


JOOP! 4

4U  10

iCon 14

iCon xs 18

Silk 24

500 by Antonio Citterio  28

Xeno 32

Era  38 

Flow 300 by Hadi Teherani 42

Flow by Hadi Teherani 46

Renova Nr. 1 Plan   50

Renova Nr. 1   54

Visit  58

Joly   62

Pisoáry  68

Pro školky a školy 70

Pro osoby tělesně postižené/nemocnice 72

– Dejuna 74

– Vitalis/Paracelus 76

Přehled produktů   78

Přehled barev keramiky a van  118

Glazura KeraTect® 118

Přehled barev koupelnového nábytku 119

JOOP!   122 

TerraShower Concept   124

Vision B   128

S500   132

S550   136

S600 140

Edition   142

Vany a vaničky  150

– Terra 152

– ClarissaPLus  154

– T900 156

Přehled produktů   158

Přehled dekorů a barev profi lů 160

Obsah



na

pohled
první

krása





7



9



4
U



13

4U



iC
o

n



17

iCon



iC
o

n
 x

s

NOVINKA



21

iCon xs

NOVINKA



s elegancí

vlně
na jedné



S
il

k



27

Silk



5
0

0
by
Antonio
Citterio



31

500
by Antonio Citterio



X
e

n
o



35

Xeno



hovoří
za 

vše

charakter



E
ra



41

Era



Fl
o

w
 3

0
0

by 
Hadi 
Teherani



45

F low  30 0
by Hadi Teherani



Fl
o

w
by 
Hadi 
Teherani



49

F low
by Hadi Teherani



R
e

n
o

v
a

 N
r.

 1
 P

la
n



53

Renova Nr. 1 Plan



55

R
e

n
o

v
a

 N
r.

 1

Renova Nr. 1



předčí
vše

ostatní

odvaha



V
is

it



61

Visit



Jo
ly



65

Joly



o třídu
výš

vždy



69

Pisoáry

P
is

o
á

ry



71

Pro školky a školy

P
ro

 š
ko

lk
y

 a
 š

ko
ly



P
ro

 o
so

b
y

 t
ě

le
sn

ě
 p

o
st

iž
e

n
é

n
e

/n
e

m
o

cn
ic

e

NOVINKA



75

P
ro

 o
so

b
y

 t
ě

le
sn

ě
 p

o
st

iž
e

n
é

n
e

/n
e

m
o

cn
ic

e

Pro osoby tělesně 
postižené/nemocnice

– Dejuna

NOVINKA



77

P
ro

 o
so

b
y

 t
ě

le
sn

ě
 p

o
st

iž
e

n
é

n
e

/n
e

m
o

cn
ic

e

Pro osoby tělesně 
postižené/nemocnice

– Vitalis, Paracelus



Přehled produktů



81

Bidet závěsný

Kombinovatelný s bidetovým

sedátkem 575100

Vhodné kombinovat s okrasnými lištami:

– chromovaná 500070

– lesklá oliva 500071

– ořech 500075

★ 233300

Spodní skříňka pod umyvadlo 

40 x 39 x 52 cm

K umyvadlu 60 cm:

– korpus: hedvábně bílý,

 dvířka: lesklá bílá 820080

– korpus a dvířka: lesklá, oliva 820082

– korpus a dvířka: ořech 820085 

S výsuvnou zásuvkou a poličkou (dřevo) 

Lze kombinovat s 17 cm vysokým 

pochromovaným podstavcem 500500

★ 820080, 820082, 820085

Spodní skříňka pod umyvadlo 

57 x 39 x 52 cm

K umyvadlu 100 cm: 

– korpus: hedvábně bílý, 

 dvířka: lesklá bílá 820070, 

– korpus a dvířka: lesklá, oliva 820071,

– korpus a dvířka: ořech 820075

S výsuvnou zásuvkou a poličkou (dřevo) 

Lze kombinovat s 17 cm vysokým 

pochromovaným podstavcem 500500

★ 820070, 820071, 820075

Vysoká skříňka 

35 x 188 x 33 cm

– korpus: hedvábně bílý, 

 dvířka: lesklá bílá 820020

– korpus a dvířka: lesklá, oliva 820021

– korpus a dvířka: ořech 820025

Lze kombinovat s 17 cm vysokým 

pochromovaným podstavcem 500510

★ 820020, 820021, 820025

Stolička

40 x 32,5 x 39 cm

– korpus: hedvábně bílý, 

 dvířka: lesklá bílá 820090

– korpus a dvířka: lesklá, oliva 820091

– korpus a dvířka: ořech 820095

Lze kombinovat s bílým polštářem 500590

★ 820090, 820091, 820095 

Vysoká skříňka 

35 x 110 x 33 cm

– korpus: hedvábně bílý, 

 dvířka: lesklá bílá 820000

– korpus a dvířka: lesklá, oliva 820001

– korpus a dvířka: ořech 820005

Lze kombinovat s 17 cm vysokým 

pochromovaným podstavcem 500510

★ 820000, 820001, 820005

Zrcadlo s osvětlením 

40 x 95 cm (bez poličky) 

k umyvadlům 60, 65, 70 cm

★ 820140

Možno kombinovat s:

skleněná polička s výřezem

70 x 3,8 x 15 cm, chromovaný rám

★ 500670

Zrcadlo s osvětlením 

95 x 40 cm (bez poličky) 

k umyvadlům 100 cm 

★ 820145

Možno kombinovat s:

skleněná polička bez výřezu

95 x 3,8 x 15 cm, chromovaný rám

★ 500695

Zrcadlo s osvětlením 

Ø 60 cm, (bez poličky) 

k umyvadlům 60, 65, 70 cm

★ 820150

Možno kombinovat s:

skleněná polička s výřezem

70 x 3,8 x 15 cm, chromovaný rám

★ 500670

Umyvadlo
mělké s úzkým okrajem

60 x 46 cm

Kombinovatelné se spodními skříňkami

820080, 820082, 820085 

nebo s okrasnými lištami: 

– chromovaná 500050

– lesklá oliva 500051

– ořech 500055

★ 121360

Umyvadlo 
mělké s úzkým okrajem

70 x 47 cm 

Kombinovatelné se spodními skříňkami

820081, 820083, 820086 

nebo s okrasnými lištami: 

– chromovaná 500050

– lesklá oliva 500051

– ořech 500055

★ 121370

Zápustné umyvadlo shora
hluboké s úzkým okrajem

65 x 39 cm

bez otvoru pro baterii (zadní stěna glazovaná)

Kombinovatelné se spodními skříňkami

820081, 820083, 820086 

nebo s okrasnými lištami:

– chromovaná 500050

– lesklá oliva 500051

– ořech 500055

★ 121365

Kombinační klozet stojící
s hlubokým splachováním, 3/6 l

skládající se z:

– klozet s hlubokým splachováním 200300

– keramická nádrž, 3/6 l, 229350

Kombinovatelný s WC sedátkem 575100

★ 200300, 229350

Klozet závěsný 
s hlubokým splachováním, 6l

Kombinovatelný s WC sedátkem 575100

Vhodné kombinovat s okrasnými lištami:

– chromovaná 500070

– lesklá oliva 500071

– ořech 500075

★ 201300

Umyvadlo 
hluboké se širokým okrajem

100 x 47 cm 

Kombinovatelné se spodními skříňkami

820070, 820071, 820075 

nebo s okrasnými lištami:

– chromovaná 500060

– lesklá oliva 500061

– ořech 500065

★ 121400

JOOP!

Polštář

bílý 

Kombinovatelný se stoličkou 

820090, 0820091, 0820095

★ 500590 

JOOP!

Spodní skříňka pod umyvadlo 

40 x 39 x 52 cm

K umyvadlu 65 a 70 cm:

– korpus: hedvábně bílý,

 dvířka: lesklá bílá 820081

– korpus a dvířka: lesklá, oliva 820083

– korpus a dvířka: ořech 820086 

S výsuvnou zásuvkou a poličkou (dřevo) 

Lze kombinovat s 17 cm vysokým 

pochromovaným podstavcem 500500

★ 820081, 820083, 820086

bílá lesklá 
(lakovaná)

ořech 
(dekor)

oliva
(dekor)

hedvábně bílá
(lakovaná)

★ do vyprodání zásob ★ do vyprodání zásob
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4U 4U

Umyvadlo 

s otvorem

60 x 47,5 cm

Kombinovatelné se sloupem 298400,

polosloupem 298410 nebo se skříňkami 

pod umyvadlo 804140, 804141, 

804144, 804145

★ 223460

Umyvadlo 

s otvorem

65 x 47,5 cm

Kombinovatelné se sloupem 298400,

polosloupem 298410 nebo se skříňkami

pod umyvadlo 804140, 804141, 

804144, 804145

★ 223465

Umyvadlo 

s otvorem

70 x 47,5 cm

Kombinovatelné se sloupem 298400,

polosloupem 298410 nebo se skříňkami 

pod umyvadlo 804140, 804141, 

804144, 804145

123470

Umyvadlo 

s otvorem

80 x 47,5 cm

Kombinovatelné se sloupem 298400,

polosloupem 298410 nebo se skříňkami 

pod umyvadlo 804160, 804161, 

804164, 804165

123480

Umyvadlo 
odkládací plocha vlevo

100 x 49 cm

Kombinovatelné se skříňkami pod umyvadlo

804160, 804161, 804164, 804165

★ 123405

Umyvadlo
odkládací plocha vpravo

52 x 58 cm

★ 123450

Umyvadlo 
odkládací plocha vlevo

52 x 58 cm

★ 123455

Umývátko

36 x 29 cm

273436

Umývátko

45 x 33 cm

Kombinovatelné se skříňkou 

pod umyvadlo 804045

273445

Rohové umývátko

Délka ramene: 38 cm

273483

Polička

44,5 cm, keramická

298444

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním, 6 l

Kombinovatelný s WC 

sedátkem 574400, 574410

203450

Bidet závěsný

233450

Spodní skříňka pod umyvadlo

40 x 46,5 x 39 cm

1 výsuvná zásuvka, 1 vnitřní zásuvka 

Korpus: bílý, čelní plocha:

– bílá matná 804140

– světlý dub 804141

– bílá matná, motiv bílý lesklý 804144

Korpus a čelní plocha: lesklá bílá 804145

Kombinovatelná s umyvadly 223460, 

223465, 123470

804140, 804141, 804144, 804145

Spodní skříňka pod umyvadlo

60 x 46,5 x 39 cm

1 výsuvná zásuvka, 1 vnitřní zásuvka 

Korpus: bílý, čelní plocha:

– bílá matná 804160

– světlý dub 804161

– bílá matná, motiv bílý lesklý 804164

Korpus a čelní plocha: lesklá bílá 804165

Kombinovatelná s umyvadly 123480, 123405

804160, 804161, 804164, 804165

Klozet kombinační
s hlubokým splachováním, 6 l

skládající se z: 

– klozet s hlubokým splachováním 203400

– keramická nádrž, 3/6 l

  přívod boční/zadní 229450

  spodní přívod 229460

Kombinovatelný s WC 

sedátkem 574400, 574410

203400, 229450, 229460

Skříňka pod umývátko

30 x 48,5 x 26 cm

1 dvířka, 1 pevná polička 

Korpus: bílý, čelní plocha: bílá matná 804045

Korpus a čelní plocha: lesklá bílá 804046

Kombinovatelná s umývátkem 273445

804045

Boční skříňka nízká 

40 x 43,5 x 39 cm

závěsy dvířek: vpravo / vlevo 

1 dvířka, 1 polička

Korpus: bílý, čelní plocha:

– bílá matná 804240

– světlý dub 804241

– bílá matná, motiv bílý lesklý 804244

Korpus a čelní plocha: lesklá bílá 804244

Volitelně: 

vrchní odkládací deska, sklo 570040

804240, 804241, 804244, 804245

★ do vyprodání zásob
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4U iCon

Asymetrická vana

pravá 180 x 80/97 cm

hloubka: 45 cm

materiál: sanitární akrylát

651480

Asymetrická vana

levá 180 x 80/97 cm

hloubka: 45 cm

materiál: sanitární akrylát

651481

Boční vysoká skříňka

40 x 170 x 39 cm

závěsy dvířek: vpravo/vlevo

Korpus vně: bílý

Korpus uvnitř: bílý

804000

Kontejner s pojezdem,
s brzdou

80 x 20 x 35 cm

Korpus: bílý

Čelní plocha: bílá matná

S úložným prostorem,

poklop otevíratelný nahoru

804050

Boční skříňka

40 x 86 x 39 cm

závěsy dvířek: vpravo/vlevo

1 dvířka, vnitřní uzamykatelná zásuvka

1 pevná polička

Korpus: bílý, čelní plocha:

– bílá matná 804040

– světlý dub 804041

– bílá matná, motiv bílý lesklý 804044

Korpus a čelní plocha: lesklá bílá 804045

Volitelně: 

vrchní odkládací deska, sklo 570040

804040, 804041, 804044, 804045

Boční skříňka nízká

80 x 43,5 x 39 cm

závěsy dvířek: vpravo/vlevo

2 dvířka, 1 polička 

Korpus: bílý, čelní plocha:

– bílá matná 804280

– světlý dub 804281

– bílá matná, motiv bílý lesklý 804284

Korpus a čelní plocha: lesklá bílá 804285

Kombinovatelná s umyvadly 123480, 123405

Volitelně: 

vrchní odkládací deska, sklo 570040

804280, 804281, 804284, 804285

bílá matná
(korpus/čelní 
plocha)

světlý dub
(dekor)

bílá matná
(motiv bílý 
lesklý)

bílá lesklá 
(lakovaná)
korpus

Umyvadlo 

60 x 48,5 cm

Kombinovatelné se spodními skříňkami 

840260, 840261, 840262, 840360, 

840361, 840362

124060

Umyvadlo 

75 x 48,5 cm

Kombinovatelné se spodními skříňkami 

840275, 840276, 840277, 840375, 

840376, 840377

124075

Umyvadlo 

90 x 48,5 cm

Kombinovatelné se spodními skříňkami 

840290, 840291, 840292, 840390, 

840391, 840392

124090

Umyvadlo

90 x 48,5 cm

– vč. dekorativní misky vpravo 124190

– vč. dekorativní misky vlevo 124195

Kombinovatelné se spodními skříňkami 

840290, 840291, 840292, 840390, 

840391, 840392

124190, 124195

Dvojumyvadlo

120 x 48,5 cm

se 2 otvory pro baterii

Kombinovatelné se spodními 

skříňkami 840220, 840221, 

840222, 840520, 

840521, 840522

124120

Umyvadlo

120 x 48,5 cm

– se 2 otvory pro baterii 124020

– bez otvoru pro baterii 124025

Kombinovatelné se spodními skříňkami 

840120, 840121, 840122, 840420, 

840421, 840422

124020, 124025

Umyvadlo

50 x 48,5 cm

vč. dekorativní misky vpravo

Kombinovatelné se spodními skříňkami 

840590, 840591, 840592, 840320, 

840321, 840322

124050

Umyvadlo

50 x 48,5 cm

vč. dekorativní misky vlevo

Kombinovatelné se spodními skříňkami 

840490, 840491, 840492, 840320, 

840321, 840322

124150

Umývátko

38 x 28 cm

bez přepadu

s otvorem pro baterii vpravo 124736

s otvorem pro baterii vlevo 124836

Kombinovatelné se spodními skříňkami 

840037, 840038, 840039

124736, 124836

Rohové umývátko

délka ramene 32,5 cm

bez přepadu

124736, 124836
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iCon iCon

Spodní skříňka pod umyvadlo

59,5 x 24 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840260

– burgundy lesklá 840261

– platinová lesklá 840262

Kombinovatelná s umyvadlem 124060

a skříňkami 840045, 840046, 840047

840260, 840261, 840262

Spodní skříňka pod umyvadlo

74 x 24 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840275

– burgundy lesklá 840276

– platinová lesklá 840277

Kombinovatelná s umyvadlem 124075

a skříňkami 840045, 840046, 8400477

840275, 840276, 840277

Spodní skříňka pod umyvadlo

89 x 24 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chrom. úchytka

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840290

– burgundy lesklá 840291

– platinová lesklá 840292

Kombinovatelná s umyvadlem 124090, 

124195, 124190 a skříňkami 840045, 

840046, 840047

840290, 840291, 840292

Skříňka pod dvojumyvadlo

119 x 24 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, 2 chromované úchytky

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840220

– burgundy lesklá 840221

– platinová lesklá 840222

Kombinovatelná s dvojumyvadlem 124120

a skříňkami 840045, 840046, 840047

840220, 840221, 840222

Spodní skříňka pod umyvadlo

119 x 24 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, 2 chrom. úchytky

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840120

– burgundy lesklá 840121

– platinová lesklá 840122

Kombinovatelná s umyvadlem 124020, 

124025 a skříňkami 840045, 840046, 

840047

840120, 840121, 840122

Spodní skříňka pod umyvadlo

89 x 24 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840490

– burgundy lesklá 840491

– platinová lesklá 840492

Kombinovatelná s umyvadlem 124150

a skříňkami 840045, 840046, 840047

840490, 840491, 840492

Spodní skříňka pod umyvadlo

89 x 24 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chrom. úchytka

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840590

– burgundy lesklá 840591

– platinová lesklá 840592

Kombinovatelná s umyvadlem 124050,

a skříňkami 840045, 840046, 840047

840590, 840591, 840592

Spodní skříňka pod umyvadlo

119 x 24 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, 2 chromované úchytky

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840320

– burgundy lesklá 840321

– platinová lesklá 840322

Kombinovatelná s 2 umyvadly 124050 

a 124150 a skříňkami 840045, 840046, 

840047

840320, 840321, 840322

Spodní skříňka pod umyvadlo

59,5 x 62 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka s vnitřní zásuvkou,

chromovaná úchytka

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840360

– burgundy lesklá 840361

– platinová lesklá 840362

Kombinovatelná s umyvadlem 124060,

a skříňkami 840045, 840046, 840047

840360, 840361, 840362

Spodní skříňka pod umyvadlo

74 x 62 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, chromované úchytky

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840375

– burgundy lesklá 840376

– platinová lesklá 840377

Kombinovatelná s umyvadlem 124075,

a skříňkami 840045, 840046, 840047

840375, 840376, 840377

Spodní skříňka pod umyvadlo

89 x 62 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, chrom. úchytky

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840390

– burgundy lesklá 840391

– platinová lesklá 840392

Kombinovatelná s umyvadly 124090, 

124195, 124190 a skříňkami 840045, 

840046, 840047

840390, 840391, 840392

Skříňka pod dvojumyvadlo

119 x 62 x 47,7 cm

4 výsuvné zásuvky, chromované úchytky

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840520

– burgundy lesklá 840521

– platinová lesklá 840522

Kombinovatelná s dvojumyvadlem 124120

a skříňkami 840045, 840046, 8400477

840520, 840521, 840522

Spodní skříňka pod umyvadlo

119 x 62 x 47,7 cm

4 výsuvné zásuvky, chromované úchytky

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840420

– burgundy lesklá 840421

– platinová lesklá 840422

Kombinovatelná s umyvadly 124020, 124025

a skříňkami 840045, 840046, 840047

840420, 840421, 840422

Skříňka pod umývátko

37 x 41,2 x 26,1 cm

závěsy dvířek vpravo

1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840037

– burgundy lesklá 840038

– platinová lesklá 840039

Kombinovatelná s umývátky 124836 

a 124736

840037, 840038, 840039

Postranní skříňka

45 x 60 x 47,7 cm

2 výsuvné zásuvky, chromované úchytky

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840045

– burgundy lesklá 840046

– platinová lesklá 840047

840045, 840046, 840047

Postranní skříňka

89 x 47,2 x 47,7 cm

1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840090

– burgundy lesklá 840091

– platinová lesklá 840092

Kombinovatelná se zrcadlovou skříňkou

840150, 840151, 840152

840090, 840091, 840092
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iCon iCon xs

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním, 6 l

Kombinovatelný s WC sedátkem 

s poklopem 574120 a 574130

204030

Spodní skříňka pod umyvadlo

52 x 42 x 30,8 cm

s výsuvnou částí

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840052

– burgundy lesklá 840053

– platinová lesklá 840054

Kombinovatelná s umyvadly 124053 a 124153

840052, 840053, 840054

Postranní prvek

37 x 40 x 27,3 cm

včetně úložného plexi boxu 

v černé barvě

– bílá lesklá (Alpin) 840237

– burgundy lesklá 840238

– platinová lesklá 840239

Pouze ve spojení se skříňkami 

840052, 840053, 840054

840237, 840238, 840239

Umyvadlo s odkládací 
plochou vpravo

53 x 31 cm

Kombinovatelné se spodními skříňkami 

840052, 840053, 840054 

124053

Umyvadlo s odkládací 
plochou vlevo

53 x 31 cm

Kombinovatelné se spodními skříňkami 

840052, 840053, 840054 

124153

Postranní prvek

37 x 40 x 24,5 cm

včetně úložného plexi boxu 

v černé barvě

– bílá lesklá (Alpin) 841237

– burgundy lesklá 840138

– platinová lesklá 840139

Pouze ve spojení se skříňkami 

840037, 840038, 840039

840137, 840138, 840139

Zrcadlová skříňka

28 x 120 x 14 cm

– bílá lesklá (Alpin) 840028

– burgundy lesklá 840029

– platinová lesklá 840030

840028, 840029, 840030

Zrcadlo s osvětlením

37 x 110 x 4,4 cm

840437

platinová
lesklá

bílá lesklá 
(lakovaná)

burgundy lesklá 
(modravě, karmí-
nově červená) 

Zrcadlo 60 cm 
s osvětlením

60 x 75 x 4 cm

840660

Zrcadlo 90 cm 
s osvětlením

90 x 75 x 4 cm

840690

Zrcadlo 120 cm 
s osvětlením

120 x 75 x 4 cm

840620

Vysoká skříňka

36 x 180 x 30,9 cm

závěsy dvířek volitelně vpravo/vlevo

1 dvířka, chromovaná úchytka,

1 pevná polička, 4 polohovatelné poličky

Korpus a dvířka:

– bílá lesklá (Alpin) 840000

– burgundy lesklá 840001

– platinová lesklá 840002

840000, 840001, 840002

Zrcadlová skříňka

36 x 150 x 30,9 cm

závěsy dvířek volitelně vpravo/vlevo

1 zrcadlová dvířka, chromovaná úchytka,

2 pevné poličky, 2 polohovatelné poličky

korpus:

– bílá lesklá (Alpin) 840150

– burgundy lesklá 840151

– platinová lesklá 840152

Kombinovatelná se skříňkami

840090, 840091, 840092

840150, 840151, 840152

Vana

170 x 75 cm

hloubka 45 cm

užitný objem: 169 l

materiál: sanitární akrylát

650475

Vana

170 x 75 cm

hloubka 45 cm

materiál: sanitární akrylát

170 x 75 cm, užitný objem: 147 l, 650470

180 x 80 cm, užitný objem: 188 l, 650480

190 x 90cm, užitný objem: 260 l, 650490

650470, 650480, 650490

Oválná vana

180 x 85 cm

hloubka 45 cm

užitný objem: 173 l

materiál: sanitární akrylát

650400

platinová
lesklá

bílá lesklá 
(lakovaná)

burgundy lesklá 
(modravě, karmí-
nově červená) 

Polička

37 cm

– bílá lesklá (Alpin) 840337

– burgundy lesklá 840338

– platinová lesklá 840339

840337, 840338, 840339

NOVINKA
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Silk

Umyvadlo 

60 x 47 cm, 

Kombinovatelné se sloupem 292600

a polosloupem 292610

Kombinovatelné s umyvadlovými deskami 

816260, 816360, 816280, 816380, 816240, 

816340, 816241, 816341, 816242, 816342, 

a spodními skříňkami 816060, 816061, 

816062, 816080, 816081, 816082, 816040, 

816041, 816042

121660

Umyvadlo 

80 x 47 cm, 

Kombinovatelné se sloupem 292600, 

polosloupem 292610

Kombinovatelné s umyvadlovými deskami 

816280, 816380, 816200, 816300, 816240, 

816340, 816241, 816341 a spodními 

skříňkami 816080, 816081, 816082, 

816010, 816011, 816012, 816040, 816041, 

816042

121680

Umyvadlo 

120 x 47 cm, 

– se 2 otvory pro baterii vpravo/vlevo 121620

– bez otvoru pro baterii 121625

Kombinovatelné s umyvadlovými deskami 

816243, 816343, a spodními skříňkami 

816020, 816021, 816022, 816040, 816041, 

816042

121620, 121625

Umyvadlo 

100 x 47 cm, 

Kombinovatelné se sloupem 292600, 

polosloupem 292610

Kombinovatelné s umyvadlovými deskami 

816200, 816300, 816220, 816320, 816240, 

816340, 816241, 816341, 816243, 816343 

a spodními skříňkami 816010, 816011, 

816012, 816020, 816021, 816022, 816040, 

816041, 816042

121600

Umyvadlo na desku

odkládací plocha vlevo

bez přepadu

57 x 42,7 cm

Kombinovatelné s umyvadlovými deskami 

816260, 816360, 816240, 816340, 816241, 

816341, 816242, 816342 a spodními 

skříňkami 816060, 816061, 816062, 816040, 

816041, 816042

121655

Umyvadlo na desku

odkládací plocha vlevo

bez přepadu

57 x 42,7 cm

Kombinovatelné s umyvadlovými deskami 

816260, 816360, 816240, 816340, 816242, 

816342 a spodními skříňkami 816060, 

816061, 816062, 816040, 816041, 816042

121650

Závěsný klozet
s plochým splachováním, 6 l

Kombinovatelný s WC sedátkem 572620

203670

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním, 6 l

Kombinovatelný s WC sedátkem 572620

203650

Bidet závěsný

232600

Umývátko

40 x 29,5 cm

bez přepadu

Kombinovatelné se skříňkou

pod umývátko 816440, 816441

121640

Spodní skříňka pod umyvadlo

80 x 40 x 47 cm 

s výsuvnou zásuvkou a úchytkou

– pravá přírodní dýha dub 816080

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816081

– lesklá bílá 816082

Pouze v kombinaci s umyvadlovými deskami

816280, 816380

Kombinovatelná s umyvadly 121660, 121680

a s přihrádkou do zásuvky 80 cm 516080 

816080, 816081, 816082

Spodní skříňka pod umyvadlo

100 x 40 x 47 cm 

s výsuvnou zásuvkou a úchytkou

– pravá přírodní dýha dub 816010

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816011

– lesklá bílá 816012

Pouze v kombinaci s umyvadlovými deskami

816200, 816300

Kombinovatelná s umyvadly 121680, 121600 

a s přihrádkou do zásuvky 100 cm 516100

816010, 816011, 816012

Spodní skříňka pod umyvadlo

140 x 40 x 47 cm 

2 výsuvné zásuvky, 2 chromované úchytky

– pravá přírodní dýha dub 816040

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816041

– lesklá bílá 816042

Pouze v kombinaci s umyvadlovými deskami 

816240, 816340, 816241, 816341, 816242, 

816342, 816243, 816343

Kombinovatelná s umyvadly 121650, 121655, 

121660, 121680, 121600, 121620, 121625 

a s přihrádkou do zásuvky 70 cm 516070

816040, 816041, 816042

Spodní skříňka pod umyvadlo

120 x 40 x 47 cm 

2 výsuvné zásuvky, 2 chromované úchytky

– pravá přírodní dýha dub 816020

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816021

– lesklá bílá 816022

Pouze v kombinaci s umyvadlovými deskami

816220, 816320

Kombinovatelná s umyvadly 121600, 121620,

121625 a s přihrádkou do zásuvky 60 cm 516060

816020, 816021, 816022

Postranní skříňka

40 x 103,5 x 35 cm

závěsy dvířek: vpravo/vlevo

1 dvířka, poličky, chromovaná úchytka 

– pravá přírodní dýha dub 816050

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816051

816050, 816051

Vysoká skříňka 

40 x 171,5 x 35 cm

závěsy dvířek: vpravo/vlevo 

1 dvířka, poličky, chromovaná úchytka

se zrcadlem a vnitřním osvětlením LED 

– pravá přírodní dýha dub 816000

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816001

816000, 816001

Silk

Skříňka pod umývátko 

40 x 44 x 29 cm

závěsy dvířek vlevo 

– pravá přírodní dýha dub 816440

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816441

Kombinovatelná s umývátkem 121640

816440, 816441

Spodní skříňka pod umyvadlo

60 x 40 x 47 cm 

s výsuvnou zásuvkou a úchytkou

– pravá přírodní dýha dub 816060

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816061

– lesklá bílá 816062

Pouze v kombinaci s umyvadlovými deskami

816260, 816360, 816240, 816340, 816241,

816341, 816242, 816342, 816243, 816343.

Kombinovatelná s umyvadly 121650, 121655, 

121660 a s přihrádkou do zásuvky 60 cm 516060

816060, 816061, 816062
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Umyvadlová deska 
s výřezem na sifón vpravo a vlevo

140 x 10 x 47 cm

– pravá přírodní dýha dub 816242

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816342

Kombinovatelná s umyvadly 121650, 121655,

121660 a spodními skříňkami 816040, 

816041, 816042, 816060, 816061, 816062,

vč. montážních konzol

816242, 816342

Držák na ručník

43 cm

chromovaný

Kombinovatelný se všemi umyvadlovými 

deskami

Montáž z boku

Volitelně s odkládací poličkou

z Varicoru® 416036

516045

Umyvadlová deska 
s výřezem na sifón vpravo

140 x 10 x 47 cm

– pravá přírodní dýha dub 816241

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816341

Kombinovatelná s umyvadly 121650, 121655,

121660, 121680, 121600 a spodními 

skříňkami 816040, 816041, 816042, 816060, 

816061, 816062, vč. montážních konzol

816241, 816341

Umyvadlová deska 
s výřezem na sifón vlevo

140 x 10 x 47 cm

– pravá přírodní dýha dub 816240

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816340

Kombinovatelná s umyvadly 121650, 121655,

121660, 121680, 121600 a spodními 

skříňkami 816040, 816041, 816042, 816060, 

816061, 816062, vč. montážních konzol

816240, 816340

Umyvadlová deska 
s výřezem na sifón uprostřed

120 x 10 x 47 cm

– pravá přírodní dýha dub 816220

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816320

Kombinovatelná s umyvadly 121600, 121620

a spodními skříňkami 816020, 816021, 

816022, vč. montážních konzol

816220, 816320

Umyvadlová deska 
s výřezem na sifón uprostřed

140 x 10 x 47 cm

– pravá přírodní dýha dub 816243

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816343

Kombinovatelná s umyvadly 121600, 121620

a spodními skříňkami 816040, 816041, 

816042, 816060, 816061, 816062,

vč. montážních konzol

816243, 816343

Umyvadlová deska 
s výřezem na sifón uprostřed

80 x 10 x 47 cm

– pravá přírodní dýha dub 816280

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816380

Kombinovatelná s umyvadly 121660, 121680

a spodními skříňkami 816080, 816081, 816082

Samostatně instalovatelná s využítím 

montážních konzol 516200

816280, 816380

Umyvadlová deska 
s výřezem na sifón uprostřed

100 x 10 x 47 cm

– pravá přírodní dýha dub 816200

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816300

Kombinovatelná s umyvadly 121680, 121600

a spodními skříňkami 816010, 816011, 

816012, vč. montážních konzol

816200, 816300

Sedák

38 x 45 / 49 x 56 cm

– pravá přírodní dýha dub 816070

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816071 

S výsuvnou zásuvkou a kolečky,

které se při zatížení zaaretují, 

nastavitelná ve dvou výškách

816070, 816071

Umyvadlová deska 
s výřezem na sifón uprostřed

60 x 10 x 47 cm

– pravá přírodní dýha dub 816260

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816360

Kombinovatelná s umyvadly 121650, 121655,

121660 a spodními skříňkami 816060, 

816061, 816062

Samostatně instalovatelná s využítím

montážních konzol 516200

816260, 816360

Silk

Vana

200 x 90 cm

s podhlavníkem

hloubka: 47 cm

užitný objem: 320 l

materiál: sanitární akrylát

650600

Držák na ručník

76 cm

chromovaný

Kombinovatelný s umyvadlovými deskami 

816240, 816340, 816241, 816341, 816242, 

816342, 816243, 816343u

Montáž zepředu

Volitelně s odkládací poličkou 

z Varicoru® 416036

516078

Kosmetický modul 

60 x 10 x 47 cm

– pravá přírodní dýha dub 816250

– pravá přírodní dýha wenge Pangar 816350

Se zrcadlem a osvětlením LED

Kombinovatelný s umyvadlovými deskami 

816240, 816340, 816241, 816341, 816242, 

816342,816243, 816343, 816260, 816360, 

816280,816380, 816200, 816300, 816220, 

816320

816250, 816350

Silk

dub
(přírodní dýha)

wenge Pangar
(přírodní dýha)

bílá lesklá 
(lakovaná)

Zrcadlo s osvětlením

40 x 90 x 6 cm

rám: chromovaný

světlo – T5, 21 W

816540

Zrcadlo s osvětlením

60 x 90 x 6 cm

rám: chromovaný

2 světla – T5, 21 W

RGB-LEDs

816560

Zrcadlo s osvětlením

80 x 62 x 6 cm

rám: chromovaný

2 světla – T4, 22 W

RGB-LEDs

816580

Zrcadlo s osvětlením

120 x 62 x 6 cm

rám: chromovaný

2 světla – T4, 22 W

RGB-LEDs

816520
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Umyvadlo 

s otvorem pro baterii

52 x 50 cm

223152

Umyvadlo 

s otvorem pro baterii

47 x 44 cm

★ 223147

Umyvadlo 

s otvorem pro baterii

70 x 50 cm

223170

Asymetrické umyvadlo
s odkládací plochou vpravo

s otvorem pro baterii

100 x 50 cm

★ 123100

Asymetrické umyvadlo
s odkládací plochou vlevo

s otvorem pro baterii

100 x 50 cm

123110

Asymetrické umyvadlo
s odkládací plochou vpravo

s otvorem pro baterii

70 x 44 cm

123170

Asymetrické umyvadlo
s odkládací plochou vlevo

s otvorem pro baterii

70 x 44 cm

123175

500 by Antonio Citterio 500 by Antonio Citterio

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním, 6 l

Kombinovatelný s WC sedátkem 572100

202100

Bidet závěsný

★ 232100

Bidet stojící

231200

Podstavec

chromovaný 

Kombinovatelný 

s umyvadlem 223170

500310

Podstavec

chromovaný 

Kombinovatelný 

s umyvadly 123100, 123110

★ 500300

Držák na ručník

chromovaný 

Kombinovatelný 

s umyvadlem 223170

★ 500110

Držák na ručník

chromovaný 

Kombinovatelný 

s umyvadly 123100, 123110

500100

Držák na ručník

chromovaný 

Kombinovatelný 

s umyvadly 123170, 123175

500120

★ do vyprodání zásob ★ do vyprodání zásob
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Xeno Xeno

Umyvadlo

60 x 48 cm

s otvorem pro baterii, bez přepadu

Kombinovatelné se skříňkou

pod umyvadlo 860260 a 860265

126260

Umyvadlo na desku

60 x 48 cm

s otvorem pro baterii, bez přepadu

126560

Umyvadlo

90 x 42 cm

s otvorem pro baterii, bez přepadu

Kombinovatelné se skříňkou

pod umyvadlo 860290 a 860295

126290

Umyvadlo

90 x 42 cm

bez otvoru pro baterii, bez přepadu

Kombinovatelné se skříňkou

pod umyvadlo 860290 a 860295

126291

Umyvadlo

120 x 48 cm

s otvorem pro baterii, bez přepadu

Kombinovatelné se skříňkou

pod umyvadlo 860220 a 860225

126220

Umyvadlo

120 x 48 cm

bez otvoru pro baterii, bez přepadu

Kombinovatelné se skříňkou

pod umyvadlo 860220 a 860225

126221

Umyvadlo

120 x 48 cm

se dvěma otvory pro baterii, bez přepadu

Kombinovatelné se skříňkou

pod umyvadlo 860220 a 860225

126225

Umývátko

40 x 23 cm

bez přepadu

s otvorem pro baterii vpravo

Kombinovatelné se skříňkou pod umyvadlo

860240, 860245

126245

Umývátko

40 x 23 cm

bez přepadu

s otvorem pro baterii vlevo

Kombinovatelné se skříňkou pod umyvadlo

860240, 860245

126240

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním, 6 l

vyložení 57 cm

Kombinovatelný s WC sedátky 

576200, 576210

206250

Spodní skříňka pod umyvadlo/ 
boční skříňka

59 x 49,4 x 47,3 cm

bez výřezu pro sifón

1 malá a 1 velká zásuvka

– bílá lesklá 860260

– černá lesklá 860265

Vhodná pro kombinaci s umyvadlem 

126260 nebo jako boční skříňka

860260, 860265

Spodní skříňka pod umyvadlo/ 
boční skříňka

88 x 49,4 x 41,3 cm

bez výřezu pro sifón

1 malá a 1 velká zásuvka

– bílá lesklá 860290

– černá lesklá 860295

Vhodná pro kombinaci s umyvadly 

126290,126291 nebo jako boční skříňka

860290, 860295

Spodní skříňka pod umyvadlo/ 
boční skříňka

118 x 49,4 x 47,3 cm

bez výřezu pro sifón

1 malá a 1 velká zásuvka

– bílá lesklá 860220

– černá lesklá 860225

Vhodná pro kombinaci s umyvadly 126220,

126221, 126225 nebo jako boční skříňka

860220, 860225

Spodní skříňka pod umývátko/ 
boční skříňka

39,5 x 42 x 22,8 cm

bez výřezu pro sifón 

závěsy dvířek: vpravo/vlevo, 1 dvířka

– bílá lesklá 860240

– černá lesklá 860245

Vhodná pro kombinaci s umývátky 126240, 

126245 nebo jako boční skříňka

860240, 860245

Postranní skříňka vysoká

40 x 170 x 35 cm

závěsy dvířek: vpravo/vlevo

2 dvířka, 2 skleněné police

– bílá lesklá 860200

– černá lesklá 860205

860200, 860205

Zrcadlo s osvětlením

40 x 90 cm

rám: nerezový, leštěný

Kombinovatelné s umyvadly

126240 a 126245

860140

Zrcadlo s osvětlením

60 x 90 cm

rám: nerezový, leštěný

Kombinovatelné s umyvadlem 126260

860160

Zrcadlo s osvětlením

90 x 62 cm

rám: nerezový, leštěný

Kombinovatelné s umyvadly 

126290 a 126291

860190

Zrcadlo s osvětlením

120 x 62 cm

rám: nerezový, leštěný

Kombinovatelné s umyvadly 126220,

126221 a 126225

860120

Vana

170 x 75 cm

hloubka: 47 cm

užitný objem: 165 l

materiál: sanitární akrylát

pravá 600170

levá 600175

600170, 600175

Vana

180 x 80 cm

hloubka: 47 cm

užitný objem: 200 l

materiál: sanitární akrylát

pravá 600180

levá 600185

600180, 600185

Vana

190 x 90 cm

hloubka: 47 cm

užitný objem: 260 l

materiál: sanitární akrylát

pravá 600190

levá 600195

600190, 600195

bílá lesklá 
(lakovaná)

černá lesklá
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Era

Umyvadlo 

s otvorem

70 x 55 cm

Kombinovatelné se sloupem 298800, 

se skříňkami pod umyvadlo 808170, 

808175 nebo s podstavcem 500800

128870

Klozet závěsný 
s hlubokým splachováním, 6 l

Kombinovatelný s WC sedátkem 574510 

208800

Kombinační klozet stojící 
s hlubokým splachováním, 6 l

skládající se z:

– klozet s hlubokým splachováním 200800

– nádrž keramická, 6 l, s dvojitým

 splachovacím systémem 3/6 l 228850

Kombinovatelný s WC sedátkem 574510

200800, 228850

Umyvadlo 

s otvorem

90 x 55 cm

Kombinovatelné se sloupem 298800,

se skříňkami pod umyvadlo 808190, 808195 

nebo s podstavci 808290, 808295

128890

Dvojumyvadlo

s otvorem

140 x 55 cm

Kombinovatelné s podstavcem

808230, 808235

138840

Bidet závěsný

238800

Bidet stojící

230850

Vysoká skříňka s nohami

80 x 187 x 35 cm

2 dvířka, 5 poliček

Provedení:

– pravá přírodní dýha palisandr

808005

Vysoká skříňka

42 x 160 x 25 cm

1 dveře, 5 poliček 

Provedení:

– pravá přírodní dýha palisandr 808000,

808000

Skříňka pod umyvadlo 90 cm

87 x 51 x 54,5 cm

2 dvířka 

Provedení:

– pravá přírodní dýha palisandr

Kombinovatelná s umyvadlem 128890

808190

Skříňka pod umyvadlo 70 cm

67 x 51 x 54,5 cm

2 dvířka 

Provedení:

– pravá přírodní dýha palisandr

Kombinovatelná s umyvadlem 128870

808170

Skříňka pod umyvadlo 120 cm

117 x 51 x 54,5 cm

2 dvířka 

Provedení:

– pravá přírodní dýha palisandr

Kombinovatelná s umyvadlem 128820

808120

Skříňka s nohami 
pod umyvadlo 70 cm

67 x 78 x 54,5 cm

2 dvířka 

Provedení:

– pravá přírodní dýha palisandr

Kombinovatelná s umyvadlem 128870

808175

Skříňka s nohami 
pod umyvadlo 120 cm

117 x 78 x 54,5 cm

2 dvířka 

Provedení:

– pravá přírodní dýha palisandr

Kombinovatelná s umyvadlem 128820

808125

Skříňka s nohami 
pod umyvadlo 90 cm

87 x 78 x 54,5 cm

2 dvířka

Provedení:

– pravá přírodní dýha palisandr

Kombinovatelná s umyvadlem 128890

808195

Podstavec k umyvadlu 
90 cm a 120 cm

117 x 78 x 50 cm

Provedení: 

– pravá přírodní dýha palisandr 808220

Kombinovatelný s umyvadlem 128890, 

128820

808220

Podstavec k umyvadlu 90 cm

87 x 78 x 50 cm

Provedení: 

– pravá přírodní dýha palisandr 808290

Kombinovatelný s umyvadlem 128890

808290

Era

Podstavec k umyvadlu 70 cm

86,2 x 81 x 53 cm

Provedení: 

– pochromovaná mosaz

Kombinovatelný s umyvadlem 128870

500800

Podstavec k dvojumyvadlu 140 cm

137 x 78 x 50 cm

Provedení: 

– pravá přírodní dýha palisandr 808230

Kombinovatelný s umyvadlem 138840

808230

Umyvadlo 

s otvorem

120 x 55 cm

Kombinovatelné se skříňkami 

pod umyvadlo 808120, 808125 

nebo s podstavci 808220, 808225

128820
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Era Flow 300 by Hadi Teherani

Zrcadlo s osvětlením

60 x 80 cm

808070

Zrcadlo s osvětlením

120 x 80 cm

808020

Zrcadlo s osvětlením 

provedení levé

90 x 80 cm

808095

Zrcadlo s osvětlením

provedení pravé

90 x 80 cm

808090

Vana

180 x 90 cm

hloubka: 43 cm

materiál: sanitární akrylát

651800

palisandr
(přírodní dýha)

Vana Preciosa

180 x 90 cm

hloubka: 47 cm

užitný objem: 190 l

materiál: sanitární akrylát

600385

Vana Preciosa

190,5 x 90,5 cm

hloubka: 43 cm

užitný objem: 170 l

materiál: sanitární akrylát 

600395

Umyvadlo 

70 x 50 cm 

Kombinovatelné 

s krytem sifónu 508080

251970

Umyvadlo 

50 x 36 cm 

Kombinovatelné 

s krytem sifónu 508080

277950

Klozet závěsný 
s hlubokým splachováním, 6l

délka jen 51 cm 

Kombinovatelný s WC 

sedátkem 575900, 575950

207950

Postranní skříňka

45 x 30 x 32 cm

Korpus a čelní plocha: 

– matná bílá 889045, 

– pravá přírodní dýha Makassar 889046

★ 889045, 889046

Postranní skříňka

60 x 30 x 32 cm 

Korpus a čelní plocha: 

– matná bílá 889060

– pravá přírodní dýha Makassar 889061

★ 889060, 889061

Zrcadlo s osvětlením

50 x 101 cm

889050

Zrcadlo s osvětlením

101 x 50 cm

889100

Makassar
(prírodná dyha)

biela matná
(sklo)

★ do vyprodání zásob
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Renova Nr. 1 PlanFlow by Hadi Teherani

Umyvadlo 

60 x 44 cm

Kombinovatelné s polosloupem 296910

250960

Umyvadlo

65 x 47 cm

Kombinovatelné s polosloupem 296910

250965

Umyvadlo

70 x 50 cm

Kombinovatelné s polosloupem 296910

250970

Umývátko

40 x 31 cm

276940

Umývátko

50 x 36 cm

276950

Kombinační klozet stojící
s hlubokým splachováním,

skládající se z:

– klozet s hlubokým splachováním 6l 200900

– keramická nádrž, 3/6l 229950

Kombinovatelný s WC 

sedátky 575900, 575950

200900, 229950

Klozet závěsný 
s hlubokým splachováním, 6l

Kombinovatelný s WC 

sedátky 575900, 575950

207900

Klozet stojící
s hlubokým splachováním, 6l 

Kombinovatelný s WC 

sedátky 575900, 575950

216900

Bidet závěsný

232900

Vana

pravá 180 x 80 cm

hloubka: 44 cm

materiál: sanitární akrylát

– s odtokovou a přepadovou 

 soupravou 651900

– s odtokovou, přepadovou 

 a napouštěcí soupravou 651910

651900, 651910

Vana 

levá 180 x 80 cm

hloubka: 44 cm

materiál: sanitární akrylát 

– s odtokovou a přepadovou 

 soupravou 651905

– s odtokovou, přepadovou 

 a napouštěcí soupravou 651915

651905, 651915

Umyvadlo

bez otvoru, s přepadem 

– 55 x 44 cm 222258

– 60 x 48 cm 222263

– 65 x 48 cm 222268

Kombinovatelné s polosloupem 292110,

umyvadla 60 a 65 cm kombinovatelná rovněž

se spodními skříňkami 879050-879076

222258, 222263, 222268

Umyvadlo

s otvorem, s přepadem

– 55 x 44 cm 222255

– 60 x 48 cm 222260

– 65 x 48 cm 222265

Kombinovatelné s polosloupem 292110,

umyvadla 60 a 65 cm kombinovatelná rovněž

se spodními skříňkami 879050-879076

222255, 222260, 222265

Nábytkové umyvadlo 

bez otvoru, s přepadem 

– 85 x 48 cm 122188

– 100 x 48 cm 122103

Kombinovatelné s polosloupem 292110.

Umyvadlo 85 cm kombinovatelné rovněž

se spodními skříňkami 879080-879096, 

umyvadlo 100 cm kombinovatelné

se spodními skříňkami 879100-879116.

122188, 122103

Nábytkové umyvadlo

s otvorem, s přepadem

– 85 x 48 cm 122185

– 100 x 48 cm 122100

Kombinovatelné s polosloupem 292110,

umyvadlo 85 cm kombinovatelné rovněž

se spodními skříňkami 879080-879096,

umyvadlo 100 cm kombinovatelné

se spodními skříňkami 879100-879116

122185, 122100

Asymetrické umyvadlo
s odkládací plochou vpravo

75 x 48 cm

Kombinovatelné s polosloupem 292110

a se spodními skříňkami 879130-879136, 

879140-879146

122180

Umývátko

s přepadem

40 x 25 cm 

– s otvorem vpravo 272140

– bez otvoru 272143

272140, 272143

Dvojumyvadlo

se 2 otvory pro baterii, s přepadem

130 x 48 cm

Kombinovatelné s polosloupem 292110

a se spodními skříňkami 879230-879236, 

879240-879245

122130

Asymetrické umyvadlo
s odkládací plochou vlevo

75 x 48 cm

Kombinovatelné s polosloupem 292110

a se spodními skříňkami 879120-879126, 

879140-879146

122175
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Renova Nr. 1 Plan Renova Nr. 1 Plan

Umývátko

s přepadem

45 x 32 cm 

– s otvorem 272145

– bez otvoru 272148

Kombinovatelné s polosloupem 292150

a skříňkami pod umývátko 879340-44

272145, 272148

Umyvátko

s přepadem

50 x 38 cm 

– s otvorem 272150

– bez otvoru 272153

Kombinovatelné s polosloupem 292150.

272150, 272153

Umývátko na desku

s otvorem, s přepadem 

50 x 38 cm

275150

Umyvadlo na desku

s otvorem, s přepadem 

– 85 x 48 cm 125185

– 100 x 48 cm 125100

125185, 125100

Umyvadlo na desku

s otvorem, s přepadem 

– 55 x 44 cm 225155

– 60 x 48 cm 225160

– 65 x 48 cm 225165

225155, 225160, 225165

Vestavěné umyvadlo, zdola

bez montážní plochy pro baterii, s přepadem

– 46 x 35 cm 242140 ★

– 46 x 35 cm glazované 

 z vnější strany 242145

– 50 x 38 cm 242150

– 50 x 38 cm glazované

 z vnější strany 242155

242140, 242145, 242150, 242155

Bidet závěsný

pro jednootvorovou baterii

232150

Klozet závěsný

– hluboké splachování 4,5l/6l, 202150

– ploché splachování 6l, 202160

Kombinovatelný s WC 

sedátky 572110, 572120

202150, 202160

Spodní skříňka pod umyvadlo

48,5 x 46,3 x 40 cm

závěsy dvířek volitelně vpravo/vlevo

1 dvířka, 1 polička, chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879150

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879153

– dvířka: lesklá rubínová 879154

Kombinovatelná s umyvadly 222255, 

222256, 222257, 222258

879150, 879153, 879154

Spodní skříňka pod umyvadlo

48,5 x 46,3 x 40 cm

1 výsuvná zásuvka s vnitřní zásuvkou,

chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 8791750

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879173

– dvířka: lesklá rubínová 879174

Kombinovatelná s umyvadly 222255, 

222256, 222257, 222258

879170, 879173, 879174

Spodní skříňka pod umyvadlo

53 x 46,3 x 44,5 cm

1 dvířka, 1 polička, chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879050

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879053

– dvířka: lesklá rubínová 879054

Kombinovatelná s umyvadly 

222260, 222265

879050, 879053, 879054

Spodní skříňka pod umyvadlo

53 x 46,3 x 44,5 cm

2 dvířka, 1 polička, 2 chromované úchytky

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879060

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879063

– dvířka: lesklá rubínová 879064

Kombinovatelná s umyvadly 

222260, 222265

879060, 879063, 879064

Spodní skříňka pod umyvadlo

53 x 46,3 x 44,5 cm

1 výsuvná zásuvka s 1 vnitřní zásuvkou,

chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879070

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879073

– dvířka: lesklá rubínová 879074

Kombinovatelná s umyvadly 222260, 222265

879070, 879073, 879074

Skříňka pod asymetrické umyvadlo

68 x 46,3 x 44,5 mm

1 výsuvná zásuvka s 1 vnitřní zásuvkou,

chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879120

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879123

– dvířka: lesklá rubínová 879124

Kombinovatelná s umyvadlem 122175

879120, 879123, 879124

Skříňka pod asymetrické umyvadlo

68 x 46,3 x 44,5 mm

1 výsuvná zásuvka s 1 vnitřní zásuvkou,

chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879130

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879133

– dvířka: lesklá rubínová 879134

Kombinovatelná s umyvadlem 122180

879130, 879133, 879134

Skříňka pod asymetrické umyvadlo

68 x 46,3 x 44,5 mm

2 dvířka, 1 polička, 2 chromované úchytky

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879140

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879143

– dvířka: lesklá rubínová 879144

Kombinovatelná s umyvadly 122175, 122180

879140, 879143, 879144

★ do vyprodání zásob
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Spodní skříňka pod umyvadlo

78 x 46,3 x 44,5 cm

2 dvířka, 1 polička, 2 chromované úchytky

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879080

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879083

– dvířka: lesklá rubínová 879084

Kombinovatelná s umyvadlem 122185

879080, 879083, 879084

Spodní skříňka pod umyvadlo

78 x 46,3 x 44,5 cm

1 výsuvná zásuvka s 1 vnitřní zásuvkou,

chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879090

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879093

– dvířka: lesklá rubínová 879094

Kombinovatelná s umyvadlem 122185

879090, 879093, 879094

Spodní skříňka pod umyvadlo

93 x 46,3 x 44,5 cm

2 dvířka, 1 polička 2 chromované úchytky

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879100

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879103

– dvířka: lesklá rubínová 879104

Kombinovatelná s umyvadlem 122100

879100, 879103, 879104

Spodní skříňka pod umyvadlo

93 x 46,3 x 44,5 cm

1 výsuvná zásuvka s 1 vnitřní zásuvkou,

chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879110

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879113

– dvířka: lesklá rubínová 879114

Kombinovatelná s umyvadlem 122100

879110, 879113, 879114

Skříňka pod dvojumyvadlo

120 x 46,3 x 44,5 cm

2 dvířka, 2 poličky a otevřený prostor 

s 1 poličkou, 2 chromované úchytky

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879230

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879233

– dvířka: lesklá rubínová 879234

Kombinovatelná s umyvadlem 122130

879230, 879233, 879234

Skříňka pod dvojumyvadlo

120 x 46,3 x 44,5 cm

2 výsuvné zásuvky a 2 vnitřní zásuvky, 

otevřený prostor s 1 poličkou, 2 chromované 

úchytky

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879240

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879243

– dvířka: lesklá rubínová 879244

Kombinovatelná s umyvadlem 122130

879240, 879243, 879244

Skříňka pod umývátko

39 x 46,3 x 28,5 cm

závěsy dvířek volitelně vpravo/vlevo 

1 dvířka, chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879340

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879343

– dvířka: lesklá rubínová 879344

Kombinovatelná s umývátky 

272145, 272146, 272148

879340, 879343, 879344

Skříňka pod umývátko

41 x 46,3 x 34 cm

závěsy dvířek volitelně vpravo/vlevo 

1 dvířka, chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879350

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879353

– dvířka: lesklá rubínová 879354

Kombinovatelná s umývátky

272150, 272151, 272152, 272153

879350, 879353, 879354

Spodní skříňka

39 x 113 x 36 cm

závěsy dvířek vlevo 

1 dvířka, 1 polička, 1 zásuvka, 

2 chromované úchytky

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879010

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879013

– dvířka: lesklá rubínová 879014

Volitelně s vrchní odkládací 

deskou, mléčné sklo 573200

879010, 879013, 879014

Spodní skříňka

39 x 113 x 36 cm

závěsy dvířek vpravo

1 dvířka, 1 polička, 1 zásuvka, 

2 chromované úchytky

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879020

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879023

– dvířka: lesklá rubínová 879024

Volitelně s vrchní odkládací 

deskou, mléčné sklo 573200

879020, 879023, 879024

Vysoká skříňka

39 x 173 x 36 cm

1 dvířka, 1 polička, 2 zásuvky, 

chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– dvířka: lesklá bílá 879000

– dvířka: lesklá, dekor wenge 879003

– dvířka: lesklá rubínová 879004

Skříňku lze otočit o 180°

a použít jako levou nebo pravou

879000, 879003, 879004

Zrcadlová skříňka s osvětlením

60 x 75 x 17 cm

1 dvířka

879160

Zrcadlová skříňka s osvětlením

85 x 75 x 17 cm

3 dvířka

879185

wenge lesklé
(dekor)

bílá lesklá
(čelní plocha)

bílá
(korpus)

rubínová lesklá 
(dekor)
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Závěsný klozet 

s plochým splachováním, 6 l

délka 54 cm

Kombinovatelný s WC sedátky 573010, 

573015, 573025

203140

Bidet závěsný

pro jednootvorovou baterii

233040

Závěsný klozet 
s hlubokým splachováním, 4,5/6 l

délka 54 cm

Kombinovatelný s WC sedátky 573010, 

573015, 573025

203040
Odkládací deska

– 30 x 13 cm 299230

– 50 x 14 cm 299250

– 55 x 14 cm 299255

– 60 x 14 cm 299260

– 65 x 14 cm 299265

299230, 299250, 299255, 
299260, 299265

Umyvadlo 

s otvorem, s přepadem

– 55 x 45 cm 223055 

– 60 x 49 cm 223060

– 65 x 51 cm 233065

– 70 x 53 cm 223070

Kombinovatelné s polosloupem 290520

a sloupem 291900

223055, 223060, 223065, 223070

Umyvadlo 

bez otvoru, s přepadem

– 55 x 45 cm 223058

– 60 x 49 cm 223063

– 65 x 51 cm 223068 ★

– 70 x 53 cm 223073

Kombinovatelné s polosloupem 290520

a sloupem 291900

223058, 223063, 223068, 223073

Nábytkové umyvadlo

60 x 46 cm

Kombinovatelné s polosloupem 290520

nebo se spodními skříňkami 880060, 

880061 nebo 880062

220660

Nábytkové umývátko

s otvorem, s přepadem

45 x 34 cm

270645

Nábytkové umyvadlo

65 x 49 cm

Kombinovatelné s polosloupem 290520

nebo se spodními skříňkami 880065, 

880066 nebo 880067

★ 220665

Renova Nr. 1 Renova Nr. 1

Nábytkové umyvadlo

80 x 49 cm

Kombinovatelné s polosloupem 290520

nebo se spodními skříňkami 880065, 

880066, 880067, 880080, 880081 

nebo 880082

122080

Umývátko

s otvorem, s přepadem

– 40 x 30 cm 273040

– 45 x 34 cm 273045

– 50 x 38 cm 273050

Umývátka 45 a 50 cm jsou kombinovatelná

s polosloupem pro umývátka 290530

273040, 273045, 273050

Umývátko

bez otvoru, s přepadem

– 45 x 34 cm 273048

– 50 x 38 cm 273053

Umývátka 45 a 50 cm jsou kombinovatelná

s polosloupem pro umývátka 290530

273048, 273053

Spodní skříňka pod umývátko

40 x 59 x 22 cm

závěsy dvířek: vpravo/vlevo

1 dvířka, chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– čelní plocha: lesklá bílá 880045

– čelní plocha: lesklá, 

 dekor světlý dub 880046

– čelní plocha: lesklá, dekor wenge 880047

Kombinovatelná s nábytkovými

umývátky 270645

880045, 880046, 880047

Spodní skříňka pod umyvadlo

55 x 59 x 31 cm

2 dvířka, 1 polička, 2 chromované úchytky

Korpus: bílý

– čelní plocha: lesklá bílá 880060

– čelní plocha: lesklá, 

 dekor světlý dub 880061

– čelní plocha: lesklá, dekor wenge 880062

Kombinovatelná s nábytkovými

umyvadly 220660

880060, 880061, 880062

Spodní skříňka pod umyvadlo

60 x 59 x 31 cm

2 dvířka, 1 polička, 2 chromované úchytky

Korpus: bílý

– čelní plocha: lesklá bílá 880065

– čelní plocha: lesklá, 

 dekor světlý dub 880066

– čelní plocha: lesklá, dekor wenge 880067

Kombinovatelná s nábytkovými

umyvadly 220665, 122080

880065, 880066, 880067

Spodní skříňka pod umyvadlo

75 x 59 x 31 cm

2 dvířka, 1 polička, 2 chromované úchytky

Korpus: bílý

– čelní plocha: lesklá bílá 880080

– čelní plocha: lesklá, 

 dekor světlý dub 880081

– čelní plocha: lesklá, dekor wenge 880082

Kombinovatelná s nábytkovým

umyvadlem 122080

880080, 880081, 880082

Vysoká skříňka

30 x 173 x 31 cm

závěsy dvířek: vpravo/vlevo

1 dvířka, 4 poličky, chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– čelní plocha: lesklá bílá 880000

– čelní plocha: lesklá, 

 dekor světlý dub 880001

– čelní plocha: lesklá, dekor wenge 880002

Skříňku lze otočit o 180°

a použít jako levou nebo pravou

880000, 880001, 880002

★ do vyprodání zásob

Závěsný klozet 
s hlubokým splachováním, 4,5/6 l

délka 54 cm

se sedací plochou

Kombinovatelný s WC sedátky 573010, 

573015, 573025

203045

Klozetový sedací kruh

Duroplast

s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli,

Použitelné ke klozetům Renova Nr. 1:

201000, 203040, 203010, 213010, 213011

572810
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Renova Nr. 1

Skříňka pod umývátko

40 x 45 x 26 cm

závěsy dvířek: vpravo/vlevo

1 dvířka, 1 chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– čelní plocha: lesklá bílá 880540

– čelní plocha: lesklá, 

 dekor světlý dub 880541

– čelní plocha: lesklá, dekor wenge 880542

Kombinovatelná s umývátkem 

(v šířce 45 cm a více) ze série Renova Nr. 1

880540, 880541, 880542

Spodní skříňka pod umyvadlo

53 x 45 x 31 cm

závěsy dvířek: vpravo/vlevo

1 dvířka, 1 chromovaná úchytka

Korpus: bílý

– čelní plocha: lesklá bílá 880550

– čelní plocha: lesklá, 

 dekor světlý dub 880551

– čelní plocha: lesklá, dekor wenge 880552

Kombinovatelná s umyvadlem 

(v šířce 45 cm a více) ze série Renova Nr. 1

880550, 880551, 880552

Vana

hloubka: 45 cm

užitný objem: 135 l

materiál: sanitární akrylát

– 160 x 80 cm 657360

– 170 x 75 cm 657370

657360, 657370

Vana

hloubka: 45 cm

materiál: sanitární akrylát

– 180 x 80 cm (užit. objem: 180 l) 657380

– 190 x 80 cm (užit. objem: 195 l) 657390

657380, 657390

Sedací vana

170 x 75 cm

hloubka: 40 cm

užitný objem: 120 l

materiál: sanitární akrylát

657171

Asymetrická vana

150 x 100 cm

hloubka: 44 cm

užitný objem: 135 l

materiál: sanitární akrylát

– levá 657340

– pravá 657350

657340, 657350

Rohová vana

délka ramene: 135 cm

hloubka: 44 cm

užitný objem: 155 l

materiál: sanitární akrylát

657300

Nízká skříňka

30 x 63 x 31 cm

1 dvířka, 1 polička, 1 zásuvka,

2 chromované úchytky,

s vrchní odkládací deskou, mléčné sklo

Korpus: bílý

– čelní plocha: lesklá bílá 880010

– čelní plocha: lesklá, 

 dekor světlý dub 880011

– čelní plocha: lesklá, dekor wenge 880012

880010, 880011, 880012

wenge lesklé
(dekor)

světlý dub
(dekor)

bílá lesklá
(čelní plocha)

bílá
(korpus)

Umyvadlo Joly 

60 x 34 cm

s odkládací plochou vpravo

– s otvorem pro baterii, bez přepadu 123160

– bez otvoru pro baterii, bez přepadu 123161

Kombinovatelné s polosloupem 508015 

nebo se skleněnou odkládací 

poličkou 571020

123160, ★ 123161

Umyvadlo Joly

60 x 34 cm

s odkládací plochou vlevo

– s otvorem pro baterii, bez přepadu 123060

– bez otvoru pro baterii, bez přepadu 123061

Kombinovatelné s polosloupem 508015 

nebo se skleněnou odkládací poličkou 

571030

123060, ★ 123061

Závěsný klozet Joly
s hlubokým splachováním, 6 l

Kombinovatelný s WC sedátkem 571010, 

571005

203060

Spodní skříňka Joly 
pod umývátko – boxeta

27 x 48 x 29,5 cm

vč. krytky sifónu z ušlechtilé oceli

dvířka a korpus: bílá

Kombinovatelná s umývátky

s odkládací plochou vpravo 123160, 123161

800050

Spodní skříňka Joly 
pod umývátko – boxeta

27 x 48 x 29,5 cm

vč. krytky sifónu z ušlechtilé oceli

dvířka a korpus: bílá

Kombinovatelná s umývátky

s odkládací plochou vlevo 123060, 123061

800060

Visit, Joly

Umývátko „závěsné vědro“ Visit

36,5 x 41,5 cm 

bez přepadu 

– s otvorem pro baterii 276440

– bez otvoru pro baterii 276442

★ 276440, 276442

Umývátko Visit

36,5 x 41,5 cm, bez přepadu

– s otvorem pro baterii 276340

– bez otvoru pro baterii 276342

★ 276340, 276342

Granitová deska

65 x 28 cm, pravá/levá

odstín Impala-Antik 

★ 800300

Klozet závěsný Visit
s hlubokým splachováním, 6l 

Kombinovatelný s WC sedátky 576300, 

576310

★ 206320

Keramická odkládací 
polička Visit

32 x 14 cm 

★ 298200

Držák na noviny / ručník

z aluminia 

★ 508060

Visit
Impala-Antik

★ do vyprodání zásob
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Speciální výrobky

Pedikérní vanička Sport

39 x 48 cm

108000

Výlevka Espital, stojící

se sklopným roštem

a sítkem na sifón

215000

Výlevka Quelle, závěsná

45 x 33,5 cm, výška 36 cm, 

– výlevka 367200

pouze ve spojení s:

– sklopná mřížka s upevňovacími 

 šrouby a plastovými dosedy 

 (nutné objednat zvlášť) 552201

– plastový chránič na přední 

 okraj výlevky 552003

367200, 552201, 552003

Vanička na praní Garda

s odtokovou a přepadovou soupravou 

74,0 x 58,5 x 35 cm

– vanička 355675

– 2 podstavce 392075

výška podstavce: 35 cm

výška vaničky: 35 cm

celková výška s podstavcem: 70 cm

355675, 392075

Dřez na praní Wohnstäte

bez přepadu

– 50 x 40 x 14 cm 360050

– 60 x 40 x 13 cm 360060

– 70 x 50 x 20 cm 360070

360050, 360060, 360070

Dřez na praní Satellit,

s přepadem

s odtokovou a přepadovou soupravou 

– 50 x 39 x 20 cm 361350

– 60 x 50 x 20 cm 361360

– 70 x 50 x 20 cm 361370

361350, 361360, 361370

Závěsný klozet Plus 4 
s hlubokým splachováním, 6 l

zvýšená výška sedu (+ 4 cm) 

Kombinovatelný s WC sedátkem 572050

202010

Sádrová sběrná nádrž

– horní díl, 78 x 51,5 cm 362511

– spodní díl, 16 x 36 cm 362512

362511, 362512

Závěsný dětský klozet Kind
s hlubokým splachováním, 6l

s 2-dílnou sedací plochou 

z polyurethanu (PUR) 

– barva sedací plochy: červená 201710

– barva sedací plochy: šedá 201715

201710, 201715

Závěsný dětský klozet Kind
s hlubokým splachováním, 6l

odpad vodorovný

Kombinovatelný s WC sedátky 

Kind 573334, 573337

201700

Dětský klozet Kind, stojící
s hlubokým splachováním, 6 l

s 2-dílnou sedací plochou 

z polyurethanu (PUR) 

odpad vodorovný

– barva sedací plochy: červená 212010

– barva sedací plochy: šedá 212015

★ 212010, 212015

Dětský klozet Kind, stojící
s plochým splachováním, 6 l

odpad vodorovný

Kombinovatelný s WC sedátky

Kind 573334, 573337

★ 211500

Dětský klozet Baby, stojící
s hlubokým splachováním, 6 l

odpad vodorovný

Kombinovatelný s dětským 

sedacím kruhem BABY

– barva: červená 573338

– barva: šedá 573348

211650

Dětské umyvadlo Kind

bez přepadu

60 x 40 cm

Kombinovatelné s polosloupem 

Kind 296500

326060

Umyvadlo pro školy Schule

s otvorem pro baterii

60 x 55 cm

162700

Dětský klozet Kind, stojící
s hlubokým splachováním, 6 l

odpad vodorovný

Kombinovatelný s WC sedátky

Kind 573334, 573337

★ 212000

Program pro mateřské školky/školy

★ do vyprodání zásob
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Polozápustný pisoár Visit 
s poklopem

skládající se z:

– pisoár 236300

– poklop k pisoáru 571155

★ 236300, 571155

Rohový pisoár Eck-Aller

– přívod shora, odpad Multi 236700

– přívod zezadu, odpad Multi 236800

236700, 236800

Polozápustný pisoár Joly

přívod zezadu, odpad dozadu 

skládající se z:

– pisoár 233060

– poklop k pisoáru 572000

233060

Pisoár Corso 

skládající se z:

– pisoár 239200, 

– poklop k pisoáru, odnímatelný 573900

239200, 573900

Pisoár Centaurus „bez vody“

odpad dozadu nebo dolů

236400

Pisoár Centaurus 
splachovaný vodou nebo „bez vody“

přívod zezadu, odpad dozadu nebo dolů

236450

Pisoár RENOVA NR. 1

přívod zezadu, odpad dozadu 

– pisoár 235300

– se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím

 systémem 235320

235300, 235320

Pisoár Flow

přívod zezadu, odpad dozadu 

235900

Pisoár Flow s poklopem

přívod zezadu, odpad dozadu 

skládající se z:

– pisoár 235920,

– poklop k pisoáru 575905 nebo 575910

235920, 575905, 575910

Dělící stěna mezi pisoáry 
Separo

85 x 44,5 x 1,2 cm

z minerálního materiálu Varicor®

420000

Pisoár Renova Nr. 1 Plan 
s poklopem

přívod zezadu, odpad dozadu

klouby poklopu: kovové

235120

Pisoár Renova Nr. 1 Plan

přívod zezadu, odpad dozadu

235100

Pisoár Renova Nr. 1 Plan 

přívod zezadu, odpad dozadu

– s automatickým splachovačem 

 Flushcontrol 500 – 235106

– s automatickým splachovačem 

 Flushcontrol 500 N – 235118

235106, 235118

Pisoár Renova Nr. 1 Plan „bez vody“

odpad dozadu

235170

Pisoár RENOVA NR. 1

přívod shora, 

odpad dozadu nebo dolů

235200

Pisoár Aller

přívod zezadu, odpad dozadu 

– pisoár 236500

– se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím

 systémem 236520

236500, 236520

Pisoár Aller

přívod shora, 

odpad dozadu nebo dolů

236600

Dělící stěna mezi pisoáry 
Separo

85 x 44,5 x 0,8 cm

z mléčného bezpečnostního skla

520000

Pisoáry Pisoáry

★ do vyprodání zásob



Umyvadlo Paracelsus

lze podjet invalidním vozíkem 

bez otvoru pro baterii 

(otvor pro baterii předlitý)

64 x 49 cm

251060

Umyvadlo Vitalis

lze podjet invalidním vozíkem 

bez otvoru pro baterii 

(otvor pro baterii předlitý)

55 x 55 cm

– bez přepadu 221555

– s přepadem 221556

221555, 221556

Umyvadlo Vitalis

lze podjet invalidním vozíkem 

bez otvoru pro baterii 

(otvor pro baterii předlitý)

65 x 60 cm

– bez přepadu 121565

– s přepadem 121765

121565, 121765

Závěsný klozet Vitalis
s hlubokým splachováním, 6 l

s hloubkou 70 cm

201500

Závěsný klozet Vitalis
s hlubokým splachováním, 6 l

s hloubkou 70 cm

201600

Klozet Vitalis, stojící
s plochým splachováním, 6 l

zvýšený k dosažení výšky sedu 

se sedátkem od 48 cm

211105

Umyvadlo Vitalis Pro

z minerálního materiálu Varicor® 

s otvorem pro baterii

78 x 55 cm

– s přepadem 400078

– bez přepadu 401078

400078, 401078

Závěsný klozet Plus 4 
s hlubokým splachováním, 6 l

zvýšená výška sedu (+ 4 cm) 

Kombinovatelný s WC 

sedátkem 572050

202010

Vanička pro kojence (40 l)

z minerálního materiálu Varicor®

76,5 x 47 x 31 cm

pro zapuštění shora

406010

Vanička pro kojence (80 l)

z minerálního materiálu Varicor®

91 x 51,5 x 28 cm

pro zapuštění shora

407010

Závěsný klozet Dejuna
s plochým splachováním, 6l

délka 70 cm, šíře 39,5 cm

s úpravou proti posunutí 

klozetového sedátka

Kombinovatelný s WC sedátkem 572800 

nebo s klozetovým sedacím kruhem 572810

208550

Závěsný klozet Dejuna
s hlubokým splachováním, 6l

délka 70 cm, šíře 39,5 cm

s úpravou proti posunutí 

klozetového sedátka

208550

Klozetový sedací kruh Dejuna

s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli,

protiskluzová úprava, včetně úchytu

572810

Klozet Dejuna, stojící
s plochým splachováním, 6l

zvýšený k dosažení výšky sedu 

se sedátkem od 48 cm

218500

Klozetové sedátko Dejuna

s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli, 

protiskluzová úprava, 

včetně úchytu na poklopu

572800, 572820

Klozet Dejuna, stojící
s plochým splachováním, 6l

zvýšený k dosažení výšky sedu 

se sedátkem od 48 cm

218500

Klozetový sedací kruh Dejuna

s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli,

protiskluzová úprava, včetně úchytu

572810

Závěsný klozet Dejuna
s hlubokým splachováním, 6l

délka 70 cm, šíře 39,5 cm

s úpravou proti posunutí 

klozetového sedátka

208550

Klozetové sedátko Dejuna

s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli, 

protiskluzová úprava, 

včetně úchytu na poklopu

572800, 572820

Umyvadlo Dejuna

lze podjet invalidním vozíkem

bez otvoru pro baterii, bez přepadu

55 x 52,5 cm 128556

60 x 52,5 cm 128561

65 x 52,5 cm 128566

2 úrovně hladiny ve vnitřní části

Kombinovatelné s polosloupem 298510

128556, 128561, 128566

Umyvadlo Dejuna

lze podjet invalidním vozíkem

s otvorem pro baterii, bez přepadu

55 x 52,5 cm 128557

60 x 52,5 cm 128562

65 x 52,5 cm 128567

2 úrovně hladiny ve vnitřní části

Kombinovatelné s polosloupem 298510

128557, 128562, 128567

Umyvadlo Dejuna

lze podjet invalidním vozíkem

s otvorem pro baterii, bez přepadu

55 x 52,5 cm 128555

60 x 52,5 cm 128560

65 x 52,5 cm 128565

2 úrovně hladiny ve vnitřní části

Kombinovatelné s polosloupem 298510

128555, 128560, 128565
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Program pro osoby tělesně postižené/nemocnice Vitalis, Paracelus, Dejuna

NOVINKA



bílá (Alpin) 
č. 000

U přírodní dýhy a masivního dřeva 
může dojít k barevným odchylkám.

Impala-Antik
Visit

palisandr
(přírodní dýha)

Era

bílá matná
(korpus/čelní 
plocha)

4U
světlý dub
(dekor)

bílá matná
(motiv bílý lesklý)

bílá lesklá 
(lakovaná)
korpus

iCon /  iCon xs
platinová
lesklá

bílá lesklá 
(lakovaná)

burgundy lesklá 
(modravě, karmí-
nově červená) 

Makassar
(přírodní dýha)

Flow 300
bílá matná
(sklo)

Xeno
bílá lesklá 
(lakovaná)

černá lesklá

dub
(přírodní dýha)

wenge Pangar
(přírodní dýha)

Silk
bílá lesklá 
(lakovaná)

JOOP!
bílá lesklá 
(lakovaná)

ořech 
(dekor)

oliva
(dekor)

hedvábně bílá
(lakovaná)

Dekory vanových panelů jsou shodné 
s dekory nábytku Silk.

wenge lesklé
(dekor)

světlý dub
(dekor)

bílá lesklá
(čelní plocha)

Renova Nr. 1
bílá
(korpus)

wenge lesklé
(dekor)

bílá lesklá
(čelní plocha)

bílá
(korpus)

Renova Nr. 1  Plan
rubínová lesklá 
(dekor)

Přehled barev 
keramiky a van

Přehled barev 
koupelnového nábytku

Rozměry a barvy podléhají běžným keramickým tolerancím. 
Změny výrobků jsou vyhrazeny. Výrobky a technické detaily 
odpovídají poslednímu stavu k termínu tisku. 

KeraTect® – snadno čistitelná glazura na věky.

30 ROKŮ ZÁRUKA

KeraTect® je zcela nový typ novodobé a inovované keramické glazury. Je trvale vypálená a bez 
pórů.  Vyznačuje se extrémně hladkým povrchem, který zabraňuje usazování nečistot, bakterií 
a vodního kamene.

Přednosti výrobků s glazurou KeraTect®:

● 30-letá záruka – KeraTect® není povrchová úprava, ale trvalá glazura, vypálená při cca. 1200 oC

● extrémně hladký povrch – KeraTect® zabraňuje usazování nečistot, bakterií a vodního kamene 

● zářivý lesk – KeraTect® je lesklejší než standardní glazura

● perfektní čistota – KeraTect® je nenáročný na čištění, šetří nákladné čistící prostředky

● dokonalá hygiena – u glazury KeraTect® jsou mikropóry zcela uzavřené

● odolnost proti stárnutí a otěru – s glazurou KeraTect® bude koupelna stále jako nová



udává
trendy

rozhodně



123

Trojdílná zástěna JOOP!

Křídlové dveře s pevnou boční stěnou JOOP! Vana JOOP! 180/90, 190/90
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TerraShower Concept
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Čtvercová zástěna Vision B

Pětistranná zástěna Vision B Čtvrtkruhová zástěna Vision B

Vision B
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Čtvercová zástěna S500
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Křídlové dveře S500 Skládací dveře S500 Křídlové dveře s pevnou stěnou S500 Křídlové dveře, dvě pevné stěny S500

S500
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Zástěna S550
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Lítací dveře s pevnou boční stěnou S550 Čtvrtkruhová zástěna S550 Lítací dveře s pevnou boční stěnou S550

S550
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Trojdílná zástěna S600
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Čtvercová zástěna Edition
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Lítací dveře s pevnou boční stěnou Edition 

Edition

Čtvrtkruhová zástěna s křídlovými dveřmi Edition Čtvercová zástěna s křídlovými dveřmi Edition
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Křídlové dveře s pevnou boční stěnou Edition

Edition

Lítací dveře Edition Skládací dvoudílné dveře Edition 1-dílná vanová zástěna Edition
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Vana Terra 180/90, 190/90

Vanička Terra 90/80, 100/80, 100/90 Vanička Terra 90/90, 100/100

Terra
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Vanička ClarissaPlus 80/80, 90/90, 100/100

Vanička ClarissaPlus 90/90, 100/100

Vanička ClarissaPlus 80/80, 90/90, 100/100

ClarissaPLus

Vanička ClarissaPlus 90/75, 120/80, 160/90
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Vanička T900 90/90, 100/100

Vanička T900 100/90, 120/90, 140/90, 160/90

Vanička T900 90/90, 100/100, 120/120

T900
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Přehled produktů

Čtvercová zástěna JED
Křídlové dveře do niky JFTN
Křídlové dveře 
s pevnou boční stěnou JFTTD, JFTTDK
Trojdílná zástěna JW

JOOP!

S500

Čtvercová zástěna EFTS
Skládací dveře NFTA
Lítací dveře NPWA
Lítací dveře pro pevnou 
boční stěnu TPWA
Lítací dveře pro pevnou 
boční stěnu TPWKA

S600

Čtvercová zástěna EDS2
Posuvné dveře DSN2
Posuvné dveře
s pevnou boční stěnou DSTD2
Posuvné dveře DSN4
Posuvné dveře s pevnou boční 
stěnou vpravo nebo vlevo DSTD4
Trojdílná zástěna DSU4
Čtvrtkruhová zástěna VKS2

TerraShower Concept

Sprchová zástěna ETS
Sprchová zástěna EPTS
Příčný rám QTTS
Pevná boční stěna TDTS

Edition

Čtvercová zástěna EDPWE
Čtvercová zástěna EDSE 2
Čtvercová zástěna EDSE 3
Čtvercová zástěna EDPE
Posuvné dveře DSE
Lítací dveře PTE
Křídlové dveře FTE
Křídlové dveře FTWE 
Skládací dvoudílné dveře DFE
Pevná boční stěna TDE, TDEK
Vanová zástěna 1-dílná PTBE
Vanová zástěna 3-dílná DSBE
Čtvrtkruhová zástěna VKSE
Čtvrtkruhová zástěna VKPE
Pětistranná zástěna FEPE

Vision B

Čtvercová zástěna EDVB
Křídlové dveře FTVB
Pevná boční stěna TDVB
Pevná boční stěna TDVBK
Čtvrtkruhová zástěna VKVB
Pětistranná zástěna FEVB

Vanové zástěny

Edition:
Vanová zástěna 1-dílná PTBE
Vanová zástěna 3-dílná DSBE

S550

Lítací dveře NPA
Lítací dveře s pevnou stěnou NWPA
Lítací dveře pro pevnou stěnu TPA
Pevná boční stěna 
pro lítací dveře WM
Lítací dveře s pevnou stěnou TWPA
Pevná stěna WFM
Walkln WWM
Čtvrtkruhová zástěna VFFA



Rozměry a barvy podléhají běžným keramickým tolerancím. Změny výrobků jsou vyhrazeny. Výrobky a technické detaily odpovídají 
poslednímu stavu k termínu tisku. 

Přehled dekorů a barev profilů

 000

bílá

 540

silber poliert
(leštěná stříbrná)

 502

silber matt
(matná stříbrná)

 501

silber satinal
(jemně lesklá 
stříbrná)

 497

silber hochglanz
(vysoce lesklá 
stříbrná)

 480

chrom

 541

silber briliant
(zářivá stříbrná)

 508

pravé sklo 
strukturované 
– drop

 529

pravé sklo 
satinato – optik

 524

pravé sklo čiré

 521

perldekor čiré

 514

splasch čiré

Umělé sklo Koralle Polyrit Pravé bezpečnostní sklo Koralle ESG

Zušlechtěné profi ly Elocolor

Barvy van a sprchových vaniček
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