sivá matná

Antracit matná

100 / 120 cm

60 / 80 cm

100 / 120 cm

120 cm

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktu.

Kombinujte
nábytok podľa vašich predstáv

LOTOSTONE doska pod umývadlo Čierna matná
120 x 46 x 1,5 cm 

435 €

120 cm

Skrinka pod umývadlo / dosku AKRA
120 (80 + 40) x 63,5 x 45,8 cm 

659 €

120 cm

Výsledná cena 1319 €

62 cm
Umývadlo na dosku ARIA 

62 x 13,2 x 41 cm

225 €

Kompatibilita
nábytku

Vyskladajte si
nábytok na mieru

Doplnkov  
organizér
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Skrinka pod umývadlo / dosku 
s košom na prádlo AKRA

100 (60+40) / 120 (80+40) x 63,5 x 45,8 cm 
ľavá, 2 zásuvky - vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 

plne výsuvný kôš na prádlo s nosnosťou 20 kg

Farba Cena 100 cm Cena 120 cm

Biela matná 749 € 799 €
Svetlá sivá matná 749 € 799 €
Antracit matná 749 € 799 €
Čierna matná 749 € 799 €

Biela matná

Čierna matná

Svetlá sivá matná

Antracit matná

Skrinka pod umývadlo / dosku 
s košom na prádlo AKRA 

100 (40+60) / 120 (40+80) x 63,5 x 45,8 cm 
pravá, 2 zásuvky - vrchná s organizérom a výrezom na sifón, 

plne výsuvný kôš na prádlo s nosnosťou 20 kg

Farba Cena 100 cm Cena 120 cm

Biela matná 749 € 799 €
Svetlá sivá matná 749 € 799 €
Antracit matná 749 € 799 €
Čierna matná 749 € 799 €

Biela matná

Čierna matná

Svetlá sivá matná

Antracit matná

20kg

100 / 120 cm 100 / 120 cm

Umývadlo a batéria nie je súčasťou produktov.

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

+ Nábytkové umývadlá /+ Umývadlá na dosku + Doska 
Skombinujte si skrinky pod umývadlo AKRA s umývadlami MAYLA alebo ELLO zo strany 144-146. Vďaka zostavám skriniek AKRA
sú výborným riešením asymetrické umývadlá MAYLA pravé alebo ľavé. Alebo s umývadlami na dosku zo strany 148-150 a doskami 

zo strany 152-157. Pre sériu AKRA sú vhodné dosky s hĺbkou 46 cm. Pri výbere sa poraďte so svojím predajcom. 
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Vitro

NovinkaSoft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm MDF dosky, predná časť pokrytá vrstvou s ozdobným sklom
  elegantné minimalistické úchyty pre pohodlné otváranie zásuviek
  plne výsuvné zásuvky so Soft Close systémom
  závesy s pozvoľným dovieraním
  vhodné na kombináciu s LOTOSTONE doskami pod umývadlo

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Vitro

40 cm

35 cm

Vysoká
spodná zásuvka

 lakovaný povrch predných častí skriniek sa ľahko udržiava 
     čistý a chráni nábytok pred vlhkosťou

 minimalistický úchyt siahajúci do polovice skrinky  
      v rovnakom farebnom prevedení ako skrinka 

 skrinka s 1 zásuvkou a 1 nenápadnou skrytou zásuvkou 
      vo vnútri pre väčší odkladací priestor

 vrchnú zásuvku je možné doplniť doplnkovým extra  
     organizérom zo str. 140

 elegantné ozdobné sklo na prednej časti skrinky vytvára 
      dizajnový a štýlový dojem

 kovové bočné steny zásuviek so Soft Close systémom zaručujú 
     tiché a jemné dovieranie zásuvky

 vysoká spodná zásuvka je ideálna aj na uloženie vysokých čistiacich 
     či toaletných potrieb
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Skrinka pod dosku VITRO
71,5 x 54 x 49,1 cm 

1 zásuvka s 1 skrytou zásuvkou bez organizéra a bez výrezu 
na sifón, kovový úchyt vo farbe skrinky

Farba Cena

Biela matná 479 €
Svetlá sivá matná 479 €
Čierna matná 479 €

Skrinka pod dosku VITRO
91 x 54 x 49,1 cm

1 zásuvka s 1 skrytou zásuvkou bez organizéra a bez výrezu 
na sifón, kovový úchyt vo farbe skrinky

Farba Cena

Biela matná 509 €
Svetlá sivá matná 509 €
Čierna matná 509 €

Skrinka pod dosku VITRO
122 x 54 x 49,1 cm

1 zásuvka s 1 skrytou zásuvkou bez organizéra a bez výrezu 
na sifón, kovový úchyt vo farbe skrinky

Farba Cena

Biela matná 579 €
Svetlá sivá matná 579 €
Čierna matná 579 €

90 cm

120 cm

70 cm

Umývadlo, doska a batéria nie sú súčasťou produktu.

+ Umývadlá na dosku + Doska 
Skombinujte si skrinky pod dosku VITRO s umývadlami na dosku zo strany 148-150 a doskami zo strany 152-157. Pre sériu VITRO 
sú vhodné dosky s hĺbkou 49 cm. Pri výbere sa poraďte so svojím predajcom. Skrinky pod dosku sú bez výrezu na sifón, sú teda 
ideálne na kombináciu s doskou a umývadlom na dosku s použitím šetriaceho nábytkového sifónu.

Doplnkov  
organizér

Tip na kombináciu

Pri skrinkách pod dosku 
bez výrezu na sifón použite 
šetriaci nábytkový sifón.
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 

Craft

Novinka

  police a skrinky so zásuvkami sú vyrobené z 16 mm MDF dosky
  pevná rámová kovová konštrukcia vo farbe čierna matná je vodeodolná
  plne výsuvné zásuvky so Soft Close systémom
  zásuvky majú závesy s pozvoľným dovieraním
  vhodné na kombináciu s LOTOSTONE doskami pod umývadlo

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Craft

 plne výsuvná zásuvka do šírky otvorenia 40 cm 

 kovové bočné steny zásuviek so Soft Close systémom 
      zaručujú tiché a jemné dovieranie zásuvky

 lakovaný povrch políc a skriniek sa ľahko udržiava čistý  
     a chráni nábytok pred vlhkosťou

 praktická konzola na uteráky v prednej časti alebo na bočných 
     stranách kovového rámu vo farbe čierna matná

 zásuvku je možné pre ešte viac prehľadu doplniť doplnkovým 
     extra organizérom zo str. 140

 šikovné kovové úchyty sú umiestnené v strede prednej 
     časti každej zásuvky v čiernej farbe

40 cm

27,5 cm
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Skrinka pod umývadlo / dosku CRAFT
100 x 81 x 45,5 cm

1 zásuvka vo farbe dub scarlet, 
kovový rám vo farbe čierna matná

485 €

Skrinka pod umývadlo / dosku CRAFT
80 x 81 x 45,5 cm

1 polica vo farbe dub scarlet, 
kovový rám vo farbe čierna matná

339 €

Skrinka pod umývadlo / dosku CRAFT
80 x 81 x 45,5 cm

1 zásuvka vo farbe dub scarlet, 
kovový rám vo farbe čierna matná

465 €

Skrinka pod umývadlo / dosku CRAFT
60 x 81 x 45,5 cm

1 polica vo farbe dub scarlet, 
kovový rám vo farbe čierna matná

319 €

Skrinka pod umývadlo / dosku CRAFT
120 x 81 x 45,5 cm

1 polica vo farbe dub scarlet, 
kovový rám vo farbe čierna matná

369 €

Skrinka pod umývadlo / dosku CRAFT
60 x 81 x 45,5 cm

1 zásuvka vo farbe dub scarlet, 
kovový rám vo farbe čierna matná

445 €

Skrinka pod umývadlo / dosku CRAFT
120 x 81 x 45,5 cm

2 zásuvky vo farbe dub scarlet, 
kovový rám vo farbe čierna matná

595 €

Skrinka pod umývadlo / dosku CRAFT
100 x 81 x 45,5 cm

1 polica vo farbe dub scarlet, 
kovový rám vo farbe čierna matná

349 €

60 cm

120 cm

100 cm

80 cm

60 cm

120 cm

100 cm

80 cm

Stojace zrkadlo CRAFT 190 cm
50 x 190 x 25 cm

kovový rám vo farbe čierna matná, predná strana: zrkadlo
zadná strana: 1x polica vo farbe dub scarlet, 2x vešiak

520 €

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktu.

Kombinujte
nábytok podľa vašich predstáv

LOTOSTONE doska 
pod umývadlo Smaragd matná

80 x 12 x 46 cm 

779 €

80 cm
LOTOSTONE doska 

na stenu Smaragd matná
80 x 20 x 1,5 cm 

245 €

80 cm

Skrinka pod umývadlo / dosku CRAFT
80 x 81 x 45,5 cm

339 €

80 cm

Výsledná cena 1562 €

45 cm
Umývadlo na dosku CHARMANT 

45,5 x 13,5 x 32,5 cm

199 €

Kompatibilita
nábytku

Vyskladajte si
nábytok na mieru

+

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s LOTOSTONE doskami  

zo str. 152-155.
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Doplnkov  
organizér

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

+ Nábytkové umývadlá ELLO / + Umývadlá na dosku 
Skrinky CRAFT sú kompatibilné len s nábytkovými umývadlami ELLO zo strany 146. Alebo si skombinujte skrinky pod umývadlo 

CRAFT s umývadlami na dosku zo str. 148-150 a doskami zo str. 152-157. Pre sériu CRAFT sú vhodné dosky s hĺbkou 46 cm. 
Pri výbere sa poraďte so svojím predajcom.
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Rocco Novinka   korpus a predná časť vyrobená z 16 mm MDF dosky
  elegantne zaoblený tvar nábytku
  plne výsuvné zásuvky so Soft Close systémom
  závesy s pozvoľným dovieraním
  kovové úchyty vo farbe chróm

40
 cm35 cm

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Rocco

  vrchná zásuvka v skrinke pod umývadlo má praktický organizér         
      pre uloženie malých vecí

  jasne zaoblená predná časť skrinky a praktické úchyty podčiarkujú          
      dizajn série

 kovové bočné steny zásuviek so Soft Close systémom zaručujú                   
tiché a jemné dovieranie zásuvky

 kôš na prádlo v kontajneri je na robustných závesoch,      
     má nosnosť 20 kg a je plne výsuvný so systémom pozvoľného  
     dovierania Soft Close

20kg

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

126125



40 cm

40 cm80 cm

80 cm

Skrinka pod umývadlo / dosku ROCCO
79,4 x 56 x 47,3 cm 

2 zásuvky - vrchná s organizérom a výrezom na sifón,
kovové úchyty vo farbe chróm, biela lesklá

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktu.

589 €

Kontajner s košom na prádlo ROCCO
40 x 56 x 42,6 cm 

plne výsuvný, nevyberateľný, nosnosť 20 kg
kovový úchyt vo farbe chróm, biela lesklá,

potrebné inštalovať pod dosku

429 €

Bočná skrinka ROCCO
40 x 56 x 42,6 cm

1 dvierka, kovový úchyt vo farbe chróm, biela lesklá
potrebné inštalovať pod dosku

219 €

Nábytkové umývadlo ROCCO
keramické

81 x 1,5 x 51 cm
Batéria nie je súčasťou produktov.

129 €

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktu.

Skrinka pod umývadlo 
/ dosku ROCCO 

79,4 x 56 x 47,3 cm

589 €

Bočná skrinka 
ROCCO

40 x 56 x 42,6 cm

219 €

Doska pod umývadlo 
Dub prírodný

121 x 49,8 x 2 cm 

169 €

121 cm

Výsledná cena 

977 €

80 cm 40 cm

+

Kombinujte
nábytok podľa vašich predstáv

Kompatibilita
nábytku

Vyskladajte si
nábytok na mieru

+ Umývadlo ROCCO / Umývadlá na dosku + Doska 
Skombinujte si skrinku pod umývadlo ROCCO s umývadlom ROCCO na tejto strane alebo s umývadlami na dosku zo str. 148-150 
a doskami zo str. 153 a 157. Pre sériu ROCCO sú vhodné dosky so zaobleným tvarom. Pri výbere sa poraďte so svojím predajcom.
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Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s doskami vhodnými k sérii

Rocco zo str. 153 a 157.

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Sensea

  bodové chrómové úchyty sú umiestnené v stredovej 
      časti dvierok a zásuviek

  korpus a predná časť vyrobená z masívneho dubového dreva
  plne výsuvné zásuvky so Soft Close systémom
  závesy s pozvoľným dovieraním
  kovové úchyty vo farbe chróm
  farby: stará biela, stará sivá a hnedá

 drevené poličky s nastaviteľnou výškou a plne 
     výsuvné zásuvky

 masívne drevo s robustnými nábytkovými kovaniami 
     je zárukou trvácnosti

 drevené zásuvky so systémom Soft Close zaručujú tiché 
     a jemné dovieranie zásuvky

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Sensea
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Skrinka pod umývadlo / dosku SENSEA
60 x 85,5 x 45 cm 

skrinka na nohách z masívneho dubového dreva, 1x pevná polica,
1x pevná spodná polica, 1x zásuvka plne výsuvná,

2x dvierka, kovové úchyty vo farbe chróm

799 €

Skrinka pod umývadlo / dosku SENSEA
100 x 85,5 x 45 cm 

skrinka na nohách  z masívneho dubového dreva, 1x pevná polica,
1x pevná spodná polica, 3x zásuvky plne výsuvné,

2x dvierka, kovové úchyty vo farbe chróm

1 199 €

Skrinka pod umývadlo / dosku SENSEA
80 x 85,5 x 45 cm 

skrinka na nohách  z masívneho dubového dreva, 1x pevná polica,
1x pevná spodná polica, 1x zásuvka plne výsuvná, 2x dvierka, 

kovové úchyty vo farbe chróm

959 €

Bočná vysoká skrinka SENSEA
36 x 174,5 x 30,5 cm 

skrinka na nohách  z masívneho dubového dreva, 
vrchná časť: 2x výškovo nastaviteľné police, 1x pevná spodná polica,

spodná časť: 2x výškovo nastaviteľné police,1x pevná spodná polica, 1x zásuvka 
plne výsuvná, 2x univerzálne dvierka, kovové úchyty vo farbe chróm

1 099 €

60 cm

36 cm

80 cm

100 cm

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktov.

Stará sivá Stará sivá

Stará sivá

Stará sivá

Hnedá Hnedá

Hnedá

Hnedá

Stará biela Stará biela

Stará biela

Stará biela

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

Zrkadlo SENSEA
60 x 70 cm 

zrkadlo v ráme z masívneho dubového dreva

189 €

Zrkadlo SENSEA
80 x 70 cm 

zrkadlo v ráme z masívneho dubového dreva

209 €

Zrkadlo SENSEA
100 x 70 cm 

zrkadlo v ráme z masívneho dubového dreva

249 €

+ Nábytkové umývadlá MAYLA, ELLO a IRIS
Skombinujte si skrinky pod umývadlo SENSEA s umývadlami MAYLA, ELLO a IRIS zo strany 144-146. 

Pre správny výber sa poraďte so svojím predajcom.

60 cm 80 cm 100 cm

Stará sivá Stará sivá Stará sivá
Hnedá Hnedá Hnedá

Stará biela
Stará biela Stará biela
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Siam, Lily

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK   Siam, Lily

45 cm

45 cm

45 cm

50 cm

Nábytkové umývadlo SIAM Round
45,2 x 34 x 8 cm, keramické, pravé

Batéria nie je súčasťou produktu.

105 €

Nábytkové umývadlo SIAM Square
45,5 x 27,3 x 6 cm, keramické, ľavé

Batéria nie je súčasťou produktu.

65 €

Skrinka pod umývadlo SIAM
45,5 x 60 x 24,4 cm 

1x univerzálne dvierka, 1x výškovo nastaviteľná polica, 
1x pevná spodná polica, kovový úchyt vo farbe chróm

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktu.

Farba Cena

Biela lesklá 99 €
Tmavá sivá lesklá 99 €
Antracit lesklá 99 €

Biela lesklá
Tmavá sivá lesklá

Antracit lesklá

SET umývadlo + skrinka LILY
51,3 x 55,2 x 36,5 cm 
keramické umývadlo, 
skrinka s 2 zásuvkami 

Batéria nie je súčasťou produktu.

Farba Cena

Biela lesklá 279 €
Dub craft štruktúrovaná 279 €
Antracit lesklá 299 €

Biela lesklá

Dub craft štrukturovaná
Antracit lesklá

Novinka
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

univerzálny

Nové farebné
prevedenie

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
so zrkadlami s výškou 80 cm a

 100 cm podľa výšky skrinky.

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

Univerzálna horná skrinka SLIM
50 x 80 x 12,6 cm 

2x dvierka, vnútro: 3x sklenené výškovo 
nastaviteľné poličky, kovové úchyty vo farbe chróm

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 119 €
Ostatné farby 129 €

Univerzálna horná skrinka
59,6 x 100 x 31,6 cm 

2x dvierka, vnútro: 3x sklenené výškovo 
nastaviteľné poličky

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 179 €
Ostatné farby 199 €

Univerzálna horná skrinka SLIM
40 x 80 x 12,6 cm 

1x dvierka, vnútro: 2x sklenené výškovo 
nastaviteľné poličky, kovový úchyt vo farbe chróm

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 109 €
Ostatné farby 119 €

Univerzálna horná skrinka
39,2 x 100 x 31,6 cm 

1x dvierka, vnútro: 2x sklenené výškovo 
nastaviteľné poličky

Farba Cena

Biela lesklá, Dub Scarlet 139 €
Ostatné farby 159 €

Svetlá sivá matná

Svetlá sivá
matná

Svetlá sivá
matná

Tmavá sivá lesklá

Tmavá sivá
lesklá

Tmavá sivá
lesklá

Dub scarlet

Dub scarlet Dub scarlet

Dub scarletAntracit lesk/mat

Antracit 
lesk/mat

Antracit 

lesk/mat

Antracit lesk/matČierna lesk/mat

Čierna 
lesk/mat

Čierna 

lesk/mat

Čierna lesk/mat

Biela lesk/mat

Biela lesk/mat Biela lesk/mat

NovinkaNovinka

NovinkaNovinka

Svetlá sivá matná
Tmavá sivá leskláBiela lesk/mat

40 cm

50 cm

40 cm

60 cm
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Univerzálna vysoká skrinka
40 x 180 x 35,2 cm 

2x dvierka, vnútro: 4x sklenené výškovo 
nastaviteľné poličky, kovové úchyty vo farbe chróm

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 265 €
Ostatné farby 285 €

Univerzálna vysoká skrinka SLIM
40 x 180 x 12,6 cm 

2x dvierka, vnútro: 4x sklenené výškovo 
nastaviteľné poličky, kovové úchyty vo farbe chróm

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 199 €
Ostatné farby 219 €

Svetlá sivá 

matná
Svetlá sivá 

matná

Svetlá
 siv

á m
atná

Tmavá sivá 

lesklá
Tmavá sivá 

lesklá

Tmavá siv
á lesklá

Dub

scarlet

Dub sc
arle

t

Dub

scarlet
Antracit 

lesk/mat

Antra
cit l

esk/m
at

Antracit 

lesk/mat
Čierna

lesk/mat

Čierna lesk/m
at

Čierna

lesk/mat
Biela

lesk/mat

Biela lesk/m
at

Biela 

lesk/mat

Univerzálna vysoká skrinka so zrkadlom
43 x 150 x 23,9 cm 

skrinka so zrkadlom na dverách, biela lesklá, 
1x dvierka, 5x vonkajšie pevné poličky, 

vnútro: 4x sklenené výškovo nastaviteľné poličky, 2x pevné poličky
Doplnky a dekorácie nie sú súčasťou produktu.

179 €

Univerzálna polička
40 x 8 x 14,7 cm 

univerzálna polička 

Farba Cena

Biela lesklá, Dub scarlet 79 €
Ostatné farby 89 €

Novinka

Novinka Novinka KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 

organizéry

Doplnkový organizér do zásuvky M
vkladateľný / vyberateľný, ABS plast

Hĺbka Cena

35 cm 45 €
40 cm 55 €

Doplnkový organizér do zásuvky L
vkladateľný / vyberateľný, ABS plast

Hĺbka Cena

35 cm 65 €
40 cm 75 €

Doplnkový organizér do zásuvky S
vkladateľný / vyberateľný, ABS plast

Hĺbka Cena

35 cm 35 €
40 cm 45 €

Lotosan
Organizér do zásuvky M 

Lotosan
Organizér do zásuvky L 

Lotosan
Organizér do zásuvky S  

Šikovný 
DOPLNKOVÝ EXTRA 

ORGANIZÉR dokonale doplní 
zásuvku a zabezpečí tak väčší 
prehľad a pohodlné uloženie 

aj malých vecí. Pre výber 
správneho organizéra sa 

poraďte so svojím 
predajcom.

40 cm

40 cm

40 cm

Vybrané produkty
dostupné skladom
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NovinkaZRKADLOVÉ SKRINKY

univerzálne

  zrkadlo na vnútornej strane dvierok   zrkadlo na vnútornej strane dvierok

  LED osvetlenie

  vnútorná elektrická zásuvka   vnútorná elektrická zásuvka

  celozrkadlová skrinka so zrkadlom 
      na prednej strane a bočných stranách 

  celozrkadlová skrinka so zrkadlom 
      na prednej strane a bočných stranách 

  celozrkadlová skrinka so zrkadlom 
      na prednej strane a bočných stranách 

NOVÉ 
UNIVERZÁLNE 

ZRKADLOVÉ SKRINKY. 

Celozrkadlové skrinky 
so zrkadlom na prednej strane 

aj na bočných stranách 
skrinky sú výborne 
kombinovateľné.

Klasik Mid Extra

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s univerzálnym nábytkom 

zo strany 138-139.

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 40cm

40,6 x 61,8 x 12,9 cm

119 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 80cm

80,6 x 61,8 x 12,9 cm

209 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
MID 60cm 

60,6 x 63,8 x 13,6 cm

265 €

Univerzálna zrkadlová skrinka
EXTRA 60cm

60,6 x 64,8 x 13,6 cm

399 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 50cm

50,6 x 61,8 x 12,9 cm

129 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 90cm

90,6 x 61,8 x 12,9 cm

219 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
MID 80cm

80,6 x 63,8x 13,6 cm

365 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
EXTRA 80cm

80,6 x 64,8 x 13,6 cm

519 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 60cm

60,6 x 61,8 x 12,9 cm

159 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 100cm

100,6 x 61,8 x 12,9 cm

229 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
MID 100cm 

100,6 x 63,8 x 13,6 cm

375 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
EXTRA 100cm

100,6 x 64,8 x 13,6 cm

569 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 70cm

70,6 x 61,8 x 12,9 cm

179 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 120cm

120,6 x 61,8 x 12,9 cm

249 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
MID 120cm 

120,6 x 63,8 x 13,6 cm

435 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
EXTRA 120cm

120,6 x 64,8 x 13,6 cm

629 €
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ASYMETRICKÉ NÁBYTKOVÉ

umývadlá

SÉRIA
nábytkových 

umývadiel MAYLA 
prichádza s NOVINKOU!

Nábytkové umývadlá MAYLA 
sú teraz dostupné aj 

s variantou bez otvoru 
na batériu.

80 cm

40 cm

Ľavé

Pravé

40 cm

80 cm

Nábytkové umývadlo asymetrické MAYLA
120,8 (60 + 60) x 1,8 x 46 cm

keramické

289 €

Nábytkové umývadlo asymetrické MAYLA
100,8 (60 + 40) x 1,8 x 46 cm

keramické

199 €

Nábytkové umývadlo asymetrické MAYLA
120,8 (80 + 40) x 1,8 x 46 cm

keramické

289 €

Ľavé

60 cm

60 cm
Pravé

60 cm

60 cm

60 cm

40 cm

Ľavé

Pravé

40 cm
60 cm

80 cm

40 cm

Ľavé

Pravé

40 cm

80 cm

Nábytkové umývadlo asymetrické MAYLA
120,8 (60 + 60) x 1,8 x 46 cm

keramické, bez otvoru na batériu

289 €

Nábytkové umývadlo asymetrické MAYLA
100,8 (60 + 40) x 1,8 x 46 cm

keramické, bez otvoru na batériu

199 €

Nábytkové umývadlo asymetrické MAYLA
120,8 (80 + 40) x 1,8 x 46 cm

keramické, bez otvoru na batériu

289 €

Ľavé

60 cm

60 cm
Pravé

60 cm

60 cm

60 cm
40 cm

Ľavé

Pravé

40 cm

60 cm

Novinka

Novinka

Novinka

Batéria nie je súčasťou produktov.

Vybrané produkty
dostupné skladom

Novinka
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NÁBYTKOVÉ

umývadlá

70 cm

60 cm

100 cm 120 cm

Šírka Cena

umývadlo 60,8 cm 105 €
umývadlo 70,8 cm 135 €
umývadlo 80,8 cm 145 €
umývadlo 90,8 cm 175 €
umývadlo 100,8 cm 185 €
umývadlo 120,8 cm 275 €
dvojumývadlo 120,8 cm 275 €
dvojumývadlo 140,8 cm 569 €

Nábytkové umývadlo / dvojumývadlo 
MAYLA

šírka x 1,8 x 46 cm
keramické

SÉRIA
nábytkových 

umývadiel MAYLA 
prichádza s NOVINKOU!

Nábytkové umývadlá MAYLA 
sú teraz dostupné aj 

s variantou bez otvoru 
na batériu.

Šírka Cena

umývadlo 60,8 cm 105 €
umývadlo 80,8 cm 145 €
umývadlo 100,8 cm 185 €
dvojumývadlo 120,8 cm 275 €

60 cm 80 cm 100 cm 120 cm

Nábytkové umývadlo / dvojumývadlo 
MAYLA

šírka x 1,8 x 46 cm
keramické, bez otvoru na batériu

Šírka Cena

umývadlo 61 cm 129 €
umývadlo 81 cm 179 €
umývadlo 101 cm 219 €
dvojumývadlo 121 cm 259 €

80 cm

80 cm

100 cm

100 cm

120 cm

120 cm

60 cm

60 cm

Šírka Cena

umývadlo 61 cm 99 €
umývadlo 81 cm 139 €
umývadlo 101 cm 179 €
dvojumývadlo 121 cm 269 €

Nábytkové umývadlo / dvojumývadlo 
ELLO

šírka x 7,5 x 46 cm
keramické

Nábytkové umývadlo / dvojumývadlo 
IRIS

šírka x 2,8 x 46 cm
keramické

Novinka
Vybrané produkty
dostupné skladom

Batéria nie je súčasťou produktov.Batéria nie je súčasťou produktov.145 146



KERAMICKÉ UMÝVADLÁ 

na dosku Novinka

Nové farebné
prevedenia

Batéria nie je súčasťou produktov.

Umývadlá na dosku zo série CHARMANT 
sme doplnili novými farebnými prevedeniami. 

K pôvodným farebným variantom Biela lesklá, Svetlá sivá matná, Tmavá 
sivá matná, Antracit matná a Čierna matná pribudli 3 nové farebné 

prevedenia Duna matná, Ocean matná a Smaragd matná, ktoré ladia 
s farebnými LOTOSTONE doskami pod umývdlo zo str. 152-154.

Pre lepšiu orientáciu nájdete vzorkovník 
farebných prevedení na strane 158.

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s LOTOSTONE doskami 

zo strany 152-154.

Umývadlo na dosku CHARMANT Rozmer Cena Odtoková súprava Materiál Rozmer Cena

Biele lesklé 45,5 x 13,5 x 32,5 cm 89 € Biela lesklá keramická Ø 7 x 10 cm 26 €
Svetlá sivá matná 45,5 x 13,5 x 32,5 cm 159 € Svetlá sivá matná keramická Ø 7 x 10 cm 26 €
Tmavá sivá matná 45,5 x 13,5 x 32,5 cm 159 € Tmavá sivá matná keramická Ø 7 x 10 cm 26 €
Duna matná 45,5 x 13,5 x 32,5 cm 199 € Duna matná kovová Ø 6,6 x 8,8 cm 26 €
Ocean matná 45,5 x 13,5 x 32,5 cm 199 € Ocean matná kovová Ø 6,6 x 8,8 cm 26 €
Smaragd matná 45,5 x 13,5 x 32,5 cm 199 € Smaragd matná kovová Ø 6,6 x 8,8 cm 26 €
Antracit matná 45,5 x 13,5 x 32,5 cm 159 € Antracit matná keramická Ø 7 x 10 cm 26 €
Čierna matná 45,5 x 13,5 x 32,5 cm 159 € Čierna matná keramická Ø 7 x 10 cm 26 €

Svetlá
 siv

á m
atná

Svetlá
 siv

á m
atná

Biela lesklá

Duna m
atná

Tmavá siv
á m

atná

Tmavá siv
á m

atná

Ocean m
atná

Antra
cit m

atná

Antra
cit m

atná

Smaragd m
atná

Čierna m
atná

Čierna m
atná

Novinka Novinka Novinka

Duna m
atná

Ocean m
atná

Smaragd m
atná

UMÝVADLO NA DOSKU CHARMANT V NOVÝCH FARBÁCH

Biela lesklá
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Umývadlo na dosku ARIA
80 x 13,5 x 40 cm

Farba Cena

Biela lesklá 229 €
Ostatné farby 399 €

B
ie
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KERAMICKÉ UMÝVADLÁ 

na dosku

Umývadlo na dosku BLANCHE
52 x 13 x 39,5 cm

Farba Cena

Biela lesklá 99 €
Ostatné farby 149 €

Umývadlo na dosku DAPHNE
50 x 13,5 x 39 cm

Farba Cena

Biela lesklá 99 €
Ostatné farby 179 €

Umývadlo na dosku LIMONA
41,5 x 13,5 x 41,5 cm

Farba Cena

Biela lesklá 89 €
Ostatné farby 139 €

Umývadlo na dosku ARIA
62 x 13,2 x 41 cm

Farba Cena

Biela lesklá 139 €
Ostatné farby 225 €

Keramické 
umývadlá na dosku 

dokonale ladia k rovnako 
farebným LOTOSTONE 

doskám pod umývadlo, ktoré 
nájdete na nasledujúcich 

stranách.

 Dizajnové umývadlo, zaujímavá doska a šikovná praktická skrinka
Výber správnej kombinácie umývadlo + doska + skrinka aj s inštrukciami pre montáž odporúčame konzultovať s odborným predajcom. Horná hrana umývadla  
po montáži by mala byť vo výške maximálne 95 cm od podlahy. 

Batéria nie je súčasťou produktov.

Umývadlo na dosku CUBANA 
54 x 14,5 x 42 cm

99 €

Umývadlo na dosku AURELIA 
71,5 x 14,5 x 41cm

139 €

Umývadlo na dosku MANDY 
45 x 14,5 x 40 cm

89 €

Umývadlo na dosku SOLERO 
50,3 x 11,9 x 35 cm

119 €

Umývadlo na dosku HELLA 
48 x 13,5 x 37 cm

89 €

Umývadlo na dosku ATHENA 
73 x 15 x 38 cm

139 €

Umývadlo na dosku CORAL 
36 x 15,5 x 36 cm

89 €

Umývadlo na dosku LEXI 
50 x 13,5 x 40 cm

99 €

Umývadlo na dosku AMBER 
70 x 14 x 40 cm

139 €

Umývadlo na dosku RIVER 
51,2 x *9,5-14,5 x 41 cm

129 €

UMÝVADLO
na dosku RIVER 

* má výškový sklon 
s najnižším bodom vo výške 
9,5 cm a  najvyšším bodom 

vo výške 14,5 cm. 

Batéria nie je súčasťou produktov.

Vybrané produkty
dostupné skladom
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DOSKY POD UMÝVADLO

Lotostone

Novinka

  prírodný kameň ťažený vo vybraných lomoch
  vďaka materiálu majú LOTOSTONE dosky všetky mechanické a estetické vlastnosti prírodného kameňa 
  z materiálu LOTOSTONE sú vyrobené  LOTOSTONE dosky pod umývadlo s hrúbkou 1,5 cm, 2 cm a 12 cm, 
      ako aj LOTOSTONE dosky na stenu
  dosky sú dostupné s dizajnom bieleho a čierneho mramoru 
  alebo v 7 farebných prevedeniach s matným povrchom: biela, svetlá sivá, duna, ocean, smaragd, antracit, čierna

Materiál  LOTOSTONE
LOTOSTONE dosky pod umývadlo sú vyrobené z jedinečného materiálu LOTOSTONE.  Hlavnú zložku tohto špeciálneho 
materiálu tvorí prírodný kameň. LOTOSTONE vzniká kombináciou 96 - 97% prírodného mramoru s prímesou 3 - 4% 
prírodných živíc.

LOTOSTONE dosky pod umývadlo sme doplnili novými farebnými prevedeniami. 

K pôvodným farebným variantom Biela matná MRAMOR  a Čierna matná MRAMOR  pribudlo 7 nových farebných prevedení, ktoré dokonale ladia s farebnými 
umývadlami na dosku.

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s LOTOSTONE doskami 
na stenu zo strany 155.

LOTOSTONE doska pod umývadlo
s konzolou na uterák 

Biela matná MRAMOR
šírka 120/140 cm, hrúbka 12 cm, hĺbka 46 cm

120 cm 140 cm

869 € 1 079 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
s konzolou na uterák 

Čierna matná MRAMOR
šírka 120/140 cm, hrúbka 12 cm, hĺbka 46 cm

120 cm 140 cm

869 € 1 079 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
Biela matná

šírka 80 /100 /120 cm, hrúbka 12 cm, hĺbka 46 cm 

80 cm 100 cm 120 cm

779 € 825 € 865 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
Duna matná

šírka 80 /100 /120 cm, hrúbka 12 cm, hĺbka 46 cm 

80 cm 100 cm 120 cm

779 € 825 € 865 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
Antracit matná

šírka 80 /100 /120 cm, hrúbka 12 cm, hĺbka 46 cm 

80 cm 100 cm 120 cm

779 € 825 € 865 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
Svetlá sivá matná

šírka 80 /100 /120 cm, hrúbka 12 cm, hĺbka 46 cm 

80 cm 100 cm 120 cm

779 € 825 € 865 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
Smaragd matná

šírka 80 /100 /120 cm, hrúbka 12 cm, hĺbka 46 cm 

80 cm 100 cm 120 cm

779 € 825 € 865 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
Čierna matná

šírka 80 /100 /120 cm, hrúbka 12 cm, hĺbka 46 cm 

80 cm 100 cm 120 cm

779 € 825 € 865 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo
Ocean matná

šírka 80 /100 /120 cm, hrúbka 12 cm, hĺbka 46 cm 

80 cm 100 cm 120 cm

779 € 825 € 865 €

LOTOSTONE DOSKY K SÉRIÁM SCARLET, AKRA, CRAFT

LOTOSTONE DOSKY S KONZOLOU NA UTERÁK 
VHODNÉ NA INŠTALÁCIU SAMOSTATNE

LOTOSTONE 
dosky pod umývadlo 

s hrúbkou 12 cm je možné 
inštalovať samostatne. 

Špeciálne podpery, určené 
pre tieto dosky, sú dodávané 

spolu s produktom 
v balení.
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LOTOSTONE DOSKY K SÉRIÁM CALTA, MAVIS, VITRO

Šírka
Cena

hrúbka 2 cm

70 cm 365 €
90 cm 395 €
100 cm 420 €
120 cm 455 €
140 cm (90 + 50) 520 €
140 cm (70 + 70) 520 €
190 cm 765 €

DOSKY POD UMÝVADLO

Lotostone

LOTOSTONE doska pod umývadlo
Biela matná MRAMOR 

šírka 81/121/161 cm, hrúbka 2 cm, hĺbka 49,8 cm

81 cm 121 cm 161 cm

360 € 469 € 589 €

LOTOSTONE DOSKY
K SÉRII ROCCO

LOTOSTONE DOSKY K SÉRIÁM SCARLET, AKRA, CRAFT

Šírka
Cena 

hrúbka 2 cm

Cena 
hrúbka 1,5 cm

60 cm 299 € 299 €
80 cm 345 € 345 €
100 cm 380 € 379 €
120 cm 435 € 435 €
140 cm 495 € 499 €
160 cm 535 € 539 €

Nové farebné
prevedeniaNovinka LOTOSTONE DOSKY K SÉRIÁM CALTA, MAVIS, VITRO

LOTOSTONE doska pod umývadlo
Biela matná MRAMOR 

šírka 70 - 190 cm, hrúbka 2 cm, hĺbka 49,4 cm

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
Čierna matná MRAMOR 

šírka 70 - 190 cm, hrúbka 2 cm, hĺbka 49,4 cm

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
Biela matná 

šírka 70/90/120 cm, hrúbka 1,5 cm, hĺbka 49,4 cm

70 cm 90 cm 120 cm

365 € 399 € 459 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo
Svetlá sivá matná 

šírka 70/90/120 cm, hrúbka 1,5 cm, hĺbka 49,4 cm

70 cm 90 cm 120 cm

365 € 399 € 459 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo
Čierna matná 

šírka 70/90/120 cm, hrúbka 1,5 cm, hĺbka 49,4 cm

70 cm 90 cm 120 cm

365 € 399 € 459 €

LOTOSTONE doska pod umývadlo
Biela matná MRAMOR

šírka 60 - 160 cm, hrúbka 2 cm, hĺbka 46 cm

LOTOSTONE doska pod umývadlo
Čierna matná MRAMOR 

šírka 60 - 160 cm, hrúbka 2 cm, hĺbka 46 cm

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
Biela matná

šírka 60 - 160 cm, hrúbka 1,5 cm, hĺbka 46 cm

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
Duna matná

šírka 60 - 160 cm, hrúbka 1,5 cm, hĺbka 46 cm

LOTOSTONE doska pod umývadlo
Smaragd matná

šírka 60 - 160 cm, hrúbka 1,5 cm, hĺbka 46 cm

LOTOSTONE doska pod umývadlo 
Čierna matná 

šírka 60 - 160 cm, hrúbka 1,5 cm, hĺbka 46 cm

LOTOSTONE doska pod umývadlo
Antracit matná 

šírka 60 - 160 cm, hrúbka 1,5 cm, hĺbka 46 cm

LOTOSTONE doska pod umývadlo
Ocean matná 

šírka 60 - 160 cm, hrúbka 1,5 cm, hĺbka 46 cm

LOTOSTONE doska pod umývadlo
Svetlá sivá matná 

šírka 60 - 160 cm, hrúbka 1,5 cm, hĺbka 46 cm

LOTOSTONE DOSKY K SÉRIÁM SCARLET, AKRA, CRAFT

 

Všetky 
LOTOSTONE dosky 

pod umývadlo s hrúbkou 
1,5 cm a 2 cm, sú z dôvodu 
rozdielnych rozmerových a 

tvarových vlastností vhodné 
na montáž  ku konkrétnym 

sériám. 
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LOTOSTONE doska na stenu 
Biela matná

šírka 80/100/120 cm, výška 20 cm, hĺbka 1,5 cm

80 cm 100 cm 120 cm

245 € 265 € 285 €

LOTOSTONE doska na stenu 
Duna matná

šírka 80/100/120 cm, výška 20 cm, hĺbka 1,5 cm

80 cm 100 cm 120 cm

245 € 265 € 285 €

LOTOSTONE doska na stenu 
Antracit matná

šírka 80/100/120 cm, výška 20 cm, hĺbka 1,5 cm

80 cm 100 cm 120 cm

245 € 265 € 285 €

LOTOSTONE doska na stenu 
Svetlá sivá matná

šírka 80/100/120 cm, výška 20 cm, hĺbka 1,5 cm

80 cm 100 cm 120 cm

245 € 265 € 285 €

LOTOSTONE doska na stenu 
Smaragd matná

šírka 80/100/120 cm, výška 20 cm, hĺbka 1,5 cm

80 cm 100 cm 120 cm

245 € 265 € 285 €

LOTOSTONE doska na stenu
Ocean matná

šírka 80/100/120 cm, výška 20 cm, hĺbka 1,5 cm

80 cm 100 cm 120 cm

245 € 265 € 285 €

Ako použiť LOTOSTONE dosky na stenu?

LOTOSTONE dosky na stenu sú určené na montáž na stenu v kombinácii 
s LOTOSTONE doskami pod umývadlo s hrúbkou 1,5cm, 2cm a 12cm.

LOTOSTONE doska na stenu
Čierna matná

šírka 80/100/120 cm, výška 20 cm, hĺbka 1,5 cm

80 cm 100 cm 120 cm

245 € 265 € 285 €

DOSKY NA STENU

Lotostone

Novinka
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Biela lesklá

AKO KOMBINOVAŤ FARBY?

vzorkovník
Vneste do kúpeľne kúzlo farieb! Nižšie nájdete návod, ako kombinovať nové farebné prevedenia kúpeľňového nábytku,

umývadiel na dosku, dosiek a doplnkov. Osloboďte svoju umeleckú dušu a vytvorte kúpeľňu plnú farieb.

Svetlá
 siv

á m
atná

Duna m
atná

Tmavá siv
á m

atná

Ocean m
atná

Biela lesklá/matná

Antra
cit m

atná

Antracit lesklá

Smaragd m
atná

Čierna m
atná

Svetlá sivá matná

Svetlá sivá matná

Duna matná Ocean matná

Z dôvodu odlišných výrobných materiálov jednotlivých produktov je aj napriek rovnakej farebnosti možná farebná odchýlka.

Biela matná

Biela matná

Antracit matná

Antracit matná

Smaragd matná
Čierna matná

Čierna matná

Svetlá sivá matná
Čierna matná

BIELA 
LESK/MAT

SVETLÁ SIVÁ 
MATNÁ

DUNA 
MATNÁ

TMAVÁ SIVÁ 
LESK/MAT

OCEAN 
MATNÁ

ANTRACIT 
LESK/MAT

SMARAGD 
MATNÁ

ČIERNA 
MATNÁ

ROZŠÍRENÁ 
PALETA FARIEB 

je NOVINKOU roka 2021/22. 

Rozohrajte kúpeľňu farbami 
a vytvorte tak jedinečné 

a nečakané kombinácie podľa  
najnovších trendov 

vo svete kúpeľní!

Tmavá sivá lesklá

Doska pod umývadlo 
Biela lesklá 

hrúbka 2,8 cm, hĺbka 49,4 cm

Šírka Cena

70 cm 105 €
90 cm 140 €
100 cm 140 €
120 cm 150 €
140 cm (90 + 50) 205 €
140 cm (70 + 70) 205 €
190 cm 260 €

Doska pod umývadlo 
Dub prírodný 

šírka 81/121/161 cm, hrúbka 2,8 cm, hĺbka 49,8 cm

81 cm 121 cm 161 cm

149 € 169 € 239 €

Doska pod umývadlo 
Biela lesklá 

šírka 60/80 cm, hrúbka 2,8 cm, hĺbka 42,5 cm

60 cm 80 cm

69 € 85 €

Doska pod umývadlo 
Dub prírodný 

hrúbka 2,8 cm, hĺbka 49,4 cm

Šírka Cena

70 cm 110 €
90 cm 145 €
100 cm 145 €
120 cm 155 €
140 cm (90 + 50) 210 €
140 cm (70 + 70) 210 €
190 cm 270 €

Doska pod umývadlo 
Dub prírodný 

šírka 60/80 cm, hrúbka 2,8 cm, hĺbka 42,5 cm

60 cm 80 cm

79 € 95 €

Podpera pod dosku DIZZY 
37/43 cm x 3,5 x 15 cm

Môže slúžiť aj ako držiak na uterák.

Farba a dĺžka Cena

chróm / čierna  37 cm 79 €
chróm / čierna 43 cm 91 €

Doska pod umývadlo 
Biela lesklá 

hrúbka 2,8 cm, hĺbka 46 cm

Šírka Cena

60 cm 79 €
70 cm 89 €
80 cm 99 €
90 cm 109 €
100 cm 119 €
120 cm 129 €
140 cm 199 €
160 cm 219 €

Doska pod umývadlo 
Dub prírodný 

hrúbka 2,8 cm, hĺbka 46 cm

Šírka Cena

60 cm 89 €
70 cm 99 €
80 cm 109 €
90 cm 119 €
100 cm 129 €
120 cm 139 €
140 cm 209 €
160 cm 229 €

DOSKY K SÉRIÁM SCARLET, LATERN, AKRA, CRAFT
 

DOSKY K SÉRII CALTA, MAVIS, VITRO

DOSKY K SÉRII ROCCO

DOSKY K SÉRII VELO

Aké podpery potrebujem?

Veľkosť podpery závisí od hĺbky dosky. 

Pre dosky LOTOSAN s hĺbkou 46 - 49cm je vhodná 
podpera s dĺžkou 43cm.

Pre dosky LOTOSAN s hĺbkou 42,5cm je vhodná 
podpera s dĺžkou 37cm .

Odporúčaný min. počet podpier: 
bez skrinky pod doskou, podľa dĺžky: 

60 - 80 cm - 2ks, 100 - 160 cm - 3ks

Pre správny výber sa poraďte so svojím predajcom.
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KÚPEĽŇOVÉ LED

osvetlenie

LED Osvetlenie na zrkadlo ROSITA
na zrkadlá a zrkadlové skrinky, termoplastický polymér,  

stupeň ochrany IP44, farba svetla neutrálna 5700K,  
svietivosť 525 lúmenov, 230 V, priame pripojenie

30 x 2,5 x 8,3 cm

Farba Cena

Chróm 49 €
Čierna 55 €

LED osvetlenie Moderné 
kúpeľňové LED 

osvetlenie skvele doplní 
každú kúpeľňu. 

Doprajte si štýl a kvalitu s našim 
dizajnom. Svietidlá LOTOSAN vám 

ponúkajú výborné vlastnosti 
za cenu, ktorá príjemne 

prekvapí.

 Počet úchytov osvetlenia Aster a Myra
• do 50 cm - 1 úchyt
• 80 - 100 cm - 2 úchyty
• 100 cm - 3 úchyty
Bližšie informácie ku konkrétnemu modelu nájdete v jeho technickom liste na lotosan.sk

LED Osvetlenie na zrkadlo VASCO
na zrkadlá a zrkadlové skrinky, 

termoplastický polymér, stupeň ochrany IP44, farba svetla neutrálna 5700K, 
svietivosť 475 lúmenov, 230 V, napájanie cez trafo

49,3 x 2,6 x 15,5 cm

79 €

LED Osvetlenie na zrkadlo ASTER
na zrkadlá a zrkadlové skrinky, 

hliníkové prevedenie, stupeň ochrany IP44,  
farba svetla neutrálna 4000K, 230 V, priame pripojenie

výška 2,9 cm, hĺbka 10,7 cm

Šírka Svietivosť Cena

50 cm 568 lm 79 €
80 cm 799 lm 89 €
100 cm 1 265 lm 99 €
120 cm 1 532 lm 109 €

LED Osvetlenie na zrkadlo MYRA
na zrkadlá a zrkadlové skrinky, 

 termoplastický polymér, stupeň ochrany IP44, 
farba svetla neutrálna 5700K, 230 V, priame pripojenie

výška 2,9 cm, hĺbka 10,2 cm

Šírka Svietivosť Cena

30 cm 614 lm 59 €
50 cm 630 lm 69 €
80 cm 923 lm 79 €

LED Osvetlenie na zrkadlo EMBER
na zrkadlá a zrkadlové skrinky, 

 plastové prevedenie, stupeň ochrany IP44, 
farba svetla neutrálna 4000K, 230 V, priame pripojenie

výška 2,6 cm, hĺbka 11,1 cm

Šírka Svietivosť Cena

30 cm 473 lm 69 €
50 cm 633 lm 79 €

Novinka
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KÚPEĽŇOVÉ

zrkadlá

Zrkadlo POLLY 
hrúbka 1,9 cm

Priemer Cena

60 cm 109 €
80 cm 139 €
100 cm 209 €

Zrkadlo BEAN
50 x 100 x 1,9 cm

139 €

Tip na kombináciu

Kombinujte s hornými skrinkami 
Scarlet zo str. 88  alebo 
univerzálnym nábytkom 

zo str. 138-139.

Zrkadlo NADIA
hĺbka 1,9 cm, všetky rozmery sú otočiteľné

Rozmer Cena

50 x 100 cm (long) 65 €
50 x 80 cm 55 €
60 x 80 cm 60 €
70 x 80 cm 65 €
80 x 80 cm 75 €
90 x 80 cm 85 €
100 x 80 cm 90 €
120 x 80 cm 100 €

120 x 80 cm

Zrkadlo v ráme FRAME Chróm
hĺbka 0,8 cm 

Rozmer Cena

50 x 100 cm (long) 139 €
50 x 80 cm 119 €
60 x 80 cm 135 €
70 x 80 cm 145 €
80 x 80 cm 155 €
90 x 80 cm 165 €
100 x 80 cm* 180 €
120 x 80 cm* 205 €

120 x 80 cm

* zrkadlo je otočiteľné

Zrkadlo v ráme FRAME Čierna
hĺbka 1,9 cm

Rozmer Cena

50 x 100 cm (long) 125 €
50 x 80 cm 99 €
60 x 80 cm 109 €
70 x 80 cm 119 €
80 x 80 cm 129 €
90 x 80 cm 139 €
100 x 80 cm* 149 €
120 x 80 cm* 179 €

120 x 80 cm

* zrkadlo je otočiteľné

Vybrané produkty
dostupné skladom
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Stojace zrkadlo CRAFT 190cm
 zo série kúpeľňového nábytku CRAFT
 kovový rám vo farbe čierna matná

 súčasťou vešiakova zástena
 1x polica vo farbe dub scarlet, 2x vešiak

 50 x 190 x 25 cm

520 €

Novinka

STOJACE ZRKADLO

Craft
Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s kúpeľňovým nábytkom

CRAFT zo str. 119-124.

Novinka

LED Zrkadlo ARIS samostojace 160cm
s LED osvetlením, bez viditeľných LED bodiek

 farba svetla neutrálna 4000 K
 2 inštalačné možnosti (samostojace/na stenu)

  možnosť zapínania nohou 
 stupeň ochrany IP44
 50 x 160 x 2,6 cm

349 €

Novinka

Novinka

LED ZRKADLO

ArisLED osvetlenie
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LED ZRKADLÁ

Gloria

LED Zrkadlo GLORIA USB
zrkadlo s LED osvetlením, bez viditeľných LED bodiek 

 farba svetla neutrálna 5700 K 
 vyhrievanie proti zahmlievaniu 

 2 x USB port 
 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla 

 stupeň ochrany IP44
 dotykové ovládanie
 hrúbka skla 0,4 cm

 hĺbka 3 cm

Rozmer Svietivosť Cena

60 x 80 cm 357 lm 239 €
80 x 70 cm 657 lm 259 €
100 x 60 cm 820 lm 279 €

LED ZRKADLÁ

Gloria

LED Zrkadlo GLORIA Music 
zrkadlo s LED osvetlením, bez viditeľných LED bodiek

 farba svetla neutrálna 5700 K
 vyhrievanie proti zahmlievaniu
 podpora pripojenia smartfónu

 vstavaný reproduktor s bluetooth pripojením na smart zariadenia 
 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla 

 stupeň ochrany IP44, dotykové ovládanie
 hrúbka skla 0,4 cm

 hĺbka 3 cm

Rozmer Svietivosť Cena

60 x 80 cm 420 lm 259 €
70 x 80 cm 657 lm 269 €
80 x 80 cm 730 lm 279 €
90 x 80 cm 750 lm 289 €
100 x 80 cm 820 lm 299 €
120 x 80 cm 860 lm 309 €
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LED Zrkadlo TAMA
s LED osvetlením, bez viditeľných LED bodiek

  farba svetla neutrálna 5700 K, stupeň ochrany IP44
 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla 
 2 inštalačné možnosti (horizontálne/vertikálne) 

 vyhrievanie proti zahmlievaniu 
 hrúbka skla 0,4 cm

 hĺbka 2,5 cm

Rozmer Cena

80 x 70 cm 219 €
100 x 70 cm 239 €
120 x 70 cm 249 €

LED Zrkadlo LIBBY
s LED osvetlením, bez viditeľných LED bodiek

 farba svetla  neutrálna 5700 K
 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla
 2 inštalačné možnosti (horizontálne/vertikálne)

 stupeň ochrany IP44
 hrúbka skla 0,4 cm

 hĺbka 2 cm

Rozmer Cena

80 x 60 cm 239 €
80 x 70 cm 249 €
100 x 70 cm 269 €

LED Zrkadlo OLIVE
s LED podsvietením

 farba svetla neutrálna 4000 K, dotykové ovládanie 
 vyhrievanie proti zahmlievaniu, stupeň ochrany IP44

 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla
 hrúbka skla 0,4 cm

 hĺbka 2,5 cm

Rozmer Svietivosť Cena

Ø 60 cm 720 lm 209 €
Ø 75 cm 720 lm 229 €
Ø 100 cm 900 lm 259 €

LED Zrkadlo CARLA
s LED osvetlením, bez viditeľných LED bodiek  

 farba svetla neutrálna 5700 K   
 vyhrievanie proti zahmlievaniu 

 svietivosť 775 lúmenov, stupeň ochrany IP44
 hrúbka skla 0,4 cm

 Ø 75 x 2,5 cm

219 €

KÚPEĽŇOVÉ LED

zrkadláLED osvetlenie
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KÚPEĽŇOVÉ LED

zrkadlá

Novinky

LED osvetlenie

LED Zrkadlo SAND Round 
s LED podsvietením

 farba svetla neutrálna 5700 K
 stupeň ochrany IP44
 hrúbka skla 0,4 cm 

 hĺbka 3 cm

Rozmer Svietivosť Čierna Biela Zlatá

Ø 60 cm 890 lm 219 € 219 € 229 €
Ø 80 cm 890 lm 249 € 249 € 269 €
Ø 100 cm 890 lm 279 € 279 € 299 €

LED Zrkadlo SAND Bean 
s LED podsvietením

 farba svetla neutrálna 5700 K
 stupeň ochrany IP44
 hrúbka skla 0,4 cm

 hĺbka 2,4 cm

Rozmer Svietivosť Čierna Biela Zlatá

52 x 92 cm 820 lm 259 € 259 € 299 €

LED Zrkadlo SAND Diamant 
s LED podsvietením

 farba svetla neutrálna 5700 K 
 stupeň ochrany IP44
 hrúbka skla 0,4 cm

 hĺbka 2,4 cm

Rozmer Svietivosť Čierna Biela Zlatá

45 x 90 cm 820 lm 259 € 259 € 299 €

NovinkaNovinka

LED Zrkadlo SAND 
s LED podsvietením 

 farba svetla neutrálna 5700 K, stupeň ochrany IP44
 2 inštalačné možnosti (horizontálne/vertikálne)

 hrúbka skla 0,4 cm 
 hĺbka 2,9 cm

Rozmer Svietivosť Čierna Biela Zlatá

60 x 70 cm 820 lm 199 € 219 € 239 €
80 x 70 cm 945 lm 219 € 249 € 269 €

Novinka Novinka
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ZÁVESNÉ WC

sety

Slim
WC sedadlo

Bez splachovacieho
okraja | PureRim

WC set CLOVER
závesné WC PureRim bez splachovacieho okruhu,

slim WC sedadlo odnímateľné,
s pozvoľným sklápaním,

37 x 37,5 x 54,5 cm

239 €

Slim WC sedadlo CLOVER
odnímateľné, s pozvoľným sklápaním, slim 

59 €

Slim WC sedadlo LUNA
odnímateľné, s pozvoľným sklápaním, slim

59 €

WC set LUNA
závesné WC PureRim bez splachovacieho okruhu,

slim WC sedadlo odnímateľné,
s pozvoľným sklápaním,

37 x 37,5 x 54,5 cm

239 €

Slim WC sedadlo MUSA
odnímateľné, s pozvoľným sklápaním, slim

59 €

WC set MUSA
závesné WC PureRim bez splachovacieho okruhu,

slim WC sedadlo odnímateľné,
s pozvoľným sklápaním,

35 x 37 x 50,5 cm

249 €
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KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY

Etel Novinka
Držiak na pohár ETEL

kovový držiak v prevedení chróm
so skleneným pohárom

6,5 x 9,4 x 10,2 cm

22 €

Polička sklenená ETEL
sklenená polička 

v prevedení chróm 
60 x 4,3 x 13 cm

36 €

Dávkovač mydla ETEL 200ml 
kovový držiak v prevedení chróm 

so skleneným dávkovačom na mydlo
7 x 15 x 10,5 cm

39 €

Polička na uteráky ETEL
kovová polička 

v prevedení chróm 
66,8 x 4,3 x 20,8 cm

59 €

Dvojitý držiak na poháre ETEL
kovový dvojitý držiak v prevedení chróm

so sklenenými pohármi 
18 x 9,3 x 8,3 cm

35 €

Držiak na mydlo ETEL
kovový držiak v prevedení chróm

so sklenenou mydelničkou
10,9 x 4,8 x 12,3 cm

19 €

Držiak na uteráky ETEL
kovový držiak na uteráky 

v prevedení chróm
66,6 x 4,3 x 6 cm

29 €

Držiak na WC papier 
s krytom ETEL

kovový držiak na WC papier 
s krytom v prevedení chróm

13,5 x 13,5 x 10 cm

29 €

Dvojitý držiak na uteráky ETEL
kovový dvojitý držiak na uteráky 

v prevedení chróm
66,7 x 11,5 x 12 cm

44 €

Vešiačik ETEL
kovový vešiačik na uterák 

v prevedení chróm 
4,3 x 4,8 x 6,1 cm

13 €

Dvojitý držiak na uteráky 
otočný ETEL

kovový dvojitý držiak na uteráky otočný
v prevedení chróm

4,5 x 15 x 44 cm

46 €

Dvojitý vešiačik ETEL
kovový dvojitý vešiačik na uteráky 

v prevedení chróm
7,5 x 4,4 x 6 cm

14 €

WC kefa ETEL
kovový držiak na WC kefu 

v prevedení chróm so sklenenou 
nádobou a WC kefou
10,8 x 37,7 x 13,9 cm

35 €

Vešiačik ETEL
kovový vešiačik na uterák

v prevedení chróm 
4,3 x 4,3 x 5,4 cm

12 €

Držiak na WC papier 
bez krytu ETEL

kovový držiak na WC papier 
bez krytu v prevedení chróm 

17,3 x 4,3 x 8,5 cm

25 €

MODERNÉ 
A NADČASOVÉ

Také sú kúpeľňové 
doplnky LOTOSAN. 

Pri zariaďovaní kúpeľne budú 
dizajnovou aj praktickou 

bodkou.

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY

RenaNovinka
Držiak na pohár RENA

kovový držiak v prevedení chróm
so skleneným pohárom

6,5 x 9,4 x 10,2 cm

22 €

Polička sklenená RENA 
sklenená polička 

v prevedení chróm 
60 x 4,3 x 11,4 cm

36 €

Dávkovač na mydlo RENA 200ml 
kovový držiak v prevedení chróm 

so skleneným dávkovačom na mydlo
7 x 15 x 10,5 cm

39 €

Polička na uteráky RENA
kovová polička 

v prevedení chróm 
66,8 x 4,3 x 20,8 cm

59 €

Dvojitý držiak na poháre RENA
kovový dvojitý držiak v prevedení chróm

so sklenenými pohármi 
18,4 x 9,3 x 8,3 cm

35 €

Držiak na mydlo RENA
kovový držiak v prevedení chróm

so sklenenou mydelničkou
10,9 x 4,8 x 12,3 cm

19 €

Držiak na uteráky RENA
kovový držiak na uteráky 

v prevedení chróm
67 x 4,3 x 5,8 cm

29 €

Držiak na WC papier 
s krytom RENA

kovový držiak na WC papier 
s krytom v prevedení chróm

13,5 x 15,5 x 10 cm

29 €

Dvojitý držiak na uteráky RENA 
kovový dvojitý držiak na uteráky 

v prevedení chróm
66,7 x 11,5 x 12 cm

49 €

Vešiačik RENA
kovový vešiačik na uterák 

v prevedení chróm 
4,4 x 4,9 x 6,2 cm

13 €

Dvojitý držiak na uteráky 
otočný RENA

kovový dvojitý držiak na uteráky otočný
v prevedení chróm
4,7 x 15,5 x 45 cm

46 €

Dvojitý vešiačik RENA
kovový dvojitý vešiačik na uteráky 

v prevedení chróm
7,5 x 4,3 x 6 cm

14 €

WC kefa RENA
kovový držiak na WC kefu 

v prevedení chróm so sklenenou 
nádobou a WC kefou 
10,8 x 37,7 x 13,9 cm

35 €

Sada na lepenie 
sada na lepenie 

kúpeľňových doplnkov

9 €

Vešiačik RENA
kovový vešiačik na uterák

v prevedení chróm 
4,4 x 4,4 x 5,8 cm

12 €

Držiak na WC papier 
bez krytu RENA

kovový držiak na WC papier 
bez krytu v prevedení chróm 

17,5 x 4,4 x 8,8 cm

25 €
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KÚPEĽŇOVÉ BATÉRIE

Sandy, Diana
Umývadlová batéria SANDY 

s tiahlom,  
keramická kartuša

35 €

Bidetová batéria SANDY 
s tiahlom, perlátor s guľovým kĺbom,

keramická kartuša

35 €

Sprchový set SANDY 
rozteč 150 mm, keramická 

kartuša, so sprchovou hadicou 
(1,5 m), držiakom ručnej sprchy 

a ručnou sprchou

45 €

Vaňový set SANDY 
rozteč 150 mm, keramická kartuša

 so sprchovou hadicou (1,5 m), 
držiakom ručnej sprchy a ručnou 

sprchou

50 €

Vaňová batéria DIANA
rozteč 150 mm, 

keramická kartuša

89 €

Sprchová batéria DIANA
rozteč 150 mm, 

keramická kartuša

69 €

Podomietková sprchová 
batéria DIANA

 s telesom, keramická kartuša

69 €

Podomietková vaňová 
batéria DIANA

s telesom, keramická kartuša

99 €

Umývadlová batéria DIANA
s odtokovou súpravou click/clack, 

eko prietok 4,5 l / min, výkyvný perlátor 
so systémom proti usádzaniu vodného 

kameňa, keramická kartuša

79 €

Bidetová batéria DIANA
s tiahlom, eko prietok 4,5 l / min, výkyvný 
perlátor s guľovým kĺbom a so systémom 

proti usádzaniu vodného kameňa, 
keramická kartuša

79 €

KÚPEĽŇOVÉ BATÉRIE

Arlen
Elegancia 

oblých tvarov 
a špičkovej kvality robí  

z batérií ARLEN ideálnu voľbu 
do kúpeľne či kuchyne 

v modernom štýle.
Dizajn, kvalita a špičkové 

prevedenie očarí aj 
pri podomnietkových 

batériách.

Umývadlová batéria ARLEN
s odtokovou súpravou click/clack, 

eko prietok 4,5 l / min, výkyvný perlátor 
so systémom proti usádzaniu vodného 

kameňa, keramická kartuša

109 €

Vysoká umývadlová batéria 
ARLEN

vysoká - výška 24,7 cm,
 eko prietok 4,5 l / min, výkyvný perlátor 
so systémom proti usádzaniu vodného 

kameňa, keramická kartuša

139 €

Sprchová batéria ARLEN
rozteč 150 mm, 

keramická kartuša

99 €

Vaňová batéria ARLEN 
rozteč 150 mm,

 keramická kartuša

129 €

Bidetová batéria ARLEN
s tiahlom, perlátor s guľovým kĺbom

a  so systémom proti usádzaniu vodného 
kameňa, keramická kartuša

109 €

Podomietková vaňová batéria
 ARLEN 

s telesom, keramická kartuša

139 €

Podomietková sprchová batéria
 ARLEN

s telesom, keramická kartuša

89 €

Podomietková umývadlová 
batéria ARLEN

s telesom, keramická kartuša

144 €

Podomietkové vaňové výtokové 
rameno ARLEN

chróm

59 €

Vybrané produkty
dostupné skladom
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KÚPEĽŇOVÉ BATÉRIE

Victoria

Novinka

Nové farebné
prevedenie

Umývadlová batéria VICTORIA
vysoká - výška 23,9 cm, eko prietok 4,5 l / min, 
výkyvný perlátor so systémom proti usádzaniu 

vodného kameňa, keramická kartuša

140 €

Umývadlová batéria VICTORIA
s odtokovou súpravou click/clack, eko prietok 4,5 l / min, 

výkyvný perlátor so systémom proti usádzaniu 
vodného kameňa, keramická kartuša

Farba Cena

Chróm 115 €

Biela - chróm 115 €

Čierna 115 €

Zlatá * 155 €

Vysoká umývadlová batéria VICTORIA
vysoká - výška 27 cm, eko prietok 4,5 l / min, 

výkyvný perlátor so systémom proti usádzaniu 
vodného kameňa, keramická kartuša

Farba Cena

Chróm 150 €

Biela - chróm  150 €

Čierna 150 €

Zlatá * 215 €

Podomietková umývadlová batéria VICTORIA
s telesom, keramická kartuša

Farba Cena

Chróm 160 €

Čierna* 160 €

Zlatá * 195 €

Novinka

Novinka

NovinkaNovinka

Vybrané produkty
dostupné skladom

* Dostupná od augusta 2021. 178177



Vaňová batéria VICTORIA
rozteč 150 mm, keramická kartuša

Farba Cena

Chróm 135 €

Biela - chróm 135 €

Čierna 135 €

Zlatá * 215 €

Sprchová batéria VICTORIA
rozteč 150 mm, keramická kartuša

Farba Cena

Chróm 105 €

Biela - chróm 105 €

Čierna 105 €

Zlatá * 165 €

Bidetová batéria VICTORIA
s tiahlom, perlátor s guľovým kĺbom a so systémom 

proti usádzaniu vodného kameňa, keramická kartuša

Farba Cena

Chróm 115 €

Biela - chróm 115 €

Čierna 115 €

Zlatá * 155 €

NOVÉ ZLATÉ 
kúpeľňové batérie 

zo série VICTORIA!

Jedným z najväčších trendov 
sú kúpeľňové batérie vo farbe. 

Preto sme sériu VICTORIA 
doplnili batériami 

v zlatej farbe.  

Podomietkové vaňové výtokové 
rameno VICTORIA

chróm

65 €

Novinka

Novinka Novinka

Podomietková vaňová batéria VICTORIA
s telesom, keramická kartuša

Farba Cena

Chróm 140 €

Biela - chróm  140 €

Čierna 140 €

Zlatá * 155 €

Podomietková sprchová batéria VICTORIA
s telesom, keramická kartuša

Farba Cena

Chróm 95 €

Biela - chróm  95 €

Čierna 95 €

Zlatá * 135 €

Novinka Novinka

* Dostupná od augusta 2021.* Dostupná od augusta 2021.179 180



SET A TERMOSTATICKÉ BATÉRIE

Hard a Vivian

Termostatická sprchová batéria VIVIAN
rozteč 150 mm

125 €

Termostatická vaňová batéria VIVIAN
rozteč 150 mm

155 €

Sprchový set HARD
Zloženie setu

 ručná sprcha - 3-polohová
 držiak sprchy - výškovo nastaviteľný

 sprchová tyč - 72 cm
 sprchová hadica - 1,5 m, hladká, chróm

60 €

KÚPEĽŇOVÉ BATÉRIE

Erin

Sprchová batéria ERIN
rozteč 150 mm, keramická kartuša

80 €

Umývadlová batéria ERIN
s odtokovou súpravou click/clack, 

prietok 6,9 l / min, výkyvný perlátor so systémom proti 
usádzaniu vodného kameňa, keramická kartuša

90 €

Vaňová batéria ERIN
rozteč 150 mm, keramická kartuša

105 €

Kuchynská batéria VICTORIA
stojanková, bočná, otočná,  

keramická kartuša

135 €

Kuchynská batéria DIANA
stojanková, bočná, otočná,

keramická kartuša

85 €

Kuchynská batéria ARLEN 
stojanková, bočná, otočná, perlátor 

so systémom proti usádzaniu vodného kameňa
keramická kartuša

119 €

Kuchynská nástenná 
batéria SANDY

dĺžka ramena 160 mm

40 €

Kuchynská stojanková
 batéria SANDY 

otočná, keramická kartuša

30 €

Kuchynská batéria 
SANDY s výsuvnou 

sprchou
otočná, keramická kartuša

55 €

Kuchynská sprcha 
SANDY 
náhradná

8 €

Kuchynská nástenná 
batéria SANDY

dĺžka ramena 200 mm,

40 €

KUCHYNSKÉ 

batérie
Vybrané produkty
dostupné skladom
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SPRCHOVÉ SETY

Shower sky

SHOWER SKY
Zloženie setov:

 nastaviteľná hlavová sprcha 
 sprchová tyč

 termostatická sprchová batéria
 sprchová hadica dlhá 150 cm

 nastaviteľný držiak ručnej sprchy
s automatickou brzdou 

 ručná sprcha 

Duálny termostatický
sprchový systém  
SHOWER SKY

375 €

Duálny termostatický 
sprchový systém  

BLACK SHOWER SKY CUBE

425 €

Black Black
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Duálny termostatický 
sprchový systém  

SHOWER SKY CUBE

425 €
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Duálny termostatický
sprchový systém  

BLACK SHOWER SKY

375 €

Vybrané produkty
dostupné skladom
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SPRCHOVÉ SETY SHOWER SKY

Arlen, Victoria

SHOWER SKY
sprchová sety!

Aj série ARLEN a VICTORIA už 
majú okrem kúpeľových batérií 

svoje sprchové sety. Potešia 
vás nielen svojím elegantným 

dizajnom.
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SPRCHOVÉ SETY 

Catrina, Kirk

Duálny sprchový set  
SHOWER SKY ARLEN

279 €

Sprchový podomietkový set  
CATRINA

425 €

Duálny sprchový set  
SHOWER SKY VICTORIA

285 €

Sprchový podomietkový set  
KIRK

345 €
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SKLADOM! 
Všetky ručné a hlavové 

sprchy ako aj príslušenstvo 
k batériám a sprchovým 

setom máme pre vás 
dostupné skladom.

Hlavová sprcha 
KIRK Čierna

Ø 250 mm x 1,1 mm

110 €

Hlavová sprcha
KIRK

Ø 200 mm x 2,5 mm

85 €

Hlavová sprcha 
CATRINA

250 x 250 x 2,5 mm

120 €

Hlavová sprcha 
CATRINA

200 x 200 x 2,5 mm

95 €

Hlavová sprcha
 KIRK

Ø 250 mm x 2,5 mm

110 €

Hlavová sprcha 
CATRINA

300 x 300 x 2,5 mm

160 €

Hlavová sprcha 
KIRK

Ø 300 mm x 2,5 mm

150 €

Hlavová sprcha 
CATRINA Čierna

250 x 250 x 1,1 mm

120 €

Hlavová sprcha 
CATRINA Zlatá *
250 x 250 mm x 2 mm

245 €

RUČNÉ A HLAVOVÉ SPRCHY

 Ručná sprcha BASIC
1 funkcia

6 €

 Ručná sprcha SOFT
1 funkcia

12€

 Ručná sprcha HARD
3 funkcie

18 €

Ručná sprcha FULL
5 funkcií

26 €

 Ručná sprcha CATRINA
1 funkcia, mosadz s chróm. povrchom

65  €

 Ručná sprcha WILMA
3 funkcie: Spray, Mist, Spray&Mist, Magic Click prepínanie

Farba Cena

Chróm | Biela | Čierna 30 €

 Ručná sprcha HANNA
3 funkcie: Spray, Mist, Spray&Mist, Magic Click prepínanie

Farba Cena

Chróm | Biela | Čierna 30 €

Zlatá * 45 €

Novinka

Novinka

* Zlaté prevedenie produktov 
dostupné od augusta 2021.

Vybrané produkty
dostupné skladom

 Sprchová hadica
 hladká, AntiTwist, dĺžka 150 cm 

Chróm  | Čierna 18 €

Zlatá * 25 €

Rohový ventil EBRO
s filtrom

od 5,30 €

Rohový ventil MOON
s keramickou kartušou

od 7,90 €

 Rohový ventil SPIKE
s keramickou kartušou

od 8,90 €

 Rohový ventil ALCOR
s keramickou kartušou

od 9,80 €

 Rohová prípojka 
s držiakom ručnej sprchy

hranatá, chróm

50 €

 Rohová prípojka  
ručnej sprchy

oválna, chróm

40 €

 Rohová prípojka 
s držiakom ručnej sprchy

oválna, chróm

50 €

 Rohová prípojka  
ručnej sprchy
hranatá, chróm

45 €

 Rohová prípojka 
s držiakom ručnej sprchy

hranatá, čierna

50 €

 Rohová prípojka 
s držiakom ručnej sprchy *

hranatá, zlatá

65 €

 Rohová prípojka  
ručnej sprchy

oválna, čierna

40 €

 Rohová prípojka
s držiakom ručnej sprchy

oválna, čierna

50 €

 Rohová prípojka  
ručnej sprchy

hranatá, čierna

45 €

 Držiak ručnej sprchy 
kov, chrómový povrch

20 €

Držiak ručnej sprchy 
ABS plast, chrómový povrch

5 €

Držiak ručnej sprchy 
ABS plast, čierny

12 €

 Držiak ručnej sprchy 
ABS plast, chrómový povrch, 

polohovateľný

8 €

 Nástenné sprchové
 rameno 

dĺžka 400 mm, oválne, chróm

50 €

 Nástenné sprchové 
rameno 

dĺžka 400 mm, oválne, čierne

50 €

Nástenné sprchové 
rameno 

dĺžka 400 mm, hranaté, chróm

65 €

Nástenné sprchové 
rameno 

dĺžka 400 mm, hranaté, čierne

65 €

Nástenné sprchové 
rameno * 

dĺžka 400 mm, hranaté, zlaté

95 €

 Sprchová hadica 
ABS plast, chrómový povrch, 

dĺžka 150 cm

9 €

 Rohový ventil FLORI
s keramickou kartušou

1/2”- 3/8”- 3/4”

14 €

 Rohový ventil FIRE
s keramickou kartušou

1/2”- 3/8”- 3/4”

19 €

Novinka

Novinka

Novinka

Funkcia MAGIC CLICK!

Prepínanie medzi 3 rôznymi
druhmi prúdu vody:

Spray, Mist a Spray&Mist.
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ASYMETRICKÉ A PRAVOUHLÉ

akrylátové vane

Panely k asymetrickým vaniam OLIVE

Rozmer Typ Cena

150 x 105 cm Pravý 145 €
150 x 105 cm Ľavý 145 €
160 x 105 cm Pravý 149 €
160 x 105 cm Ľavý 149 €

Ľavá

Pravá

Olive

Asymetrická vaňa OLIVE
v ľavom alebo pravom prevedení.  

Akrylát LUCITE®. Odtok v strede, bez vaňovch nôh.

Rozmer Typ Cena

150 x 105 cm Pravá 319 €
150 x 105 cm Ľavá 319 €
160 x 105 cm Pravá 326 €
160 x 105 cm Ľavá 326 € Predné panely k pravouhlým

vaniam Rina a Debby 

Rozmer Cena

150  cm 115 €
160 cm 119 €
170 cm 119 €
180 cm 149 €

Bočné panely k pravouhlým
vaniam Rina a Debby 

Rozmer Cena

70 cm 65 €
75 cm 65 €
80 cm 69 €

Pravouhlá vaňa DEBBY
Akrylát LUCITE®. Ideálna aj na kúpanie vo dvojici.

 Odtok v strede, bez vaňových nôh.

Debby

Rozmer Cena

170 x 75 cm 249 €
180 x 80 cm 299 €

Rina

Pravouhlá vaňa RINA
 Akrylát LUCITE®.

 Odtok na boku, bez vaňových nôh.

Rozmer Cena

150 x 70 cm 209 €
160 x 70 cm 219 €
170 x 75 cm 249 €
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SPRCHOVÉ VANIČKY

Elly
Sprchové 

vaničky ELLY sú 
jedinečným, dizajnovým 

kúskom vhodným do akejkoľvek 
kúpeľne. Vďaka svojim širokým 

rozmerovým variantom sú 
ideálne na inštaláciu do 
menších, ale aj väčších 

priestorov.

Silexpol je kombinácia živice, oxidu kremičitého, kremeňa, siliky a 
polymérov. Materiál vyššej kvality s vysokou hustotou (1 900 kg / m3) 
a nízkym absorpčným koeficientom (0,01 %). 

VANIČKY ELLY SÚ VĎAKA TOMU:
  protišmykové (3. stupeň)
 príjemné na dotyk
 odolné voči poškrabaniu, nárazom, škvrnám
 ľahko sa udržiavajú čisté
 antibakteriálne

Možnosť upraviť rozmer podľa 
vlastných potrieb.

UNIKÁTNY MATERIÁL

Silexpol
Sprchová vanička ELLY

výška 4 - 2,7 cm, vanička je vyspádovaná 
materiál Silexpol, sifón v balení

Dĺžka Farba Cena

100 x 80 cm

Biela 430 €
Béžová 430 €
Sivá 430 €

120 x 80 cm

Biela 460 €
Béžová 460 €
Sivá 460 €

140 x 80 cm

Biela 535 €
Béžová 535 €
Sivá 535 €

160 x 80 cm

Biela 630 €
Béžová 630 €
Sivá 630 €

Sprchová vanička ELLY
výška 4 - 2,7 cm, vanička je vyspádovaná

materiál Silexpol, sifón v balení

Rozmer Farba Cena

100 x 90 cm

Biela 450 €
Béžová 450 €
Sivá 450 €

120 x 90 cm

Biela 480 €
Béžová 480 €
Sivá 480 €

140 x 90 cm

Biela 600 €
Béžová 600 €
Sivá 600 €

160 x 90 cm

Biela 650 €
Béžová 650 €
Sivá 650 €

5SILEXPOL Elly
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SPRCHOVÉ VANIČKY

Drop a Gate

LIATY MRAMOR 

Štvrťkruhová vanička DROP 
liaty mramor, rádius 55 cm, výška 3 cm, 

Ø odtoku 90 mm, reliéfny povrch AntiSlip,
s vaničkovými nohami 

Rozmer Cena

90 x 90 cm 219 €

Štvorcová vanička DROP 
liaty mramor, výška 3 cm, Ø odtoku 90 mm,

reliéfny povrch AntiSlip, s vaničkovými nohami 

Rozmer Cena

80 x 80 cm 215 €
90 x 90 cm 235 €

Obdĺžniková vanička DROP 
liaty mramor, výška 3 cm, Ø odtoku 90 mm,

reliéfny povrch AntiSlip, s vaničkovými nohami 

Rozmer Cena

100 x 80 cm 245 €
120 x 80 cm 275 €
120 x 90 cm 295 €

Drop
Rohový panel 

k obdĺžnikovým vaničkám 

Rozmer Typ Cena

100 x 80 cm Pravý 89 €
100 x 80 cm Ľavý 89 €
120 x 80 cm Pravý 99 €
120 x 80 cm Ľavý 99 €
120 x 90 cm Pravý 99 €
120 x 90 cm Ľavý 99 €

Čelný panel 
ku štvrťkruhovým vaničkám, rádius 55 cm

Rozmer Cena

90 cm 79 €

Čelný panel 
ku štvorcovým vaničkám 

Rozmer Cena

80 x 80 cm 79 €
90 x 90 cm 89 €

PRÍSLUŠENSTVO K VANIČKÁM A VANIAM

Gate AKRYLÁT LUCITE®

Štvrťkruhová vanička GATE 
akrylát LUCITE®, rádius 55 cm, výška 4 cm, 

Ø odtoku 90 mm, s vaničkovými nohami 

Rozmer Cena

90 x 90 cm 150 €

Štvorcová vanička GATE 
akrylát LUCITE®, výška 4 cm, Ø odtoku 90 mm,

s vaničkovými nohami 

Rozmer Cena

80 x 80 cm 140 €
90 x 90 cm 150 €

Obdĺžniková vanička GATE 
akrylát LUCITE®, výška 4 cm, Ø odtoku 90 mm,

s vaničkovými nohami 

Rozmer Cena

100 x 80 cm 179 €
120 x 80 cm 219 €
120 x 90 cm 229 €

 ŠPIČKOVÝ AKRYLÁT LUCITE®

Všetky akrylátové vane a vaničky LOTOSAN sú vyrobené z najkvalitnejšieho patentovaného akrylátu LUCITE®. Sú preto odolnejšie, 
stálofarebné, neporézne a s vysokou povrchovou pevnosťou. Na všetky akrylátové vane a vaničky LOTOSAN dávame záruku 10 rokov!

Vybrané produkty
dostupné skladom
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RADIÁTORY

Lotosan

DIZAJNOVÉ TVARY

PRECÍZNE VYHOTOVENIE

PRAKTICKÁ PRIDANÁ

HODNOTA

Vitajte vo svete nádherných 
a dizajnových radiátorov v špičkovej kvalite!
Vyberte si ideálny radiátor do svojej novej kúpeľne či interiéru.

VÝROBA NA OBJEDNÁVKU

Každý model ponúkame v špecifických rozmeroch a parametroch. Preto sú radiátory LOTOSAN vyrábané zákazkovo, na objednávku podľa vami vybraných parametrov ako je 
rozmer, farba a pripojenie radiátora. Zvyčajná doba dodania je 3-4 týždne od objednávky. O presnej dobe dodania vás bude informovať váš predajca.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRED VÝBEROM
Prosím, výber správneho modelu do svojej kúpeľne či interiéru konzultujte s odborníkom na kúrenie. 

 

Je dôležité správne zvoliť parametre radiátora tak, aby bolo radiátor možné technicky nainštalovať a aby radiátor plnil svoj účel. 
Nesprávny model nemusí miestnosť vykúriť  dostatočne alebo ju môže zbytočne prekurovať. Základom je správny výpočet požadovaného výkonu radiátora spolu   
s požadovaným rozmerom radiátora s ohľadom na miestnosť, parametre vykurovania budovy atď.

Nemenej dôležitou je otázka výberu vhodného pripojenia radiátora tak, aby sa dal radiátor správne namontovať. K tomu patrí aj zaobstaranie potrebnej armatúry  
pre pripojenie. Výber správneho modelu preto konzultujte so svojím predajcom.
Keďže ide o výrobu na objednávku, reklamácia z dôvodu objednania nesprávneho modelu nie je možná.

RUB-60/130-LC68

Arbo

Venta

 KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR
 elegantný a moderný dizajn 
 vyrobený novou precíznou technológiou 
LaserCut
 na zapojenie do centrálneho systému 
alebo s vykurovacou tyčou
 možnosť doplnenia dizajnovým vešiakom
 diskrétny odvzdušňovač na zadnej strane
 materiál: výberová oceľ 
 povrch: práškovaná farba
 hĺbka: 83-93 mm

od 269 €

 ELEKTRICKÝ SUŠIAK UTERÁKOV
 minimalistický funkčný dizajn
 na zapojenie do elektrickej zásuvky
 2 možnosti inštalácie: 
A) závesný na stenu (upevnený v 4 bodoch)
B) opretý o stenu (upevnený v 2 bodoch)
 materiál: výberová oceľ 
 povrch: práškovaná farba
 hĺbka: 88 - 98 mm
 stupeň ochrany: IP44
 napätie:  ~220-240 V / 50 Hz

od 239 €

Nákresy výškových 
variánt radiátora ARBO.

857 mm 1 187 mm 1 517 mm 1 847 mm

Nákresy výškových 
variánt el. sušiaku Venta.

1 120 mm 1 600 mm

Novinka
Novinka
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Sunset
Retro

Maya

 INTERIÉROVÝ RADIÁTOR 
 3 varianty prevedení - 2-radový, 
3-radový a 4-radový
 5 rôznych spôsobov pripojenia
 10 farebných prevedení
 šírka: od 120 mm do 2 080 mm
 výška: od 300 mm do 2 000 mm
 výkon: od 43 až do 4 050 W

TIP - DIZAJNOVÉ RETRO NOŽIČKY
Radiátory Sunset Retro je možné objednať 
aj s variantom retro nožičiek! 

od 60 €

 INTERIÉROVÝ RADIÁTOR 
 2 varianty prevedení - Maya s 1 radom 
vyhrievacích elementov a Maya Extra 
s 2 radami vyhrievacích elementov 
s vyšším výkonom
 22 farebných prevedení
 5 rôznych spôsobov pripojenia
 materiál: výberová oceľ
 povrch: práškovaná farba
 šírka: od 290 mm do 1 400 mm
 výška: od 1 000 mm do 1 800 mm
 výkon: od 579 až do 2 222 W!

od 310 €

ŠIROKÝ 
VÝBER 

ROZMEROV
S výberom sa obráťte 
na svojho predajcu.

RUB-60/130-LC68

Darwin

Ruby

 KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR 
 vyrobený novou precíznou technológiou 
LaserCut
 na zapojenie do centrálneho systému 
alebo s vykurovacou tyčou
 možnosť doplnenia dizajnovým vešiakom
 diskrétny odvzdušňovač na zadnej strane
 22 farebných prevedení
 materiál: výberová oceľ 
 povrch: práškovaná farba
 šírka: 540 mm
 hĺbka: 70 - 80 mm

od 175 €

Nákresy výškových 
variánt radiátora DARWIN.

708 mm 1 072 mm 1 436 mm 1 800 mm

 KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR 
 22 farebných prevedení
 na zapojenie do centrálneho systému 
alebo s vykurovacou  tyčou
 možnosť doplnenia dizajnovým vešiakom
 diskrétny odvzdušňovač na zadnej strane 
 Materiál: výberová oceľ 
 Povrch: práškovaná farba
 Šírka: 600 mm
 Hĺbka: 88 - 108 mm

od 209 €

950 mm 1 290 mm

Nákresy výškových 
variánt radiátora RUBY.
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Colima
 KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR 
 radiátory Colima sú dostupné 
vo farebnom prevedení chróm
 na zapojenie do centrálneho systému 
alebo s vykurovacou  tyčou
 diskrétny odvzdušňovač na zadnej strane 
 materiál: výberová oceľ 
 povrch: chróm
 výška: 800 mm - 1 800 mm
 šírka: 600 mm
 hĺbka: 30 mm

od 179 €

Nevis
 KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR 
 22 farebných prevedení
 na zapojenie do centrálneho systému 
alebo s vykurovacou  tyčou
 možnosť doplnenia dizajnovým vešiakom
 diskrétny odvzdušňovač na zadnej strane
 materiál: výberová oceľ 
 povrch: práškovaná farba
 šírka: 600 mm
 hĺbka: 88 - 100 mm

od 269 €

1 045 mm 1 375 mm 1 650 mm

Nákresy výškových 
variánt radiátora NEVIS.

Nila
 KÚPEĽŇOVÝ / INTERIÉROVÝ RADIÁTOR 
  korpus: biela, čierna
  farba zrkadla: biele, čierne 
alebo béžové sklo
  diskrétny odvzdušňovač na zadnej strane
  D50 dolné stredové pripojenie
  víťaz viacerých dizajnérskych súťaží
  materiál: výberová oceľ 
  povrch: práškovaná farba
  panel: zrkadlo alebo sklenený 
panel na oceľovej platni
  výška: 1 606 mm - 2 006 mm
  šírka: 576 mm 
  hĺbka: 96 mm

od 929 €

Florida
 KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR 
 22 farebných prevedení
 na zapojenie do centrálneho systému 
alebo s vykurovacou  tyčou
 diskrétny odvzdušňovač na zadnej strane 
 materiál: výberová oceľ 
 povrch: práškovaná farba
 šírka: 600 mm
 hĺbka: 93 - 103 mm

od 319 €

875 mm 1 190 mm 1 505 mm 1 820 mm

Nákresy výškových 
variánt radiátora FLORIDA.
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Dĺžka vyhrievacej časti (D)

Elektrické vykurovacie tyče ASTRA 
s univerzálnym a funkčným dizajnom.

 mechanické termostatické ovládanie
 LED elektronická signalizácia práce
 viacero programov práce, vrátane módu 
proti zamrznutiu, meranie teploty vody
 rozmery (mm): 59 (š) x 66 (v) x 54 (h)
 stupeň ochrany IP44

VYKUROVACIE TYČE

Baru, Astra

Výkon 
(W)

Dĺžka D 
(mm)

Farba Cena

300 340

Biela

139 €Čierna

Strieborná

600 390

Biela

145 €Čierna

Strieborná

900 440

Biela

149 €Čierna

Strieborná

1200 550

Biela

159 €Čierna

Strieborná

Výkon 
(W)

Dĺžka D 
(mm)

Farba Cena

300 340

Biela 109 €
Čierna 109 €

Strieborná 119 €

600 390

Biela 109 €
Čierna 109 €

Strieborná 119 €

900 440

Biela 109 €
Čierna 109 €

Strieborná 119 €

1200 550

Biela 109 €
Čierna 109 €

Strieborná 119 €

Dĺžka vyhrievacej časti (D)Elektrické vykurovacie tyče BARU 
so zabudovaným inteligentným systémom 
pre efektívne využitie energie.

 moderný dotykový ovládací panel
 LED elektronická signalizácia práce
 viacero programov práce, vrátane módu 
proti zamrznutiu, stupeň ochrany IP44
 nízka spotreba energie v stand-by móde
 časovač: 2, 4, 6, 8 hod
 voľba teploty: 40°C, 50°C, 60°C, 70°C
 rozmery (mm): 40 (š) x 93 (v) x 60 (h)
K pripojeniu / montáži s elektrickou vykurovacou 
tyčou je potrebné objednať aj Zátku

Novinka
Vešiaky na radiátor

 Na radiátory DARWIN a RUBY 
Balenie 4ks jednej farby, cena za balenie

Biela / Čierna 7,20 €

Hrázda na radiátor
Na radiátor NILA

Doplnková hrázda na uteráky 1ks

Biela 54,72 €

iné farby | vzorkovník u predajcu

65,66 €

RADIÁTORY

príslušenstvo
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VYSVETLIVKY PIKTOGRAMOV

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK, BATÉRIE A WC

Viac informácií ku všetkým produktom uvedeným v katalógu nájdete:

• na našej webovej stránke www.lotosan.sk
• u obchodného zástupcu vo vašom meste
• v každej autorizovanej predajni Lotosan

Soft Close spomalené 
dovieranie zásuvky.

Push systém 
otváranie skrinky stlačením.

Soft Close spomalené 
dovieranie dvierok.

Pánty so Soft Close 
systémom sú vyberateľné.

LED osvetlenie

Zrkadlo so zabudovaným 
reproduktorom 

a Bluetooth pripojením.

V produkte je vstavaný 
USB Port.

V produkte je vstavaná
elektrická zásuvka.

Batéria so zníženým 
prietokom vody 

na 4,5 l/min.

Výkyvný perlátor 
s možnosťou 

nasmerovania prúdu 
ako efektívny šetrič vody.

Batéria s regulátorom 
prúdu so systémom proti 

usádzaniu vodného kameňa.

Voda aj batéria si udržiava 
stabilnú teplotu, pri dotyku 

s batériou sa nepopálite.

Termostatická - udržiava 
stálu, vami nastavenú 

teplotu vody 
aj pri zmene tlaku.

Extra tenká sprchová 
hlavica s hrúbkou 

len 2,5mm

Špeciálne zakončenie hadice, 
ktoré zabraňuje jej 

zamotávaniu či zlomeniu.

MAGIC CLICK - Ovládanie 
funkcií sprchy pomocou 
tlačidla priamo na ručnej 

sprche.

Variabilná inštalácia
na šírku/na výšku.

Ochrana proti korózii 
zabraňujúca oxidácii skla.

Vyhrievanie skla 
proti zahmlievaniu.

Sprcha so špeciálnym 
systémom proti 

usadzovaniu vodného 
kameňa.

Dizajn batérie je navrhnutý 
pre komfortné používanie 

a efektívne využitie 
prúdu vody.

Reliéfny povrch 
vaničky AntiSlip

Závesné WC 
bez splachovacieho 

okruhu PureRim

WC sedadlo s 
pozvoľným sklápaním

Dizajn a funkčnosť v LOTOSANE staviame na kvalite. 

• 25 rokov záruka na telá všetkých batérií
• 5 a 10 rokov záruka na vane a vaničky
• 6 rokov záruka na radiátory
• Viac info v katalógu a v záručnom liste

VYSVETLIVKY PIKTOGRAMOV

OBKLADY A DLAŽBY

GARANCIE A ZÁRUKY

SKLADOVANIE A ZÁSOBY

Matný povrch Lesklý povrchPololesklý povrch

Mrazuvzdornosť Rektifikácia

Protišmykovosť 
R9

Dlažba
s hrúbkou 2 cm

Vybrané produkty sú 
dostupné skladom.

Vybraný produkt je 
dostupný skladom.

Protišmykovosť 
R10

Oteruvzdornosť 
PEI-3

Obklad

Oteruvzdornosť 
PEI-4

Dlažba

Oteruvzdornosť 
PEI-5

Obklad / dlažba

Odporúčaná
impregnácia

Lappato 
povrch

Gres

G
GRES

Tonalita V1 Tonalita V2 Tonalita V3 Tonalita V4

2 cm
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www.aquaterm.sk

Trenčín Martin

Soblahovská 3161 Robotnícka 30

0907 603 595 | kupelnetn@aquaterm.sk               0917 806 620 | kupelnemt@aquaterm.sk

Humenné Trebišov

Laborecká 4 M.R. Štefánika 85

0905 895 848 | kupelnehe@aquaterm.sk 0907 828 714 | kupelnetv@aquaterm.sk

Spišská Belá Nitra

Zimná 6 Štúrova 51/A

0917 652 281 | kupelnesb@aquaterm.sk 0903 626 341 | kupelnenr@aquaterm.sk

Poprad  - Západ Poprad - Veľká

Partizánska 683 Donská 1

0917 652 278 |  kupelnepp@aquaterm.sk 0905 335 494 | instalaterpp@aquaterm.sk

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA LOTOSAN

Ceny uvedené v katalógu sú odporúčané MOC s DPH, platné do odvolania, alebo do vypredania zásob. 
Výrobca si vyhradzuje 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. 

Verzia LOTOSAN 20210531
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