
STYLOVÉ A POHODLNÉ SPRCHOVÁNÍ.

AVANTGARDE  16/17

CORNEZZA 

Tato pětiúhelníková vanička přesvědčuje 

tvary, které jsou zredukovány na to podstatné.

S velkou plochou pro volnost pohybu a možností 

instalace v úrovni podlahy pro více elegance

v koupelně.

CORNEZZA 

Táto päťuholníková vanička presviedča tvarmi,

ktoré sú zredukované na to podstatné. S

veľkou plochou pre voľnosť pohybu a možnosťou 

inštalácie v úrovni podlahy pre viac elegancie v 

kúpeľni.

BELLEZZA 

U modelu BELLEZZA vytvářejí měkké oblé linie 

vnitřních tvarů vyzývavý kontrast k přímým 

vnějším tvarům. Tato sprchová vanička je ideální 

do rohu a jako volitelnou variantu nabízíme i 

boční kryt.

BELLEZZA

Pri modeli BELLEZZA vytvárajú mäkké oblé línie 

vnútorných tvarov vyzývavý kontrast k priamym 

vonkajším tvarom. Táto sprchovacia vanička je 

ideálna do rohu a ako voliteľný variant ponúka-

me aj bočný kryt.

LADOPLAN 

Promyšlený design. Čisté potěšení. To je přesný 

popis této ploché vaničky pro instalaci v úrovni 

podlahy. Elegantní, na straně umístěný kryt odpa-

du perfektně zapadá do celkového designu. 

LADOPLAN 

Premyslený dizajn. Čisté potešenie. To je presný 

popis tejto plochej vaničky pre inštaláciu v úrovni 

podlahy. Elegantný, na strane umiestnený kryt 

odpadu perfektne zapadá do celkového dizajnu.  

MEGAPLAN 

Díky svým křehkým geometrickým tvarům je model 

MEGAPLAN ztělesněním čistoty. Její mělkost 

mimořádně usnadňuje vstup i výstup a umožňuje 

montáž v úrovni podlahy. Zakrytý odpad umocňuje 

designovou čistotu vaničky.

MEGAPLAN

Vďaka svojim krehkým geometrickým tvarom je 

model MEGAPLAN stelesnením čistoty. Jeho plytkosť 

mimoriadne uľahčuje vstup i výstup a umožňuje 

montáž v úrovni podlahy. Zakrytý odpad umocňuje 

dizajnovú čistotu vaničky.

CONOPLAN

Díky přísně geometrickým tvarům a odpadu

umístěnému uprostřed poskytuje model

CONOPLAN prostor pro pohodlné sprchování. 

Tato sprchová vanička může být kombinována

s vanami CONODUO a vytvořit tak v koupelně

jednotný styl. Zakrytý odpad umocňuje designo-

vou čistotu vaničky.

CONOPLAN

Vďaka prísne geometrickým tvarom a odpadu

umiestnenému v strede poskytuje model 

CONOPLAN priestor pre pohodlné sprchovanie. 

Táto sprchovacia vanička môže byť kombinovaná 

s vaňami CONODUO a vytvoriť tak v kúpeľni 

jednotný štýl. Zakrytý odpad umocňuje dizajnovú 

čistotu vaničky.

 762   90   90   3,5  22         • •                • O •          Kaldewei

 764   80 100   3,5  22         • •                • O •          Kaldewei

 768 100 100   3,5  27         • •                • O •          Kaldewei

 505   90 120   3,6  32         •                 •  •     x    Sottsass

 532   90   90   2,5  22         • •                •  •         Sottsass

 533   90   90   2,5  24         • •                •  •     x    Sottsass

 534 100 100   2,5  27         • •                •  •         Sottsass

 535 100 100   2,5  29         • •                •  •     x    Sottsass

 536   90 120   2,5  28         • •                •  •         Sottsass

 537   90 120   2,5  32         • •                •  •     x    Sottsass

 670   90   90   2,5  19         •                 •  •         Phoenix

 672 100 100   2,5  23         •                 •  •         Phoenix

 671   90   90   6,5  20         •                 •  •         Phoenix

 680   90   90   6,5  23         •                 •  •     x    Phoenix

 673 100 100   6,5  24         •                 •  •         Phoenix

 681 100 100   6,5  28         •                 •  •     x    Phoenix

 578   90   90   2,5  20         •                 •  •         Phoenix

 579 100 100   2,5  23         •                 •  •         Phoenix

 572   90   90   6,5  21         •                 •  •         Phoenix

 573   90   90   6,5  25         •                 •  •     x  •  Phoenix

 575 100 100   6,5  25         •                 •  •         Phoenix

 576 100 100   6,5  27         •                 •  •     x  •  Phoenix

 571   90   90 12,8  24         •                 •  • •        Phoenix

 574 100 100 12,8  28         •                 •  • •        Phoenix

LADOPLAN

MEGAPLAN

CONOPLAN

CORNEZZA

BELLEZZA

 hmotnost smaltované vaničky/hmotnosť smaltovanej vaničky
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

O = dekor/dekór

Model Šířka/

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Design/

Dizajn
Antislip Celoplošný

antislip

Perl-efekt Nosič Nosič a smaltovaný panel Panel Kryt nosiče/ 

Kryt nosiča

Délka/

Dĺžka

(cm)

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

Příslušenství/

Príslušenstvo

ŠTÝLOVÉ A POHODLNÉ SPRCHOVANIE.

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



OBDIVUHODNE PLOCHÉ,
PREKVAPIVO PRIESTRANNÉ.

AVANTGARDE  18/19

SUPERPLAN

Méně znamená více. Model SUPERPLAN je

důkazem tohoto pravidla. S pouhými 2,5 cm 

hloubky je tato sprchová vanička mimořádně 

mělká, což ji předurčuje k montáži v úrovni 

podlahy. Elegance tvarů mění vaši každodenní 

sprchu ve výjimečný zážitek.

SUPERPLAN

Menej znamená viac. Model SUPERPLAN je

dôkazom tohto pravidla. Iba s 2,5 cm

hĺbky je táto sprchovacia vanička mimoriadne

plytká, čo ju predurčuje k montáži do úrovne

podlahy. Elegancia tvarov mení vašu každodennú

sprchu na výnimočný zážitok.

SUPERPLAN XXL

Model SUPERPLAN XXL přináší do

sprchování nový rozměr. Díky možnosti 

instalace v úrovni podlahy je tento model 

důkazem úspěšné kombinace jednoduchosti

a elegance.

SUPERPLAN XXL

Model SUPERPLAN XXL prináša do

sprchovania nový rozmer. Vďaka možnosti 

inštalácie v úrovni podlahy je tento 

model dôkazom úspešnej kombinácie

jednoduchosti a elegancie.

 385   75   80 2,5  17         •        •              • O         •        Phoenix

 386   80   80 2,5  18         •        •              • O         •        Phoenix

 400   70   90 2,5  17         •        •              • O         •        Phoenix

 387   75   90 2,5  18         •        •              • O         •        Phoenix

 388   80   90 2,5  19         •        •              • O         •        Phoenix

 390   90   90 2,5  22         •        •              • O         •        Phoenix

 402   75 100 2,5  20         •        •              • O         •        Phoenix

 398   80 100 2,5  21         •        •              • O         •        Phoenix

 404   90 100 2,5  24         •        •              • O         •        Phoenix

 391 100 100 2,5  27         •        •              • O         •        Phoenix

 405   90 110 2,5  26         •        •              • O         •        Phoenix

 401   70 120 2,5  23         •        •              • O         •        Phoenix

 403   75 120 2,5  24         •        •              • O         •        Phoenix

 389   80 120 2,5  25         •        •              • O         •        Phoenix

 406   90 120 2,5  29         •        •              • O         •        Phoenix

 407 100 120 2,5  31         •        •              • O         •        Phoenix

 399 120 120 2,5  37         •        •              • O         •        Phoenix

 408   70 140 3,9  26         •        •              • O         •        Phoenix

 410   75 140 4,0  28         •        •              • O         •        Phoenix

 429   90 140 4,3  33         •        •              • O         •        Phoenix

 412 100 140 4,3  36         •        •              • O         •        Phoenix

 413 150 150 5,2  55         •        •              • O         •        Phoenix

 409   70 170 4,7  32         •        •              • O         •        Phoenix

 411   75 170 4,7  33         •        •              • O         •        Phoenix

 430   90 170 5,1  40         •        •              • O         •        Phoenix

SUPERPLAN

SUPERPLAN XXL

OBDIVUHODNĚ PLOCHÉ,
PŘEKVAPIVĚ PROSTORNÉ.

Model Šířka/

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Design/

Dizajn
Antislip Celoplošný

antislip

Perl-efekt Nosič Nosič a smaltovaný panel Panel Kryt nosiče/ 

Kryt nosiča

Délka/

Dĺžka

(cm)

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

Příslušenství/

Príslušenstvo

 hmotnost smaltované vaničky/hmotnosť smaltovanej vaničky
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

O = dekor/dekór

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



 

DUSCHPLAN

Jednoduché věci přinášejí do života někdy 

největší oživení. Stejně jako moderní, nadčasové 

linie a hloubka pouhých 6,5 cm modelu 

DUSCHPLAN. Tradiční sprchová vanička může 

být začleněna téměř do jakékoli koupelny.

DUSCHPLAN

Jednoduché veci prinášajú do života niekedy 

najväčšie oživenie. Rovnako ako moderné, 

nadčasové línie a hĺbka iba 6,5 cm modelu 

DUSCHPLAN. Tradičná sprchovacia vanička môže 

byť začlenená takmer do akejkoľvek kúpeľne.

DUSCHPLAN XXL

Abyste si uvolnili mysl, musíte nejprve získat 

větší svobodu prohybu pro vaše tělo. A to platí 

i pro sprchování s přítelem či přítelkyní. Díky 

své mimořádné délce a šířce nabízí model 

DUSCHPLAN více než dostatek prostoru, aby 

splnil nejrůznější potřeby. 

DUSCHPLAN XXL

Aby ste si uvoľnili myseľ, musíte najprv získať 

väčšiu slobodu pre vaše telo. A to platí aj pre 

sprchovanie s priateľom či priateľkou. Vďaka 

svojej mimoriadnej dĺžke a šírke ponúka model 

DUSCHPLAN viac ako dostatok priestoru, aby 

splnil najrôznejšie potreby.

RŮZNÉ VELIKOSTI SPLNÍ
RŮZNÉ POTŘEBY.

AMBIENTE  30/31

RÔZNE VEĽKOSTI SPLNIA 
RÔZNE POTREBY.

 554 75 80 6,5    •  • •          Phoenix

 542 80 80 6,5    •  • •          Phoenix

 521 80 80 6,5    •  • x      x    Phoenix

 547 70 90 6,5    •  • •          Phoenix

 543 75 90 6,5    •  • •          Phoenix

 544 80 90 6,5    •  • •          Phoenix 

 545 90 90 6,5    •  • •          Phoenix 

 523 90 90 6,5    •  • x      x    Phoenix 

 416 75 100 6,5    •  • •          Phoenix

 546 80 100 6,5    •  • •          Phoenix

 418 90 100 6,5    •  • •          Phoenix

 392 100 100 6,5    •  • •          Phoenix

 419 90 110 6,5    •  • •          Phoenix

 415 70 120 6,5    •  • •          Phoenix 

 417 75 120 6,5    •  • •          Phoenix

 555 80 120 6,5    •  • •          Phoenix

 420 90 120 6,5    •  • •          Phoenix

 421 100 120 6,5    •  • •          Phoenix 

 422 120 120 6,5    •  • •          Phoenix

 423 70 140 6,5    •        • • •          Phoenix

 425 75 140 6,5    •        • • •          Phoenix

 427 100 140 6,5    •        • • •          Phoenix

 428 150 150 6,5    •        • • •          Phoenix

 424 70 170 6,5    •        • • •          Phoenix

 426 75 170 6,5    •        • • •          Phoenix

 

DUSCHPLAN

DUSCHPLAN XXL
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Model Šířka/

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Design/

Dizajn
Antislip Celoplošný

antislip

Perl-efekt Nosič Nosič a smaltovaný panel Panel Kryt nosiče/ 

Kryt nosiča

Délka/

Dĺžka

(cm)

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

Příslušenství/

Príslušenstvo

 hmotnost smaltované vaničky/hmotnosť smaltovanej vaničky
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

O = dekor/dekór

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



FONTANA

Model FONTANA se hodí nejen do jakéhokoli 

rohu, ale jeho zaoblený vnější tvar šetří místo i 

přitahuje pozornost. Velká plocha dna poskytuje 

při sprchování volnost pohybu. Model FONTANA 

je nabízen i s bočním panelem.

FONTANA

Model FONTANA sa hodí nielen do akéhokoľvek 

rohu, ale jeho zaoblený vonkajší tvar šetrí

miesto a priťahuje pozornosť. Veľká plocha dna 

poskytuje pri sprchovaní voľnosť pohybu. Model 

FONTANA je ponúkaný aj s bočným panelom.

MALÉ KOUPELNY,
PRUŽNÁ ŘEŠENÍ.

AMBIENTE  32/33

ARRONDO

Tato čtvrtkruhová vanička přesvědčuje mini-

malistickou řečí tvarů, která je založena

na fascinujícím dialogu mezi kruhem a

čtvercem. Kromě toho ARRONDO nabízí velkou 

plochu pro volnost pohybu při sprchování.

ARRONDO

Táto štvrťkruhová vanička presviedča mini-

malistickou rečou tvarov, ktorá je založená

na fascinujúcom dialógu medzi kruhom a 

štvorcom. Okrem toho ARRONDO ponúka veľkú 

plochu pre voľnosť pohybu pri sprchovaní. 

MALÉ KÚPEĽNE,
PRUŽNÉ RIEŠENIA.

 870 90 90 2,5  20  •  • •          Phoenix

 872 100 100 2,5  25  •  • •          Phoenix

 871 90 90 6,5  21  •  • •          Phoenix

 880 90 90 6,5  25  •  • •      x    Phoenix

 873 100 100 6,5  26  •  • •          Phoenix

 881 100 100 6,5  30  •  • •      x    Phoenix

 594 80 80 2,5  18  •  • •          Frog

 564 90 90 2,5  21  •  • •          Frog

 565 100 100 2,5  25  •  • •          Frog

 583 80 80 6,5  18  •  • •          Frog

 567 80 80 6,5  22  •  • •      x  •  Frog

 586 90 90 6,5  21  •  • •          Frog

 568 90 90 6,5 26  •  • •      x  •  Frog

 587 100 100 6,5  29  •  • •          Frog

 569 100 100 6,5  30  •  • •      x  •  Frog

 584 80 80 13  19  •  • •                •         Frog

 585 90 90 13  24  •  • •                •         Frog

 589 100 100 13  30  •  • •                •         Frog

ARRONDO

R= 550 mm

FONTANA

R= 525 mm

 hmotnost smaltované vaničky/hmotnosť smaltovanej vaničky
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

O = dekor/dekór

Model Šířka/

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Design/

Dizajn
Antislip Celoplošný

antislip

Perl-efekt Nosič Nosič a smaltovaný panel Panel Kryt nosiče/ 

Kryt nosiča

Délka/

Dĺžka

(cm)

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

Příslušenství/

Príslušenstvo

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



 522 80 80 12,5  27  •  • x      x    Phoenix

 524 90 90 12,5  33  •  • x      x    Phoenix

 540 70 75 14  19  •  •           Phoenix

 548 75 80 14  21  •  •           Phoenix

 395 80 80 14  22  •  •           Phoenix

 541 70 85 14  21  •  •           Phoenix

 539 70 90 14  22  •  •           Phoenix

 549 75 90 14  23  •  •           Phoenix

 551 80 90 14  24  •  •           Phoenix

 396 90 90 14  27  •  •           Phoenix

 550 80 100 14  27  •  •           Phoenix

 397 100 100 14  31  •  •           Phoenix

 552 80 120 14  30  •  •           Phoenix

 558 75 80 25  25  •  •           Phoenix

 495 80 80 25  27  •  •           Phoenix

 559 75 90 25  30  •  •           Phoenix

 496 90 90 25  32  •  •           Phoenix

 501 90 75 3,5  17  •  • •  

 600 80 80 3,5  17  •  • •  

 603 90 80 3,5  19  •  • •  

 605 100 80 3,5  21  •  • •   

 502 75 90 3,5  17  •  • •   

 601 80 90 3,5  19  •  • •   

 604 90 90 3,5  22  •  • •  

 602 80 100 3,5  21  •  • •  

 606 100 100 3,5  25  •  • •  

 503 90 75 6,5  18  •  • •   

 511 80 80 6,5  17  •  • •  

 508 90 80 6,5  19  •  • •   

 509 100 80 6,5  22  •  • •   

 504 75 90 6,5  18  •  • •   

 506 80 90 6,5  19  •  • •  

 513 90 90 6,5  22  •  • •   

 507 80 100 6,5  22  •  • •   

 510 100 100 6,5  26  •  • •   

 512 80 80 14  20  •  • •  

 514 90 90 14  24  •  • •   

SANIDUSCH, hloubka 12,5/14

SANIDUSCH, hĺbka 12,5/14

SANIDUSCH, hloubka 25

SANIDUSCH, hĺbka 25

s přepadem/s prepadom

ZIRKON

R= 500 mm

ZIRKON

Čisté tvary a dostatek prostoru pro vás, 

aniž by v koupelně zabíral příliš místa. Je 

nespočet důvodů, proč začít svůj den sprchou

v modelu ZIRKON. Například elegantní

čtvrtkruhový tvar umožňující instalaci i v tom 

nejmenším prostoru.

ZIRKON

Čisté tvary a dostatok priestoru pre vás bez 

toho, aby v kúpeľni zaberal príliš veľa miesta.

Je nespočetné množstvo dôvodov, prečo začať 

svoj deň sprchou v modeli ZIRKON. Napríklad

elegantný štvrťkruhový tvar umožňujúci inštaláciu 

i v tom najmenšom priestore.

SANIDUSCH, hloubka 14

Svými moderními čistými křivkami 

představují sprchové vaničky tradici. Model 

SANIDUSCH nabízíme nejen v různých hlou-

bkách, ale i v různých rozměrech, buď

v obdélníkovém nebo čtvercovém tvaru.

SANIDUSCH, hĺbka 14

Svojmi modernými čistými krivkami

predstavujú sprchovacie vaničky tradíciu. 

Model SANIDUSCH ponúkame nielen v rôznych

hĺbkach, ale aj v rôznych rozmeroch, buď

v obdĺžnikovom, alebo štvorcovom tvare.

ADVANTAGE  36/37

SKUTEČNÁ KLASIKA.
SKUTOČNÁ KLASIKA.

Model Šířka/

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Design/

Dizajn
Antislip Celoplošný 

antislip

Perl-efekt Nosič Nosič a smaltovaný panel Panel Kryt nosiče/ 

Kryt nosiča

Délka/

Dĺžka

(cm)

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

Příslušenství/

Príslušenstvo

 hmotnost smaltované vaničky/hmotnosť smaltovanej vaničky x  = standard/štandard O = dekor/dekór• = za příplatek/za príplatok

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



CONOPLAN

matná antracitová/
matná antracitová

pergamon

candel

melba Duravit černá/čierna

bahamabeige ägäis

key west Duravit

star white

bílá/biela

soft cream whisper blau

manhattanjasmin
ind.-slonová

kost/kosť 
greenwichedelweisschampagne

capri V+Bcalypsobianco I.S. 

natura V+B

BARVY/FARBY  40/41

Díky velkému výběru barev u van, vaniček i vířivých van vám Kaldewei nabízí široké možnosti zařídit koupelnu zcela podle vašeho osob-
ního přání. Není to však jen samotný výběr, existují i široké možnosti kombinace. Například Coordinated Colours, určené pro vaničky 
instalované v úrovni podlahy, jsou dokonale sladěné s aktuálními barvami dlaždic.

Vďaka veľkému výberu farieb u vaní, vaničiek a vírivých vaní vám Kaldewei ponúka široké možnosti zariadiť kúpeľňu celkom podľa 
vášho osobného priania. Nie je to však len samotný výber, existujú aj široké možnosti kombinácie. Napríklad Coordinated Colours, 
určené pre vaničky inštalované v úrovni podlahy, sú dokonale zladené s aktuálnymi farbami dlaždíc.

BAREVNÁ ROZMANITOST A COORDINATED COLOURS 
PRO VĚTŠÍ SVOBODU DESIGNU.
FAREBNÁ ROZMANITOSŤ A COORDINATED COLOURS 
PRE VÄČŠIU SLOBODU DIZAJNU.

Zobrazené odstíny odpovídají  současně dodávaným sanitárním barvám. Vzhledem k omezením tiskového procesu se skutečné barvy od
zobrazených mohou lišit.

Zobrazené odtiene zodpovedajú súčasne dodávaným sanitárnym farbám. Vzhľadom na obmedzenia tlačového procesu sa skutočné farby od 
zobrazených môžu líšiť.

Zobrazené barvy slouží pouze jako ilustrace. Vzhledem k omezením tiskového procesu se skutečné barvy od zobrazených mohou lišit.
Zobrazené farby slúžia len ako ilustrácie. Vzhľadom na obmedzenia tlačového procesu sa skutočné farby od zobrazených môžu líšiť.

Coordinated Colours pro vaničky instalované v úrovni podlahy (s hloubkou menší než 6 cm). K dostání s kryty sifonů ve stejných barvách.
Coordinated Colours pre vaničky inštalované v úrovni podlahy (s hĺbkou menšou než 6 cm). K dostaniu s krytmi sifónov v rovnakých farbách.

whisper rosa

matná tmavohnědá/
matná tmavohnedá

matná zelenohnědá/
matná zelenohnedá

matná béžová/
matná béžová

matná červenohnědá/
matná červenohnedá

matná světlehnědá/
matná svetlohnedá
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Ten, kdo jako designově orientovaný člověk hledá zcela individuální možnosti zařízení koupelny, je jistě nadšen dekorem LILIE, 
navrženým návrhářským studiem Phoenix Design ve Stuttgartu. Zcela jedno, zda je kombinován s dřevěnou nebo kamennou podlahou, 
s přírodním kamenem nebo keramickou dlažbou, decentní vzor tohoto ušlechtilého dekoru přináší nádech exotiky do každé koupelny. 
Nedostižný dekorativní prvek pro všechny v úrovni podlahy instalované vaničky LADOPLAN, SUPERPLAN a SUPERPLAN XXL a nyní i pro 
různé vany Kaldewei. Dekor je k dostání jak na bílém, tak černém podkladě.

Ten, kto ako dizajnovo orientovaný človek hľadá celkom individuálne možnosti zariadenia kúpeľne, je určite nadšený dekórom LILIE, 
navrhnutým návrhárskym štúdiom Phoenix Design v Stuttgarte. Úplne jedno, či je kombinovaný s drevenou alebo kamennou podlahou, 
s prírodným kameňom alebo keramickou dlažbou, decentný vzor tohto ušľachtilého dekóru prináša nádych exotiky do každej kúpeľne. 
Nedostižný dekoratívny prvok pre všetky v úrovni podlahy inštalované vaničky LADOPLAN, SUPERPLAN a SUPERPLAN XXL a teraz aj 
pre rôzne vane Kaldewei. Dekór je k dostaniu ako na bielom, tak aj na čiernom podklade. 

INSPIRACE PRO KREATIVNÍ ZAŘÍZENÍ KOUPELNY.
NOVÝ DEKOR NYNÍ I PRO VANY.
INŠPIRÁCIA PRE KREATÍVNE ZARIADENIE KÚPEĽNE.
NOVÝ DEKÓR TERAZ I PRE VANE.

SUPERPLAN XXL s dekorem/ SUPERPLAN XXL s dekórom SUPERPLAN s dekorem/ SUPERPLAN s dekórom

CENTRO DUO s dekorem/CENTRO DUO s dekórom

Od teď je čištění van hračkou. Přinejmenším u všech van a vaniček ze smaltované oceli Kaldewei 
3,5 mm s perl-efektem. Protože voda jednoduše perlí dolů a bere s sebou všechnu špínu a vápenaté 
částice. Dokonce i zaschlé vodní skvrny a vápenaté zbytky je možné snadno odstranit. A protože na 
to nejsou potřebné žádné agresivní čisticí prostředky, ale jen měkký vlhký hadr, je perl-efekt dobrý i 
pro životní prostředí.
Perl-efekt je povrchová úprava, která se trvale vpaluje do smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm.
Vyznačuje se jedinečnou trvanlivostí a dlouhověkostí. I při 1-2 utíráních denně zůstanou nepřilnavé 
vlastnosti nezměněné po dobu 30 let. Na to dáváme záruku. S perl-efektem je možné dodat 
všechny vany a vaničky, u vířivých van je standardní výbavou. 
Perl-efekt s 30letou zárukou.

Od teraz je čištenie vaní hračkou. Prinajmenšom u všetkých vaní a vaničiek zo smaltovanej ocele 
Kaldewei 3,5 mm s perl-efektom. Pretože voda jednoducho perlí dole a berie so sebou všetku špinu 
a vápenaté častice. Dokonca i zaschnuté vodné škvrny a vápenaté zbytky je možné ľahko odstrániť. 
A pretože na to nie sú potrebné žiadne agresívne čistiace prostriedky, ale len mäkká vlhká handra, 
je perl-efekt dobrý i pre životné prostredie.
Perl-efekt je povrchová úprava, ktorá sa trvalo vypaľuje do smaltovanej ocele Kaldewei 3,5 mm.
Vyznačuje sa jedinečnou trvanlivosťou a dlhovekosťou. I pri 1-2 utieraniach denne zostanú 
nepriľnavé vlastnosti nezmenené po dobu 30 rokov. Na to dávame záruku. S perl-efektom je možné 
dodať všetky vane a vaničky, u vírivých vaní je štandardnou výbavou.
Perl-efekt s 30-ročnou zárukou. 

Co může být hezčí, než si večer po vyčerpávajícím dni lehnout do vany a jednoduše vypnout? S novým multifunkčním polštářem od 
Kaldewei je toto potěšení zvlášť pohodlné, protože tyto polštáře nabízejí trojnásobný komfort. Umístěné jako opěrka nohou nebo pod 
stehny zabraňují sklouznutí těla ve velkých vanách, jako opěrka hlavy slouží pro pohodlné položení hlavy nebo šíje a jako loketní opěrky 
umístěné na vnitřní stěně vany jako opora pro ruce.
Čo môže byť krajšie, než si večer po vyčerpávajúcom dni ľahnúť do vane a jednoducho vypnúť? S novým multifunkčným vankúšom od 
Kaldewei je toto potešenie obzvlášť pohodlné, pretože tieto vankúše ponúkajú trojnásobný komfort. Umiestnené ako opierka nôh alebo 
pod stehnami bránia skĺznutiu tela vo veľkých vaniach, ako opierka hlavy slúžia pre pohodlné položenie hlavy alebo krku a ako lakťové 
opierky umiestnené na vnútornej stene vane ako opora pre ruky.

MULTIFUNKČNÍ POLŠTÁŘ. MULTIFUNKČNÝ VANKÚŠ.

PERL-EFEKT.

Je to především zdařilé spojení vysoké funkčnosti a estetiky, které činí z koupání a sprchování ve výrobcích Kaldewei nezapomenutelné 
potěšení. Ve více než 250 modelech různých tvarů, barev a rozměrů. Více komfortu při koupání vám nabídnou multifunkční polštáře. 
Kromě toho máte možnost nechat opatřit svou vanu nebo vaničku Kaldewei perl-efektem.

Je to predovšetkým vydarené spojenie vysokej funkčnosti a estetiky, ktoré robia z kúpania a sprchovania vo výrobkoch Kaldewei 
nezabudnuteľné potešenie. Vo viac než 250 modeloch rôznych tvarov, farieb a rozmerov. Viac komfortu pri kúpaní vám ponúknu 
multifunkčné vankúše. Okrem toho máte možnosť nechať opatriť svoju vaňu alebo vaničku Kaldewei perl-efektom.

TAKTO JE KOUPEL JEŠTĚ HEZČÍ A PŘÍJEMNĚJŠÍ.
TAKTO JE KÚPEĽ EŠTE KRAJŠÍ A PRÍJEMNEJŠÍ.

PŘÍSLUŠENSTVÍ/PRÍSLUŠENSTVO  42/43
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Kdo chce při koupání nebo sprchování spojit estetiku s bezpečností, může vybavit svou vanu odpovídajícími madly a svou vanu 
i vaničku protiskluzným smaltem. Díky rozmanitým kombinacím madel je možné vany Kaldewei přizpůsobit téměř jakémukoliv
individuálnímu požadavku. Přispívají estetickým způsobem pro ještě více bezpečnosti.

Kto chce pri kúpaní alebo sprchovaní spojiť estetiku s bezpečnosťou, môže vybaviť svoju vaňu prisluchajúcimi madlami a svoju vaňu 
i vaničku protišmykovým smaltom. Vďaka rozmanitým kombináciám madiel je možné vane Kaldewei prispôsobiť takmer akejkoľvek 
individuálnej požiadavke. Prispievajú estetickým spôsobom k ešte väčšej bezpečnosti.

VÍCE BEZPEČNOSTI PŘI KOUPÁNÍ A SPRCHOVÁNÍ.
VIAC BEZPEČNOSTI PRI KÚPANÍ A SPRCHOVANÍ.

MADLA A ANTISLIP/MADLÁ A ANTISLIP  46/47

Protiskluzný smalt Antislip firmy Kaldewei je vyroben ze směsi křemene a písku a je pevně vtaven do smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm. 
Svým strukturovaným povrchem zajišťuje větší bezpečnost při koupání nebo sprchování. Antislip se neopotřebovává ani při dlouhodobém 
zatížení. Antislip je k dostání skoro u všech van a vaniček. Ještě větší plochu dna vany nebo vaničky pokrývá celoplošný antislip. Zkušební 
institut TÜV Rheinland potvrzuje, že antislip a celoplošný antislip Kaldewei odpovídají protiskluznosti B pro plochy, kde se chodí bosou 
nohou (DIN 51097).

Protišmykový smalt Antislip firmy Kaldewei je vyrobený zo zmesi kremeňa a piesku a je pevne vtavený do smaltovanej ocele Kaldewei 3,5 
mm. Svojím štruktúrovaným povrchom zaisťuje väčšiu bezpečnosť pri kúpaní alebo sprchovaní. Antislip sa neopotrebováva ani pri dlho-
dobom zaťažení. Antislip je k dostaniu skoro u všetkých vaní a vaničiek. Ešte väčšiu plochu dna vane alebo vaničky pokrýva celoplošný 
antislip. Skúšobný inštitút TÜV Rheinland potvrdzuje, že antislip a celoplošný antislip Kaldewei zodpovedajú protišmykovosti B pre plochy, 
kde sa chodí bosou nohou (DIN 51097).

AQUAMARIN STAR

SENTO STAR

DYNA STAR 
nabízíme i pro řady/ ponúkame i pre rady 
SANIFORM STAR, SANIFORM PLUS STAR, 
SANIFORM MEDIUM STAR, SANIFORM V1–V4 
STAR, MINI STAR

NOVOLA STAR 
pro všechny modely/pre všetky modely 
NOVOLA STAR

CORPO DUO STAR

DYNA SET STAR

RETRO STAR 
nabízíme i pro řady/ ponúkame i pre rady 
DYNA STAR, SANIFORM STAR, RONDO STAR, 
SANILUX STAR

RONDO STAR
nabízíme i pro řady/ ponúkame i pre rady 
SANILUX STAR, STUDIO STAR, VAIO STAR, 
VAIO SET STAR, VAIO 6 STAR, DYNA STAR, 
SANIFORM STAR, MINI  STAR, RETRO STAR

FONTANA s antislipem/s antislipom SUPERPLAN s celoplošným antislipem/s celoplošným antislipom

VAIO SET s antislipem/s antislipom CENTRO DUO OVAL s celoplošným antislipem/s celoplošným antislipom

ELLIPSO DUO OVAL s celoplošným antislipem/s celoplošným antislipom

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk




