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vaňa Form New

150 x 70 cm, 459,00 € (637,20 €)
160 x 70 cm, 229,00 € (286,80 €)
170 x 70 cm, 249,00 € (319,20 €)
170 x 75 cm, 229,00 € (286,80 €)
180 x 80 cm, 489,00 € (666,00 €)
190 x 80 cm, 579,00 € (792,00 €)

Vane Form s úpravou Glaze Plus
160 x 70 cm, 379,00 € (492,00 €)
170 x 75 cm, 379,00 € (492,00 €)
180 x 80 cm, 639,00 € (871,20 €)

160 x 70 cm
489,00 € (735,60 €)
170 x 70 cm
489,00 € (735,60 €)
170 x 75 cm
489,00 € (735,60 €) 
180 x 80 cm
529,00 € (810,00 €)

s úpravou Glaze Plus
160 x 70 cm
609,00 € (940,80 €)
170 x 70 cm
609,00 € (940,80 €)
170 x 75 cm
609,00 € (940,80 €) 
180 x 80 cm
659,00 € (1 015,20 €)

170 x 75 cm
589,00 € (885,60 €)
170 x 80 cm
589,00 € (885,60 €)

s úpravou Glaze Plus
170 x 75 cm
729,00 € (1 090,80 €)
170 x 80 cm
729,00 € (1 090,80 €)

170 x 70 cm
589,00 € (872,40 €)
170 x 75 cm
589,00 € (872,40 €)
175 x 80 cm
609,00 € (915,60)
180 x 80 cm
679,00 € (1 015,20 €) 

vaňa Select vaňa Comodo

-  príslušenstvo k vaniam Bette Form:  
 sifón vaňový Flexa plus chróm, 66,60 € (88,80 €)
 sifón vaňový, 65 cm, 36,78 €

-  príslušenstvo k vaniam Bette Select, Comodo, Starlet, One, Lux: 
 sifón vaňový, predĺžený 1 m, 39,90 € (86,88 €)

Nutné príslušenstvo k všetkým vaniam Bette:
nohy, 54,67 € (81,60 €)

GLAZOVANÁ TITÁNOVÁ OCEĽ, s integrovaným tlmením hluku

Hĺbka 45 cm Hĺbka 42 cmHĺbka 42 cm

vaňa Starlet

Hĺbka 42 cm

Vane SELECT

vaňu je možné objednať  
i vo variante s prepadom vľavo alebo vpravo

i

praváľavá

i
Príplatkové úpravy

-  protišmyk-AntiSlip, 

-  GlazePlus,  
pre vane Select, 
Comodo, Starlet,  
One a Lux,  

LUVvane z glazovanej titánovej ocele

Bette titánová oceľ - flexibilnejšia, 
kompaktnejšia, stabilnejšia ako 
bežne používané druhy ocele
Bette Glaze Plus -vodoodpudivá 
úprava, hladšia a odolnejšia ako 
iné smaltované povrchy

á vaňa Form New
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vaňa Cayonovaňa Saniform Plus

150 x 70 cm, 239,90 € (320,44 €)
160 x 70 cm, 215,90 € (284,09 €)
160 x 75 cm, 239,90 € (320,44 €)
170 x 70 cm, 215,90 € (284,09 €)
170 x 75 cm, 215,90 € (284,09 €)
180 x 80 cm, (hĺbka 43 cm)  
335,90 € (447,00 €)

150 x 70 cm, 395,90 € (521,06 €)
160 x 70 cm, 395,90 € (521,06 €)
170 x 70 cm, 395,90 € (521,06 €)
170 x 75 cm, 395,90 € (521,06 €)
180 x 80 cm, 455,90 € (599,15 €)
 

Vaňa Cayono s úpravou Perl-Effekt
150 x 70 cm, 479,90 € (638,19 €)
160 x 70 cm, 479,90 € (638,19 €)
170 x 70 cm, 479,90 € (638,19 €)
170 x 75 cm, 479,90 € (638,19 €)
180 x 80 cm, 535,90 € (710,90 €)

Povinné príslušenstvo 
k vani Cayono 150, 160, 170 cm:  
nohy, 42,90 € (55,23 €)
k vani Cayono 180x80 cm: 
nohy, 60,50 € (77,82 €)

Voliteľné príslušenstvo  
sifón vaňový 65 cm, 36,78 €

Vaňa Saniform Plus s úpravou Perl-Effekt
150 x 70 cm, 329,90 € (437,58 €)
160 x 70 cm, 305,90 € (401,23 €)
160 x 75 cm, 329,90 € (437,58 €)
170 x 70 cm, 305,90 € (401,23 €)
170 x 75 cm, 305,90 € (401,23 €)
180 x 80 cm, (hĺbka 43 cm)  
425,90 € (564,14 €)

LUV
vane zo smaltovanej ocele

Tvrdosť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tvrdosť Mastenec

Sviečka

Sadra Akrylát

Lak

Mramor Železo Oceľ Smalt 
Porcelán 

Sklo

Topas Korund

Zafír

Diamant

Odolnosť Veľmi nízka Nízka Dostatočná Dobrá Veľmi dobrá Výnimočne dobrá

Mohsova stupnica tvrdosti

Hĺbka 41 cm

SANIFORM

Hĺbka 41 cm

Povinné príslušenstvo  
k vani Saniform Plus:  
nohy, 42,90 € (55,23 €)

Voliteľné príslušenstvo  
sifón vaňový 65 cm, 36,78 €

vaňa Cayono Duo

170 x 75 cm,  
599,90 € (793,03 €) 
180 x 80 cm,  
629,90 € (838,81 €)

170 x 75 cm,  
689,90 € (910,17 €) 
180 x 80 cm,  
719,90 € (957,29 €)

ODOLNOSŤ VOČI TEPLOTE
Horiace a tlejúce predmety nezanechávajú 
na smaltovanej oceli KALDEWEI škvrny ani 
dymové stopy (napr. cigarety alebo horiace 
sviečky).

ODOLNOSŤ VOČI POŠKRIABANIU
Vane, sprchovacie vaničky i umývadlá  
KALDEWEI nie je možné poškriabať materi-
álmi obvykle používanými v kúpeľni. Pri trení 
kovu o smalt sa otiera kov, smalt zostane 
nedotknutý.

FAREBNÁ STÁLOSŤ
Smaltovaná oceľ KALDEWEI je stálofarebná 
a odolná voči pôsobeniu UV žiarenia a preto 
nebledne. Akrylát môže zmeniť svoju farbu.

TVAROVÁ STÁLOSŤ
Kúpeľňové vane a sprchovacie vaničky sa pri 
teplotných výkyvoch nerozpínajú. To znižuje 
riziko trhlín v škárach a zamedzuje tak škodám 
z prevlhnutia.

HYGIENICKÉ VLASTNOSTI,  
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Pri smaltovanej oceli KALDEWEI s povrchovou 
úpravou Perl-Effekt voda po tvrdom hladkom 
povrchu doslova skĺzne a vezme so sebou 
nečistoty, ako aj vápenaté častice.

ODOLNOSŤ VOČI KYSELINÁM  
A CHEMIKÁLIÁM
Smaltovaná oceľ KALDEWEI je odolná voči 
všetkým kozmetickým a liečebným kúpeľovým 
prísadám a parfumom, ktoré znáša ľudská 
koža (napr. farbám na vlasy).

EKOLOGICKÁ UDRŽATEĽNOSŤ
Vďaka ekologicky nezávadným postupom pri 
výrobe, balení, doprave a likvidácii získala spo-
ločnosť KALDEWEI ako prvý nemecký výrobca 
kúpeľňového vybavenia od Inštitútu Bauen 
und Umwelt e.V. certifikát ako ekologicky 
udržateľný podľa ISO 14025.

BENEFITY  
SMALTOVANEJ OCELE KALDEWEI

CAYONO DUO

Hĺbka 41 cm

Povinné príslušenstvo 
k vani Cayono Duo: 
nohy, 60,50 € (77,82 €)

Voliteľné príslušenstvo  
sifón vaňový 100 cm, 39,90 € (86,88 €)
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vaňa Comodo, 170 x 74 x 46 cm, (celková výška 70 cm),  1 099,00 € (1 373,75 €) vaňa Rilassa, 170 x 80 x 47 cm, (celková výška 60 cm), 1 099,00 € (1 373,75 €)

vaňa Mensola S, 150 x 80 x 47 cm, (celková výška 60 cm), 999,00 € (1 248,75 €) 

vaňa Mensola, 170 x 80 x 47 cm, (celková výška 60 cm),  1 099,00 € (1 373,75 €)

vaňa Caldera S, 150 x 80 x 48 cm, (celková výška 58 cm), 999,00 € (1 248,75 €) 

vaňa Caldera, 170 x 80 x 48 cm, (celková výška 58 cm), 1 099,00 € (1 373,75 €)

vaňa Lacrima, 150 x 78 x 47 cm, (celková výška 60 cm), 999,00 € (1 248,75 €)vaňa Bellagio, 170 x 80 x 50 cm, (celková výška 72 cm), 1 190,00 € (1 487,50 €)

Vane sú vyhotovené z kvalitného bieleho lesklého sanitárneho akrylátu. Dodávka obsahuje rám, nožičky, prepad a nainštalovaný odtokový sifón Push-Push.

voľne stojace vane
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vaňa WhiteStone 157, biela lesklá,  

157 x 71 x 46 cm, (celková výška 56 cm), liaty mramor 1 279,90 € (1 590,90 €)

vaňa WhiteStone 170, biela lesklá,  
170 x 77 x 47 cm, (celková výška 62 cm), liaty mramor 1 649,90 € (1 949,90 €)

Vaňa je dodávaná bez prepadu, bez odtokového ventilu.

vaňa WhiteStone 160, biela lesklá,  
160,5 x 80,5 x 45 cm, (celková výška 60 cm), liaty mramor

Vaňa je dodávaná bez prepadu, bez odtokového ventilu.

1 239,90 € (1 449,90 €)

- vaňový sifón Push-Push s bielou krytkou, 48,90 € (58,90 €)  

- vaňový sifón Push-Push s čiernou matnou krytkou, 63,90 € (76,90 €)  

- vaňový sifón Push-Push s chrómovou krytkou, 48,90 € (58,90 €)

- odtokový flexibilný prípoj k vani, 23,20 €

voľne stojace vane

WhiteStone
DOLOMITES TREASURE

vaňa WhiteStone 181, biela lesklá, 
181 x 85 x 50 cm, (celková výška 60 cm), liaty mramor

Vaňa je dodávaná bez prepadu, bez odtokového ventilu.  

1 699,90 € (1 999,90 €)

Nutné príslušenstvo ku všetkým voľne stojacim vaniam: 

NOVINK
A

NOVINK
A

vaňa WhiteStone 156, biela lesklá,156 x 70 x 47,5 cm, (celková výška 58 cm), liaty mramor,  
Vaňa je dodávaná bez prepadu, bez odtokového ventilu. 1 549,90 € (1 889,90 €)

A: 269 mm,  

B: 952 mm

589,00 €  
(692,00 €)

A: 291 mm,  

B: 997 mm
539,00 €  
(632,00 €)

A: 229 mm,  

B: 974 mm
569,00 € 
(670,00 €)

vaňové batérie voľne stojace

nohy univerzál bez batérie

na podlahu,s držiakom  

na sprchu (výška nožičiek  

820 - 840 mm),  

chróm, 328,96 € (439,90 €)
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akrylátové vane

vaňa Freedom W, biela lesklá, s odtokovým ventilom, akrylát,  
166 x 80 x 44,5 cm, (celková výška 56,5 cm), 1 439,00 € (1 692,00 €)

vaňa Freedom O, biela lesklá, s odtokovým ventilom, akrylát,  
169 x 80 x 44,5 cm, (celková výška 56,5 cm), 1 439,00 € (1 692,00 €)

vaňa Ypsilon, biela lesklá, s odtokovým ventilom, akrylát, 180 x 80 x 46 cm, (celková výška 60 cm), 1 569,00 € (1 843,00 €)

vaňa Gentiana akrylátová odtieň SnowWhite 

k vani je možné objednať predný panel
vaňa Rosa II akrylátová odtieň SnowWhite

k vani je možné objednať predný panel i vaňovú zástenu

150 x 75 cm, 159,90 € (279,60 €)
160 x 70 cm, 169,90 € (296,40 €)
170 x 70 cm, 179,90 € (313,20 €)
170 x 75 cm, 179,90 € (313,20 €)

180 x 80 cm, 299,90 € (524,40 €)

Doporučené príslušenstvo k všetkým vaniam D - Code:      
nohy k vani, 23,50 €  |  kotvenie k vani, 14,50 € | zvuková izolácia k vani 14,50 €

vaňa D-Code, akrylátová s výstužou po obvode vaňa D-Code, akrylátová s výstužou po obvode

Hĺbka 40 cm Hĺbka 40 cm

140 x 140 cm 
329,00 €
150 x 150 cm 
367,00 €
nohy k vani,  
43,00 €
vaňový sifón  
36,78 €

150 x 105 cm 405,00 €
160 x 105 cm 427,00 €
170 x 105 cm 473,00 €
nohy k vani,  
32,00 €
vaňový sifón  
36,78 €

ľavá

pravá

(32,40 €) (19,80 €) (19,80 €)

Voliteľné príslušenstvo: sifón vaňový 65 cm, 36,78 €

Voliteľné príslušenstvo:  

sifón vaňový 100 cm, 39,90 € (55,98 €)


