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sprchové kúty DIVERA, výška 200 cm, rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, číre sklo 6 mm s úpravou AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu 
s prahovou lištou výšky 15 mm, otváranie dovnútra i von, magnetické tesnenie

Divera

1-krídlové dvere  
do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou
dvere 80 cm, 309,90 € (352,80 €) 
dvere 90 cm, 319,90 € (370,80 €) 
dvere 100 cm, 336,90 € (384,00 €)

bočná stena pre kombináciu s 1-krídlovými a 2-krídlovými dverami
80 cm, 224,90 € (258,00 €) 
90 cm, 234,90 € (268,80 €) 
100 cm, 249,90 € (286,80 €)

1-krídlové dvere s pevnou stenou v rovine
(dostupné v šírkach od 90 - 160 cm)
dvere 110 cm, 429,00 € (489,60 €) 
dvere 120 cm, 449,90 € (512,40 €) 
dvere 140 cm, 489,90 € (553,20 €)

Antiplaková úprava Aquaperle znižuje 
usádzanie nečistôt a vodného kameňa na skle  
Vďaka tejto úprave stekajú vodné kvapky rýchlo 
dolu a neusádzajú sa na ňom, na skle tak zostáva 
len niekoľko malých kvapiek   
Aquaperle významne uľahčuje údržbu skla. 

2-krídlové dvere  
do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou 
dvere 80 cm, 354,90 € (405,60 €) 
dvere 90 cm, 366,90 € (418,80 €) 
dvere 100 cm, 369,90 € (427,20 €)

Praktický vyrovnávací profil zaisťuje komfort-
né vyrovnanie múru

Úzke ergonomické madlo pre jednoduché 
otváranie dverí

Krídlové dvere s otváraním dnu aj von umož-
ňujú komfortné sprchovanie

NOVINKA
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sprchové kúty, výška 200 cm, rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, sklo číre s úpravou AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu

sprchové kúty, výška 200 cm, rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, sklo číre s úpravou AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu

sprchové kúty, výška 190 cm, rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, sklo číre s úpravou AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu

4-uholník, posuvné dvere, rohový vstup
80 cm, 549,90 € (630,00 €)
90 cm, 569,90 € (660,00 €)
100 cm, 599,90 € (690,00 €)

skladacie dvere  
do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou
80 cm, 324,90 € (372,00 €)
90 cm, 336,90 € (387,60 €)
100 cm, 349,90 € (403,20 €)

DIVERA, TOP-LINE, TOP-LINE S

TOP-LINE S

TOP-LINE

DIVERA

1-krídlové dvere + bočná stena  
dvere 90 cm, 429,90 € (490,80 €) 
bočná stena 90 cm, 274,90 € (314,40 €)

1-krídlové dvere  
do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou
dvere 80 cm, 374,90 € (433,20 €) 
dvere 90 cm, 399,90 € (453,60 €) 
dvere 100 cm, 419,90 € (476,40 €)

2-krídlové dvere 
do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou 
dvere 80 cm, 399,90 € (460,80 €) 
dvere 90 cm, 419,90 € (481,20 €) 
dvere 100 cm, 429,90 € (495,60 €)

1-dielne posuvné dvere + bočná stena  
dvere 120 cm, 526,90 € (603,60 €) 
bočná stena 80 cm, 259,90 € (301,20 €)

4-uholník, posuvné dvere, rohový vstup
dvere 90 cm, 749,90 € (854,40 €)

bočná stena

1-krídlové dvere 

1/4-kruh, rádius R550, posuvné dvere
80 cm, 584,90 € (666,00 €)
90 cm, 609,90 € (697,20 €)
100 cm, 629,90 € (721,20 €)

NOVINKA

1/4-kruh, rádius R550, posuvné dvere
80 cm, 669,90 € (768,00 €)
90 cm, 699,90 € (806,40 €)
100 cm, 739,90 € (847,20 €)
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Sprchový kút 4-uholník
80 cm, 446,90 € 
90 cm, 469,90 €

Sprchový kút 1/4-kruh, rádius R550
90 cm, 479,90 €

3-dielne posuvné dvere Salia,
80 cm, 352,90 €
90 cm, 362,90 €
100 cm, 374,90 €

Posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom:
inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou
v nike nastaviteľné -3 cm / +2 cm
pri objednávaní treba určiť, na ktorej strane je pevný segment (ľavá/pravá)
100 cm, 324,90 €
120 cm, 357,90 €
140 cm, 394,90 €

Bočná stena:
pre kombináciu s posuvnými  
1-dielnymi dverami a 1-krídlovými dverami
80 cm, 168,90 €
90 cm, 184,90 €

1-krídlové dvere, inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou 
stenou v nike nastaviteľné -1,5 cm / +0 cm
80 cm, 287,90 €
90 cm, 299,90 €

Sprchové kúty Ocelia, výška 190 cm, rám ALUCHRÓM - strieborná lesklá, číre sklo, bezpečnostné s úpravou AQUAPERLE pre jednoduchšiu údržbu 

Ocelia, Salia ã 1-dielna vaňová zástena, otváranie von/dnu, výška 140 cm, šírka 80 cm, 199,90 € 

NOVINKA
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CADURA, jednokrídlové dvere, montáž vľavo 
dvere 90 cm, 714,90 € (819,60 €) 
bočná stena 90 cm, 489,90 € (561,60 €)

ANNEA, jednokrídlové dvere, montáž vľavo  
dvere 90 cm, 446,90 € (511,20 €) 
bočná stena 90 cm, 312,90 € (358,80 €)

TOP-LINE S, jednokrídlové dvere, univerzálna montáž 
dvere 90 cm, 429,90 € (490,80 €) 
bočná stena 90 cm, 274,90 € (314,40 €)

CADURA, posuvné dvere, montáž vľavo 
dvere 90 cm, 774,90 € (888,00 €) 
bočná stena 90 cm, 489,90 € (561,60 €)

ANNEA, jednokrídlové dvere s pevnou stenou, montáž vľavo 
dvere 120 cm, 499,90 € (580,80 €) 
bočná stena 80 cm, 299,90 € (348,00 €)

TOP-LINE S, posuvné dvere, univerzálna montáž 
dvere 100 cm, 499,90 € (573,60 €) 
bočná stena 80 cm, 262,90 € (301,20 €)

EASY Walk-In, pevná sprchová stena  
stena 100 cm, 449,90 € (514,80 €)
stena 120 cm, 489,90 € (561,60 €)

SOLINO, jednokrídlové dvere, montáž vpravo 
dvere 90 cm, 336,90 € (386,40 €) 
bočná stena 90 cm, 299,90 € (340,80 €)

SOLINO, 2-dielne, otváracie dvere 
dvere 90 cm, 454,90 € (522,00 €) 
bočná stena 90 cm, 309,90 € (356,40 €)

Bližšie technické informácie nájdete na B2B Domoss alebo v cenníku Sanswiss.

 sprchové kúty Black  Line
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Sprchové kúty Annea, výška 200 cm, rám ALUCHRÓM - strieborná lesklá, chróm, číre sklo 6 mm, bezpečnostné s úpravou AQUAPERLE pre jednoduchšiu údržbu, vrátane rohovej vzpery 

1-krídlové dvere s pevným segmentom,  
inštalácia do niky alebo v kombinácií  
s bočnou stenou v nike nastaviteľné -2 cm / +0 cm
90 cm, ukotvenie vľavo 417,90 €
90 cm, ukotvenie vpravo 417,90 €
100 cm, ukotvenie vľavo 434,90 €
100 cm, ukotvenie vpravo 434,90 €

1-krídlové dvere, inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou 
stenou v nike nastaviteľné -1,5 cm / +0 cm
90 cm, ukotvenie vľavo 419,90 €
90 cm, ukotvenie vpravo 419,90 €
100 cm, ukotvenie vľavo 427,90 €
100 cm, ukotvenie vpravo 427,90 €

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: sada upevňovacieho profilu 200 do niky, 39,90 € 
Doporučené príslušenstvo k 1-krídlovým dverám: sada prahovej lišty 100 cm, 34,90 € 

1-krídlové dvere 1-krídlové dvere bočná stena

ã zápustné pánty so zdvíhacím mechanizmom a madlo á 1/4-kruh, 90 cm rádius R55, 874,90 €ã detail vzperyAnnea

bočná stena,
pre kombináciu  
s 1-krídlovými dverami Annea
80 cm, 276,90 € 
90 cm, 282,90 €
100 cm, 294,90 €
120 cm, 319,90 €
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sprchové dvere (univerzálna montáž): 
80 cm, 324,90 € (372,00 €) 
90 cm, 336,90 € (386,40 €) 
100 cm, 349,90 € (400,80 €)
Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: 
Magnetický profil do niky, výška 200 cm  
42,90 € (49,20 €)

bočná stena pre kombináciu s 1-krídl  dverami: 
80 cm, 289,90 € (330,00 €) 
90 cm, 296,90 € (340,80 €) 
100 cm, 316,90 € (361,20 €)

sprchové dvere:  
80 cm, 446,90 € (511,20 €) 
90 cm, 456,90 € (522,00 €) 
100 cm, 469,90 € (536,40 €)

bočná stena pre kombináciu s 2-krídlovými 
dverami, súčasťou je rohová vzpera: 
80 cm, 296,90 € (340,80 €) 
90 cm, 309,90 € (356,40 €) 
100 cm, 324,90 € (372,00 €)

2-dielna vaňová skladacia zástena SOLINO,
rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, sklo bezpečnostné  
6 mm, číre s úpravou AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu  
otváranie von/dnu, výška 150 cm 

90 cm - upevnenie vľavo,  444,90 € (511,20 €) 
90 cm - upevnenie vpravo, 444,90 € (511,20 €)
120 cm - upevnenie vľavo,  489,90 € (559,20 €)  
120 cm - upevnenie vpravo, 489,90 € (559,20 €)

2-dielne skladacie dvere SOLINO, (pre inštaláciu do rohu použiť skladacie dvere+bočná stena)
profil ALUCHRÓM strieborná lesklá /chróm,  
sklo bezpečnostné 6 mm, číre s úpravou AQUAPERLE, otváranie von/dnu, výška 200 cm 
dvere 80 cm,  489,90 € (561,60 €)  
dvere 90 cm, 499,90 € (580,80 €)
dvere 100 cm,  516,90 € (591,60 €) 
Vhodné na kombináciu s bočnou stenou SOLT1.

sprchové kúty SOLINO, výška 200 cm, rám ALUCHRÓM strieborná lesklá / chróm, sklo bezpečnostné 6 mm, číre s úpravou AQUAPERLE, pre jednoduchšiu údržbu

1-krídlové dvere do niky alebo montáž s bočnou stenou 2-krídlové dvere do niky alebo montáž s bočnou stenou

Voliteľné príslušenstvo pre 1-krídlové a 2-krídlové dvere: prahová lišta, 39,90 € (46,80 €)

SOLINO, Walk-In Easy

Všetky modely na strane 
majú úpravu Aquaperle Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: 

Magnetický profil do niky, výška 200 cm, 42,90 € (49,20 €)
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Cadura

CA1CD + V2.CA.50 CAT1 + CA1CDCA13D + CAT1 + CA13D CAT1SM + CA13DCA31CG CAT2 + CA31CGCA2C CAT2 + CA2C CA1CG + CA1CD CA13G + CA13D

CAT2 + CA2C 
+ CAT2

U-montáž

CAS2D CAST + CAS2D
CAST + CAS2D

+ CAST
U-montáž

CAE2G + CAE2D

Sprchové kúty Cadura, výška 200 cm, rám ALUCHRÓM - strieborná lesklá, chróm, číre sklo 6 mm, bezpečnostné s úpravou AQUAPERLE pre jednoduchšiu údržbu, vrátane priečnej vzpery 

1-krídlové dvere, inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou v nike  
nastaviteľné -2 cm / +0 cm, otvárateľné dovnútra i von, so zdvíhacím mechanizmom
90 cm, 714,90 € (819,60 €)
100 cm, 732,90 € (841,20 €)
bočná stena, pre kombináciu s 1-krídlovými dverami
90 cm, 489,90 € (561,60 €)
100 cm, 512,90 € (586,80 €)

Modelová ponuka série CADURA

á 2-krídlové dvere so skrátenou bočnou stenou, biela matná á 1-dielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, ATYP, zlatá lesklá

posuvné dvere, s pevným segmentom, do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou 
s technológiou Soft Open/Close, v nike nastaviteľné -3,5 cm / +1,5 cm

120 cm, 659,90 € (754,80 €)
140 cm, 699,90 € (801,60 €)
bočná stena, pre kombináciu s posuvnými dverami
80 cm, 606,90 € (464,40 €)
90 cm, 636,90 € (500,40 €)
100 cm, 659,90 € (528,00 €)Nutné príslušenstvo pre montáž 1-krídlových dvier do niky:  

sada upevňovacieho profilu 200 cm s magnetickým tesnením  92,90 € (106,80 €)
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 sprchové steny Walk-in

TOP-LINE S pevná stena samostatná Walk-in  
(stena + vzpera), výška so vzperou 202,3 cm, sklo 6 mm, číre  
s AQUAPERLE, vzpera do 150 cm, montáž stena/strop,  
aluchrómový vyrovnávací profil
stena 90 cm, 274,90 € (314,40 €)
stena 100 cm, 289,90 € (331,20 €)
stena 120 cm, 309,90 € (355,20 €)
stena 140 cm, 309,90 € (381,60 €)
stabilizačná vzpera, 119,90 € (136,80 €)

DIVERA pevná stena samostatná, vrátane vodorovnej vzpery
stena 70 cm, 316,90 € (361,20 €)
stena 80 cm, 324,90 € (370,80 €)
stena 90 cm, 334,90 € (381,60 €)
stena 100 cm, 349,90 € (399,60 €)
stena 120 cm, 369,90 € (416,40 €)
stena 140 cm, 379,90 € (432,00 €)

Walk-in EASY, pevná stena samostatná  
s vyrovnávacím profilom, sklo Japan, keramická farba na prednej 
strane skla
stena 120 cm, 835,90 € (927,60 €)
krátka otočná stena 90˚, 376,90 € (418,80 €)
Dostupné v šírkach 80 - 160 cm.

Walk-in EASY, pevná stena samostatná  
s vyrovnávacím profilom, sklo Brume, biela keramická farba  
na prednej strane skla
stena 120 cm, 560,50 € (622,80 €)
krátka otočná stena, 362,90 € (403,20 €)
Dostupné v šírkach 80 - 160 cm.

80 cm, 399,90 € (466,80 €) 
90 cm, 429,90 € (490,80 €) 
100 cm, 449,90 € (514,80 €) 
110 cm, 469,90 € (537,60 €) 
120 cm, 489,90 € (561,60 €) 
130 cm, 509,90 € (586,80 €) 
140 cm, 529,90 € (608,40 €) 
150 cm, 556,90 € (633,60 €) 
160 cm, 569,90 € (657,60 €)

EASY pevná stena samostatná, 
Walk-in s vyrovnávacím profilom,  
výška 200 cm, sklo bezpečnostné 8 mm,  
číre s AQUAPERLE, univerzálna montáž,  
stabilizačná vzpera do 125 cm,  
aluchrómový vyrovnávací profil  
s prestaviteľnosťou 20 mm  
(-15 mm až +5 mm)

Walk-In EASY, pevná stena samostatná  
s vyrovnávacím profilom, sklo LOFT 89,  
čierna keramická farba na prednej strane skla
stena 120 cm, 834,80 € (927,60 €)
krátka otočná stena 90˚, 362,90 € (403,20 €)
Dostupné v šírkach 80 - 160 cm.

CADURA - pevná stena samostatná s posuvným dielom 
výška 200 cm, sklo 6 mm, číre s AQUAPERLE, vzpera do 150 cm,  
vyrovnávací profil s prestaviteľnosťou 25 mm (-25 mm až +0 mm)
110 cm, ukotvenie vľavo,  592,90 € (683,40 €)
120 cm, ukotvenie vľavo,  612,90 € (700,80 €)
140 cm, ukotvenie vľavo,  649,90 € (745,20 €)

CADURA - pevná stena samostatná  
s vyrovnávacím profilom 
110 cm, 685,80 € (762,00 €)
Dostupné: 
- v šírkach 70 - 140 cm
- vo farbách biela matná, čierna matná, zlatá.



NA MIERU
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Sprchový kút 4-uholník
nastaviteľná šírka -1,5 cm / +1 cm

80 cm, 499,00 € (570,95 €)
90 cm, 499,00 € (594,52 €)
NA MIERU  ATYP šírka 70-125 cm, 

výška do 200 cm, 709,90 € (799,05 €)

detail rohového spoja 4-uholníka detail madla
detail výklopného mechanizmu  
dverí pre ľahké čistenie

Sprchový kút 1/4-kruh, rádius R550
nastaviteľná šírka -1,5 cm / +1 cm

80 cm, 499,00 € (570,95 €)
90 cm, 499,00 € (594,52 €)
NA MIERU  ATYP šírka 80-125 cm, 

výška 200 cm, 709,90 € (799,05 €)

Posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom + bočná stena 
nastaviteľnosť -1,5 cm / +3 cm

Posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom:
inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou
v nike nastaviteľné -3 cm / +2 cm
pri objednávaní treba určíť na ktorej strane je pevný segment (ľavá/pravá)
120 cm, 399,90 € (450,55 €)
130 cm, 399,90 € (450,55 €)
140 cm, 399,90 € (450,55 €)
150 cm, 425,00 € (478,33 €)
160 cm, 425,00 € (478,33 €)
170 cm, 425,00 € (478,33 €)
180 cm, 425,00 € (478,33 €)
NA MIERU  ATYP šírka 100-180 cm,  

výška do 200 cm, 489,90 € (554,52 €)

Bočná stena:
pre kombináciu s posuvnými, 1-dielnymi dverami 
nastaviteľnosť -1,5 cm / +1 cm
70 cm, 212,90 € (241,43 €)
75 cm, 212,90 € (241,43 €)
80 cm, 212,90 € (241,43 €)
90 cm, 212,90 € (241,43 €)
100 cm, 212,90 € (241,43 €)
NA MIERU  ATYP šírka 20-120 cm,  

výška do 200 cm, 275,00 € (311,19 €)

Sprchové kúty MyFlex, výška 200 cm, rám strieborný pololesklý / chróm, sklo číre, bezpečnostné s úpravou ANTI-PLAQUE, pre jednoduchšiu údržbu   
Madlá, krytky pojazdov, rohová spojka, sú vždy vo farbe chróm  Sklo pevných segmentov v hrúbke 4mm, posuvné segmenty v hrúbke 6 mm 

MyFlex GT

Bezbariérové riešenie
vhodné i pre hendikepované 
osoby 

Možnosť objednať  
v rozmere podľa parametrov 
stavebníka 



pevná stena, samostatne stojaca, MyFlex, výška 200 cm, sklo 8 mm, číre, bezpečnostné s úpravou ANTI-PLAQUE pre jednoduchšiu údržbu, - 
chróm, zvislé profily - strieborná lesklá, so stabilizačnou vzperou (250 mm) pri Walk-In 75 cm, priečnou vzperou (1200 mm) pri Walk-In 80 - 160 cm
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MyFlex Walk-In

MyFlex PT

Modelová ponuka série

sprchové kúty MyFlex

nastaviteľná šírka -1,5 cm / +0 cm

75 cm, 338,00 € (383,60 €) 
80 cm, 338,00 € (383,60 €) 
90 cm, 346,00 € (392,00 €) 
100 cm, 346,00 € (392,00 €) 
110 cm, 351,00 € (397,60 €) 
120 cm, 351,00 € (397,60 €) 
130 cm, 485,00 € (548,80 €) 
140 cm, 485,00 € (548,80 €) 
160 cm, 571,00 € (646,80 €)

na obrázku dve samostatne stojace steny  - 75 cm so stabilizačnou vzperou 
 - 80 cm s priečnou vzperou

NA MIERU  ATYP výška do 200 cm,
nastaviteľná šírka -0,8 cm / +0,7 cm 
šírka 20-140 cm  
627,00 € (711,20 €) 
šírka 140,1-160 cm  
711,00 € (806,40 €)

+

sprchové dvere MyFlex, výška 200 cm, číre sklo 6 mm, bezpečnostné s úpravou ANTI-PLAQUE pre jednoduchšiu údržbu, 
chróm, zvislé profily - strieborná lesklá, so stabilizačnou vzperou otváranie dverí v nike do vnútra i von 

1-krídlové dvere s pevným segmentom,  
inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou 
univerzálna montáž ľavá/pravá 
s bočnou stenou nastaviteľnosť -1,5 cm / +0 cm  
v nike nastaviteľné -1,5 cm / +1,5 cm
80 cm 459,00 € (618,80 €)
90 cm 459,00 € (618,80 €) 
100 cm 459,00 € (618,80 €) 
110 cm 459,00 € (618,80 €)
120 cm 488,00 € (649,60 €)
NA MIERU  ATYP výška do 200 cm, 

v nike nastaviteľné -0,8 cm / +0,7 cm 
šírka 70 - 120 cm 689,00 € (918,40 €)

1-krídlové dvere,  
inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou 
univerzálna montáž ľavá/pravá
s bočnou stenou nastaviteľnosť -1,5 cm / +0 cm  
v nike nastaviteľné -1,5 cm / +1,5 cm
80 cm 438,00 € (585,20 €)
90 cm 438,00 € (585,20 €)

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky:  doplnková sada pre niku, 200 cm, 72,00 € (98,00 €)
 doplnková sada pre niku ATYP do 200 cm, 98,00 €

bočná stena,
pre kombináciu s 
- 1-krídlovými dverami 
- 1-krídlovými dverami s pevným segmentom 
nastaviteľné -1,5 cm / +0 cm
80 cm, 289,00 € (389,20 €) 
90 cm, 289,00 € (389,20 €)
100 cm, 304,00 € (400,20 €)
NA MIERU  ATYP výška do 200 cm, 

nastaviteľné -0,8 cm / +0,7 cm
šírka 20 - 120 cm 465,00 € (526,40 €)

verzia do niky

príklad objednania (bočná stena + dvere)

verzia do niky



sprchové kúty Aura, výška 200 cm, sklo 6 mm, číre, bezpečnostné s úpravou ANTI-PLAQUE pre jednoduchšiu údržbu, madlo a prahová lišta  - chróm, zvislé profily - strieborná lesklá
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Sprchové kúty Aura Pure, výška 197 cm, rám strieborný pololesklý (možná aj čierna farba Black Edition) / chróm, sklo číre, bezpečnostné, hrúbka 6 mm, v šírkach 75 - 120 cm   
Madlá a pánty sú vždy vo farbe chróm   Sklo s úpravou ANTI-PLAQUE, pre jednoduchšiu údržbu 

vanička Easy Step, výška vaničky 3 cm, možná výroba na mieru 
4-uholník 120 x 90 cm 675,90 €, (795,60 €)
sifón sprchový EasyStep chróm Ø 90 mm,  
výška 53 mm, prietok 0,5 l / sek , 62,40 €  

sifón sprchový EasyFlat
výška 53 mm, prietok 0,5 l / sek , 66,00 €
výška 70 mm, prietok 0,6 l / sek , 66,00 €
výška 90 mm, prietok 0,8 l / sek , 66,00 €

vanička EasyFlat, výška vaničky 3 cm,  
vyrobené z vysokokvalitnej minerálnej liatiny s integrovaným krytom odtoku, od 852,00 €

detail odtokufarebné varianty

EasyProtect -dodatočná protišmyková úprava R11C (možná len pre bielu farbu), 267,60 €

detail prepojenia vaničky a dlažby

biela lesklá 

béžová matná

biela matná šedá matná antracitová matná

80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm

strieborná matná

Farebné varianty profilov
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LIATY MRAMOR

strieborná lesklá

BENEFITY 

- extrémne tvarovo stála
- odolná proti skrúteniu  

i pri veľkých rozmeroch

biela

Aura Pure

sprchové vaničky

Aura Elegance

BENEFITY 

Modelová ponuka série

- krídlové dvere s integrovaným 
zdvíhacím mechanizmom,

- z vnútornej strany zapustené pánty 
pre ľahšie čistenie,

- komfortné dizajnové madlo,
- možnosť inštalácie i bez prahovej lišty 

pre bezbariérový vstup

Príplatkové benefity
K posuvným dverám je 
možné za príplatok objednať 
spomaľovač otvárania  
a zatvárania dverí  
Soft-Open/Close 

posuvné dvere  
do niky alebo pre kombináciu s bočnou stenou 
s bočnou stenou nastaviteľnosť -1 cm / +3 cm  
v nike nastaviteľné -4 cm / +0 cm
GT 120 L upevnenie vľavo,  889,00 €, (1 075,20 €)
GT 120 P upevnenie vpravo, 889,00 €, (1 075,20 €)

Modelová ponuka série

1-krídlové dvere, inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou  
s bočnou stenou nastaviteľnosť -1,5 cm / +0 cm  
v nike nastaviteľné -1,5 cm / +1 cm
90 cm, ukotvenie vľavo A: 729,00 €
90 cm, ukotvenie vpravo A: 729,00 €
100 cm, ukotvenie vľavo A: 757,00 €
100 cm, ukotvenie vpravo A: 757,00 €

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: doplnková sada pre niku, 144,00 €

bočná stena, (bez vyobrazenia)
pre kombináciu  
s 1-krídlovými dverami Aura Pure
80 cm, A: 545,00 € 
90 cm, A: 545,00 €
100 cm, A: 575,00 €

i
Príplatkové úpravy

-  farba Black Edition,  
128,40 €
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detail prepojenia vaničky a dlažby

Bočná stena 6 mm, v šírkach 75 - 120 cm, v cenách od 556,80 €

sklo 10 mm
- s poličkou, 
- držiakom na uterák, 
- bez nutnosti vzpery

sklo 8 mm
- s poličkou, 
- s priečnou alebo  

stabilizačnou vzperou

sklo 6 mm
- s poličkou, 
- s priečnou alebo  

stabilizačnou vzperou

Walk-in Select+, výška 200 cm, v šírkach 20 až 160 cm profil strieborný matný, strieborný pololesklý alebo čierny Black Edition / chróm, sklo číre bezpečnostné hrúbka 10, 8, 6 mm   
Priečna alebo stabilizačná konzola vo farbe chróm  Sklo s možnosťou úpravy ANTI-PLAQUE, pre jednoduchšiu údržbu 

Select+  Organizér, inštalácia do lišty sprchového kútu z vnútornej strany   
Možnosť dokúpenia lišty (len pre 6 a 8mm sklo) aj pre inštaláciu doplnkov z rady Organizér i z vonkajšej strany 

Industriálny Walk-In s integrovanou priečnou vzperou  Výška 200 cm  V šírkach 80 až 160 cm  Profil vo farbe Black Edition alebo strieborná pololesklá  Sklo 6 mm s voliteľným dekorom  Frame, Vintage 
a Stripes (Frame a Stripes len pre Black Edition)  Profil Select+ pre ľubovoľné upevnenie doplnkov Select+ Organizer na obidvoch stranách z vnútornej strany sprchovej steny  Jedna polička Tablet je 
súčasťou dodávky  Doplnky sú vždy vo vyhotoveniach Black Edition alebo strieborná matná  Možnosť zhotovenia na mieru 
Cena od 612,00 € s DPH 

Držiak na uterákPolička Zväčšovacie zrkadlo Uzatvárateľný box proti vode

Select+

Select+ Frame

BENEFITY 
SELECT+  Organizér

Modelová ponuka série

- jednoduchá a rýchla inštalácia  
bez vŕtania

- možnosť ľubovoľne kombinovať  
a dopĺňať

- nastaviteľný v akejkoľvek výške
- k dispozícií vo farbe strieborná matná 

a Black Edition

Voliteľne príslušenstvo:
Hook
Wiper
Mirror
Drybox
Tablet

NOVINKA

sklo Stripes sklo Vintage

Select+, Select+ Frame
NOVINKA
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Bezrámový sprchový kút sklapovacie dvere pre širší vstup (šírka od 50 do 125 cm) v kombinácii s bočnou 
stenou (šírka od 20 do 180cm)  v základnej cene (pravé a ľavé prevedenie), od 1 998,00 €

Sprchové kúty Hüppe Solva, široká škála možností, v základnej cene s výškou 200 cm, sklo číre s ANTI-PLAQUE bez príplatku.  
V prevedení bezrámovom alebo s nástennou lištou. Možnosť výroby na mieru.

Solva

Zdvíhací mechanizmus:
- nová technológia
- diskrétne skrytý
- dvere pri otváraní mierne nadvihne
- zvýšená trvácnosť tesniacich prvkov

Pánt:
- jednoduché a elegantné tvarové riešenie
- vyrobené z ušľachtilého materiálu
- možnosť otvorenia von aj dovnútra  

sprchovacieho kútu
-  ideálne pre malé kúpeľne
-  možnosť nechať po sprchovaní otvorené 

dvere dovnútra pre optimálne vetranie

možnosť inštalácie bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

  s prahovou lištou   bez prahovej lišty

Sprchové dvere s pevným segmentom a protisegmentom do niky, bezrámové prevedenie v šírkach od 110 do 330 cm 

BENEFITY

Modelová ponuka série SOLVA

NA MIERU
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Solva Pro
NOVINKA

Prémiová séria pre najvyššie nároky  Doma  V hoteli  V oblasti wellness  Možná výška výrobku do 2200 mm v zhotovení bezrámovom alebo s nástennou lištou   
Bezrámové prevedenie zhotovené na mieru, podľa stavebnej situácie  

Krídlové dvere s bočnou stenou - bezrámové, cena od 2 220,- € s DPH

Voliteľné farebné prevedenie pántov a madiel Voliteľný variant, 
madla dverí 

Základná cena od 682,80 €  
s DPH (bočná stena samostatne 
stojaca do šírky 1200 mm)
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sprchové kúty Xtensa, výška 200 cm, sklo posuvných dverí 8 mm, číre, bezpečnostné s úpravou ANTI-PLAQUE (v cene výrobku)  
pre jednoduchšiu údržbu, priečna vzpera a madlo - chróm, zvislé profily - strieborná lesklá

Inovatívna technológia posuvných dverí. Použitie pre Walk-In, do niky, v kombinácii s bočnou stenou

HÜPPE Xtensa 1101-1200 upevnenie vľavo 1 560,00 €

HÜPPE Xtensa 1101-1200 upevnenie vpravo 1 560,00 €

HÜPPE Xtensa 1188-1400 upevnenie vľavo 1 702,80 €

HÜPPE Xtensa 1188-1400 upevnenie vpravo 1 702,80 €

HÜPPE Xtensa 1588-1800 upevnenie vľavo 1 702,80 €

HÜPPE Xtensa 1588-1800 upevnenie vpravo 1 702,80 €

bočná stena  
inštalácia s posuvnými dverami, strieborná lesklá

Posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom, inštalácia do niky alebo v kombinácií  
s bočnou stenou, v nike nastaviteľné -1,5 cm / +1,7 cm, strieborná lesklá

bočná stena HÜPPE Xtensa 700 523,00 €

bočná stena HÜPPE Xtensa 800 523,00 €

bočná stena HÜPPE Xtensa 900 523,00 €

bočná stena HÜPPE Xtensa 1000 548,40 €

Sprchové dvere v kombinácií s bočnou stenou Sprchové dvere do niky

Posuvné sprchové dvere Walk-In so zrkadlovým sklom

Nutné príslušenstvo pre montáž do niky: doplnková sada pre niku 200 cm, 102,00 € 

Posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom, šírka 120 cmXtensa
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sprchový kút Harrs 1/4-kruh 90 cm, R550 349,00 € (410,59 €)sprchový kút Harrs 4-uholník 90 cm, 349,00 € (410,59 €)

sprchové kúty HARRS s posuvnými dverami, výška 190 cm, sklo 6 mm, číre bezpečnostné, rám Bright ALU, lesklý hliník

posuvné 1-dielne dvere s pevným segmentom,
inštalácia do niky alebo v kombinácií s bočnou stenou
v nike nastaviteľné -3 cm / +1 cm,  
s výklopným sklom dverí pre ľahšiu údržbu
100 cm, 312,80 € (368,00 €)
110 cm, 328,95 € (387,00 €)
120 cm, 345,95 € (407,00 €)

Posuvné dvere pre rohový vstup BLRV2K
pre inštaláciu do rohu použiť 2x BLRV2K,
s výklopným sklom dverí pre ľahšiu údržbu
80 cm, 251,60 € (296,00 €)
90 cm, 261,80 € (308,00 €)
100 cm, 268,60 € (316,00 €)
110 cm, 292,40 € (344,00 €)
120 cm, 306,00 € (360,00 €)

Možnosť variabilnej kombinácie
A - BLRV2K - zvolte si rozmer 80-120 cm
B - BLRV2K - zvolte si rozmer 80-120 cm

bočná stena,
pre kombináciu s posuvnými 1-dielnymi dverami
80 cm, 176,80 € (208,00 €)
90 cm, 187,00 € (220,00 €)
100 cm, 200,60 € (236,00 €)

zalamovacie dvere do niky,
idálne pre malé priestory 
v nike nastaviteľné -3 cm / +1 cm,  
80 cm, 349,35 € (411,00 €)
90 cm, 366,35 € (431,00 €)

Sprchové kúty HARRS, výška 190 cm, rám strieborný lesklý / chróm, sklo číre, bezpečnostné s úpravou AntiCalc, pre jednoduchšiu údržbu  Madlá vo farbe chróm  Sklo v hrúbke 6 mm 
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SET 4v1  HARRS 4-uholník 90 cm 
(kút + vanička z minerálneho mramoru + podpery + sifón chróm)  
529,00 € (622,35 €)

SET 4v1 HARRS 1/4-kruh 90 cm, R550 
(kút + vanička z minerálneho mramoru + podpery + sifón chróm)  
529,00 € (622,35 €)
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á farebné varianty vaničky ILA

sprchové vaničky Livada,  
- výška 3 cm, 
- možnosť doobjednať predný panel

4-uholník, biela

vanička - odtok na sifón v kratšej strane:
80 x 120 cm, 289,90 € (333,60 €) 
90 x 120 cm, 314,90 € (360,00 €)
80 x 100 cm, 259,90 € (296,40 €)
90 x 100 cm, 274,90 € (313,20 €)

sprchové vaničky Ila  
- s odtokovým žľabom, Aluchróm 
- so sadou na údržbu,  
prietok 44 l, kryt sifónu z hliníkového profilu,  
(možnosť objednať s odtokovým krytom vo farbe biela, 
čierna, aluchróm)

4-uholník, výška 3,5 cm
80 x 90 cm, 359,90 € (412,80 €)
80 x 100 cm, 399,90 € (458,40 €)
80 x 120 cm, 549,90 € (632,40 €) 
90 x 100 cm, 446,90 € (510,00 €) 
90 x 120 cm, 599,90 € (692,40 €) 

4-uholník, výška 3 cm
80 cm, 289,90 € (336,00 €)
90 cm, 339,90 € (384,00 €)
100 cm, 479,90 € (543,60 €)

¼-kruh, výška 3 cm, rádius R550
80 cm, 272,90 € (313,20 €)
90 cm, 319,90 € (369,60 €)
100 cm, 449,90 € (513,60 €)

vaničky z liateho mramoru

  voliteľné príslušenstvo
¼-kruh, rádius R550  nožičky
80 cm 156,90 €  17,90 €
90 cm 169,90 €  17,90 €
100 cm 214,90 €  21,90 €

4-uholník
80 x 80 cm 159,90 €  17,90 €
90 x 90 cm 176,90 €  17,90 €
100 x 100 cm 226,90 €  24,90 €

4-uholník
100 x 80 cm 209,50 €  21,90 €
120 x 80 cm 236,90 €  28,90 €
120 x 90 cm 249,50 €  28,90 €

sprchové vaničky Tracy
výška vaničky 3,5 cm, možnosť inštalácie na podlahu alebo na nožičky

Benefity
• vaničky z kvalitného liateho mramoru, 
• hladký, ľahko udržiavateľný povrch
• prírodný materiál v hladkej bielej úprave

¼-kruh, rádius R550, biela
90 cm, 239,90 €, (270,00 €)
4-uholník, biela
90 x 90 cm, 249,90 €, (286,80 €)
100 x 100 cm, 299,90 €, (344,40 €)

Doporučené príslušenstvo k vaničkám LIVADA, TRACY
Sprchový sifón Ø 90 mm, nízky, výška 60 mm, prietok 0,45 l/s, 39,00 €                    Sprchový sifón Ø 90 mm, so sítkom, výška 86 mm, prietok 0,70 l/s,  25,90 € (44,40 €) 

Voliteľné príslušenstvo
Nožičky 23,90 € (27,60 €) 

Voliteľné príslušenstvo
Nožičky 36,90 € (42,00 €)
Sprchový sifón, 25,90 €
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á sprchový kút Supernova rám čierna matná, číre sklo, výška 195 cm  šírka 80 cm 488,75 € (575,00 €) 
  šírka 90 cm 509,15 € (599,00 €) 

sedátka sklopné,  
39 x 36 cm,nosnosť 150 kg

vaničky z liateho mramoru

NOVINKA

A

B

SRV2-S

SRV2-S

PSS

Posuvné dvere pre rohový vstup SRV2-S
pre inštaláciu do rohu použiť 2 x SRV-S,
- tichý chod s AntiBlock System
- výška 195 cm
- hrúbka skla 3 mm s úpravou Ravak AntiCalc®

- profily vo farbách: 
- Satin (strieborná matná)
- Black (čierna matná)

Možnosť variabilnej kombinácie
A - SRV2-S - zvolte si rozmer 75-100 cm
B - SRV2-S - zvolte si rozmer 75-100 cm

šírka Satin Black

75
cm

170,00 €  (200,00 €) 170,00 €  (200,00 €)

80
cm

187,00 €  (220,00 €) 187,00 €  (220,00 €)

90
cm

176,80 €  (208,00 €) 193,80 €  (228,00 €)

100
cm

214,20 €  (252,00 €) 231,20 €  (272,00 €)

AntiBlock  
System

Supernova

Vaničky Galaxy Pro Flat - z liateho mramoru

Sedátka do sprchy

4-uholník, výška 3 cm
100 x 80 cm, 210,80 € (248,00 €)
120 x 80 cm, 268,60 € (316,00 €)
120 x 90 cm, 289,00 € (340,00 €)

4-uholník, výška 3 cm
80 x 80 cm, 159,80 € (188,00 €)
90 x 90 cm, 173,40 € (204,00 €)

¼-kruh, výška 3 cm,  
90 cm, rádius R550 170,00 € (200,00 €)
80 cm, rádius R500 156,40 € (184,00 €)
90 cm, rádius R500 170,00 € (200,00 €)

Doporučené príslušenstvo k vaničkám 
Nožičky k vaničke  13,60 € (16,00 €)
Montážna súprava na vaničky (silikón + pásik + lišty), 14,45 € (17,00 €)

Sprchový sifón Ø 90 mm, nízky, výška 60 mm, prietok 0,45 l/s, 39,00 €
Sprchový sifón Ø 90 mm, so sítkom, výška 86 mm, prietok 0,70 l/s,  25,90 € (44,40 €) 

opal/nerez  
173,40 €  (204,00 €)

clear/nerez
173,40 €  (204,00 €)

opal/čierna mat   
190,40 €  (224,00 €)
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vaničky zo smaltovanej ocele

vanička Arrondo zo smaltovanej ocele
90 x 90 cm, hĺbka 2,5 cm
1/4-kruh, rádius R550,  
celková výška 3,2 cm
139,00 € (198,60 €)

90 x 90 cm, hĺbka 2,5 cm,  
1/4-kruh, rádius R550 s polystyrénovým nosičom,  
celková výška 12 cm
181,00 € (258,00 €)

Doporučené sprchové kúty s rádiusom R550
- Huppe MyFlex, strana 50
- Ravak Harrs, strana 57

vanička Cayonoplan zo smaltovanej ocele 
s extra plochým polystyrénovým nosičom, hĺbka 1,8 cm

80 x 80 cm, 318,00 € (453,60 €)
90 x 90 cm, 205,00 € (292,20 €)
100 x 100 cm, 251,00 € (358,80 €)
100 x 80 cm, 345,00 € (493,20 €)
100 x 90 cm, 251,00 € (358,80 €)
120 x 80 cm, 287,00 € (410,40 €)
120 x 90 cm, 297,00 € (424,80 €) 

detail polystyrénového nosiča 
vaničky Cayonoplan 

Viac rozmerov a farieb vaničiek Cayonoplan,  
nájdete v cenníku Kaldewei.

á sprchová vanička Superplan Zero s extra plochým polystyrénovým nosičom 120 x 80 cm, 766,00 € (1 094,40  €)

Doporučené príslušenstvo k vaničkám  
Sprchový sifón Ø 90 mm,  - výška 60 mm, prietok 0,45 l/s, 39,00 € 
 - výška 86 mm, so sítkom, prietok 0,70 l/s, 25,90 € (44,40 €)  
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+

prietok 0,4 - 0,8l/s
podľa použitej 
konfigurácie
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žľab LH75 216,00 € 
žľab LH85 224,45 €
žľab LH95 237,40 €
žľab LH105 248,20 €

žľab LV75 230,21 € 
žľab LV85 242,22 €
žľab LV95 250,87 €
žľab LV105 262,69 €

678 mm , rošt 75 89,76 € 
778 mm , rošt 85 96,60 €
878 mm , rošt 95 99,00 €
978 mm , rošt 105 105,60 €

81,60 € 
85,20 €
90,00 €
97,20 €

Celonerezový sprchový žľab MyBath

Sprchový žľab ACO ShowerDrain S+

Spádová lišta ACO ShowerStep

Elektrolyticky leštený žľab s vyššoou odolnosťou proti korózií 
Bez gumových spojov  Prietok 0,6 l/s 
Minimálna stavebná výška 55 mm, po hornú hranu príruby. Odtok DN 50.

S horizontálnou prírubou

S vertikánou prírubou

Rošt Wave - leštená nerez

WaveRozmery Tile

Rošt Tile - výplňový do hrúbky dlažby 10 mm

Voliteľná  
sklenená zástena

Sprchový žľab

ACO Show
erStep ľavý

ACO Show
erStep pravý

H1 - 12,5 mm
H2 - 30 - 36 mm
L - 990 -1490 mm

12

H2
H1

L

spádová lišta ľavá/pravá 900 x 30 x 12,5 mm  
leštená nerez, 64,80 € 
čierna matná, 142,80 €

spádová lišta ľavá/pravá 1490 x 36 x 12,5 mm,  
leštená nerez, 108,00 € 
čierna matná, 151,20 €

Materiál lišty: nerezová oceľ, leštená

sprchové žľabyáDetail sprchovej lišty, dizajn Stripes           á á Detail sprchovej lišty, dizajn Plate

800 x 55 mm 238,80 € 
900 x 55 mm 248,40 €
1000 x 55 mm 261,60 €
1200 x 55 mm 290,40 €

Odtoková vpusť  
- s vyberateľným zápachovým uzáverom, pre ľahke čistenie
- so zabudovaným izolačným límcom, priamo z výroby
- inštalácia k stene i do priestoru
- odtok DN 50
- dve varianty inštalačnej výšky

štandartná výška 90 mm, vodný uzáver 50 mm 121,20 € 
znížená výška 70 mm, vodný uzáver 30 mm 121,20 € 

Sprchový profil s dizajnovým roštom Plate alebo Stripes 
- nerezová oceľ hrúbka 4 mm, elektrolyticky leštený povrch 
- možné skrátenie až o 80 mm (40mm z každej strany)
- integrované sitko na nečistoty
- priama inštalácia do dlažby o celkovej hrúbke súvrstvia 15 mm

238,80 € 
248,40 €
261,60 €
290,40 €

Dizajn Plate
Rozmer
lišty

Dizajn Stripes


