
POTĚŠENÍ SE NÁSOBÍ, KDYŽ JE SDÍLENÉ.
POTEŠENIE SA NÁSOBÍ, KEĎ JE ZDIEĽANÉ.
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ELLIPSO DUO

Tato vana kombinuje luxus s extravagantní

řečí tvarů. Zakulacené zádové profily a

pečlivě tvarované boční stěny vany ELLIPSO

DUO vytvářejí velkorysý prostor, který láká

k relaxační koupeli ať už samostatně nebo

ve dvou.

ELLIPSO DUO

Táto vaňa kombinuje luxus s extravagantnou 

rečou tvarov. Zaokrúhlené chrbtové profily a 

starostlivo tvarované bočné steny vane ELLIPSO 

DUO vytvárajú veľkorysý priestor, ktorý láka

k relaxačnému kúpeľu či už samostatne, alebo 

vo dvojici.

CONODUO

Model CONODUO nabízí vynikající design i ergo-

nomický tvar. Vanu CONODUO je možno kom-

binovat se sprchovou vaničkou CONOPLAN a 

dát tak koupelně jednotný výraz. Revolučním 

řešením je odpad skrytý pod dnem vany.

CONODUO

Model CONODUO ponúka vynikajúci dizajn i

ergonomický tvar. Vaňu CONODUO je možné 

kombinovať so sprchovacou vaničkou CONOPLAN 

a dať tak kúpeľni jednotný výraz. Revolučným 

riešením je odpad skrytý pod dnom vane.

PLAZA DUO pravá/pravá

PLAZA DUO levá/ľavá

CONODUO

ELLIPSO DUO OVAL

ELLIPSO DUO

 190 180 120/80  43  273 67    • • • COS  • •  • • • • • Phoenix

 192 180 120/80  43  273 67    • • • COS  • •  • • • • • Phoenix

 732 170  75  43  122 52    • • • CIOS M • •  • • • • • Sottsass

 733 180  80  43  159 57    • • • CIOS M • •  • • • • • Sottsass

 733-7 180  80  43  159     • • • CIOS x   •  Sottsass

 734 190  90  43  220 66    • • • CIOS M • •  • • • • • Sottsass

 734-7 190  90  43  220     • • • CIOS x    •     Sottsass

 735 200  100  43    260 75    • • • CIOS M • •  • • • • • Sottsass

 735-7 200  100  43    260     • • • CIOS x    •     Sottsass

 232 190  100  45  214 55    • • • C M     •    Phoenix

 232-7 190  100  45  214     • • • C x     •    Phoenix

 230 190  100  45  214 59    • • • C M  • •   • •   Phoenix

ELLIPSO DUO OVAL

Kde je možné velkoryseji slavit koupel než

ve vaně ELLIPSO DUO OVAL? Eliptický vnitřní

tvar nachází odraz i ve vnějším tvaru a 

zprostředkovává tak pocit luxusu a extra-

vagance.

ELLIPSO DUO OVAL

Kde je možné veľkorysejšie sláviť kúpeľ než

vo vani ELLIPSO DUO OVAL? Eliptický vnútorný 

tvar nachádza odraz i vo vonkajšom tvare a

sprostredkovává tak pocit luxusu a extra-

vagancie.

PLAZA DUO

PLAZA DUO je vana pro dva s velkorysými

rozměry. Měkké vnitřní obrysy a k nohám se 

zužující tvar se nejlépe hodí k tomu, aby si

dvě osoby vedle sebe mohly užívat relaxační 

koupel.

PLAZA DUO

PLAZA DUO je vaňa pre dvoch s veľkorysými 

rozmermi. Mäkké vnútorné obrysy a k nohám 

sa zužujúci tvar sa najlepšie hodia k tomu, aby 

si dve osoby vedľa seba mohli užívať relaxačný 

kúpeľ.

Model Šířka/ 

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Objem

(l)°

Délka boční části/ 

Dĺžka bočnej časti

(cm)

VIVO

VARIO PLUS

Design/ 

Dizajn
Antislip Celoplošný 

antislip

Perl-efekt Nosič Panel VIVO

TURBO PLUS

VIVO 

AQUA

VIVO

VITA

VIVO

TURBO

VIVO 

AQUA ECO

VIVO

VARIO ECO

Délka/

Dĺžka

(cm)

Příslušenství/

Príslušenstvo

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

° kapacita vany bez obvyklého objemu těla/kapacita vane bez obvyklého objemu tela

▲ hmotnost smaltované vany/hmotnosť smaltovanej vane
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

* =  pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)

C = COMFORT-LEVEL/COMFORT-LEVEL PLUS

I = nepřímé osvětlení/nepriame osvetlenie

O = dekor/dekór

M =  MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé van/

MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

S = napouštění „Vodopád“/napúšťanie „Vodopád“

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



ELEGANCE MÁ NESPOČET TVARŮ.

CENTRO DUO 2

Tvar modelu CENTRO DUO 2 je díky dvěma 

zaobleným rohům prostý, ale elegantní, a to u 

kterékoli stěny.

CENTRO DUO 2

Tvar modelu CENTRO DUO 2 je vďaka dvom 

zaobleným rohom jednoduchý, ale elegantný, a 

to u ktorejkoľvek steny.

CENTRO DUO 1 – pravá a levá

Model CENTRO DUO 1 má zaoblený roh buď na 

pravé nebo levé straně, což přináší nespočet 

možností pro umístění, například jako rohové 

vany.

CENTRO DUO 1 – pravá a ľavá

Model CENTRO DUO 1 má zaoblený roh buď na 

pravej, alebo ľavej strane, čo prináša nespočetné 

možnosti pre umiestnenie, napríklad ako rohovej 

vane.

CENTRO DUO

Model CENTRO DUO přináší svým obdélníkovým 

tvarem klasickou eleganci.

CENTRO DUO

Model CENTRO DUO prináša svojím obdĺžnikovým 

tvarom klasickú eleganciu.

CENTRO DUO OVAL

Pokud jste vyznavači nejčistší jednoduchosti 

a přímočaré elegance, budete se při koupeli v 

modelu CENTRO DUO OVAL jistě cítit příjemně. 

Dva shodné zádové profily a uprostřed umístěný 

odpad umožňují i příjemnou koupel ve dvou.

CENTRO DUO OVAL

Pokiaľ ste vyznávači najčistejšej jednoduchosti

a priamočiarej elegancie, budete sa pri kúpeli

v modeli CENTRO DUO OVAL iste cítiť príjemne. Dva

zhodné chrbtové profily a uprostred umiestnený

odpad umožňujú aj príjemný kúpeľ vo dvojici.

CENTRO DUO 6

Model CENTRO DUO 6 jistě zaujme

kontrastem mezi oválným vnitřním tvarem a

šestiúhelníkovým obrysem.

CENTRO DUO 6

Model CENTRO DUO 6 iste zaujme

kontrastom medzi oválnym vnútorným tvarom a

šesťuholníkovým obrysom.
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CENTRO DUO OVAL

CENTRO DUO 2

CENTRO DUO 1 pravá/pravá

CENTRO DUO 1 levá/ľavá

CENTRO DUO

CENTRO DUO 6

 127 170  75  47   156 49  • • • CIOS M • •    •  • •  •  •   Sottsass

 127-7 170  75  47   156    • • • CIO M • •    •  • •  •  •   Sottsass

 128 180  80  47   195 53  • • • CIOS M • •    •  • • • • Sottsass

 128-7 180  80  47   195    • • • CIO M • •    •  • • • • Sottsass

 131 170  75  47   156 52  • • • CIOS M • •    •  • • • • Sottsass

 135 180  80  47   195 53  • • • CIOS M • •    •  • • • • Sottsass

 130 170  75  47   156 53  • • • CIOS M • •    •  • • • • Sottsass

 137 180  80  47   195 56  • • • CIOS M • •    •  • • • • Sottsass

 129 170  75  47   156 53  • • • CIOS M • •    •  • • • • Sottsass

 136 180  80  47   195 56  • • • CIOS M • •    •  • • • • Sottsass

 132 170  75  47   156 53  • • • CIOS M • •    •  • • • • Sottsass

 133 180  80  47   195 58  • • • CIOS M • •    •  • • • • Sottsass

 134 200  75  47   142,5  156 53  • • • CIOS M • •    •  • • • • Sottsass

ELEGANCIA MÁ NESPOČETNÉ MNOŽSTVO TVAROV.

° kapacita vany bez obvyklého objemu těla/kapacita vane bez obvyklého objemu tela

▲ hmotnost smaltované vany/hmotnosť smaltovanej vane
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

* =  pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)

C = COMFORT-LEVEL/COMFORT-LEVEL PLUS

I = nepřímé osvětlení/nepriame osvetlenie

O = dekor/dekór

M =  MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé van/

MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

S = napouštění „Vodopád“/napúšťanie „Vodopád“

Model Šířka/ 

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Objem

(l)°

Délka boční části/ 

Dĺžka bočnej časti

(cm)

VIVO

VARIO PLUS

Design/ 

Dizajn
Antislip Celoplošný 

antislip

Perl-efekt Nosič Panel VIVO

TURBO PLUS

VIVO 

AQUA

VIVO

VITA

VIVO

TURBO

VIVO 

AQUA ECO

VIVO

VARIO ECO

Délka/

Dĺžka

(cm)

Příslušenství/

Príslušenstvo

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

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



SVOBODA POHYBU. 
BEZ KOMPROMISU.

STUDIO STAR – pravá a levá

Série STUDIO vnáší do koupelny atmosféru

a nové možnosti uspořádání. Tato módní 

vana je synonymem pro pohodlí a design. 

Uvnitř s dokonale tvarovaným zádovým 

profilem přecházejícím v opěrky pro ruce a zvenčí 

s asymetrickým tvarem. Tento model nabízíme

v pravém a levém provedení i s panelem.

STUDIO STAR – pravá a ľavá

Séria STUDIO vnáša do kúpeľne atmosféru 

a nové možnosti usporiadania. Táto módna

vaňa je synonymom pre pohodlie a dizajn. Vo

vnútri s dokonale tvarovaným chrbtovým profilom

prechádzajúcim do opierok pre ruky a zvonku

s asymetrickým tvarom. Tento model ponúkame

v pravom a ľavom vyhotovení aj s panelom.

CORPO DUO STAR

V této obdélníkové vaně s mimořádnou šířkou

1 metr si můžete vychutnat neomezenou

volnost pohybu. A to platí i při společné

koupeli. Díky dvěma shodně šikmým zádovým 

profilům a uprostřed umístěnému odpadu nic 

nebrání vaší radosti z koupele.

CORPO DUO STAR

V tejto obdĺžnikovej vani s mimoriadnou šírkou

1 meter si môžete vychutnať neobmedzenú

voľnosť pohybu. A to platí aj pri spoločnom

kúpeli. Vďaka dvom zhodne šikmým chrbtovým

profilom a v strede umiestnenému odpadu nič

nebráni vašej radosti z kúpeľa.

TWIN POOL

Kompaktní vnější rozměry modelu TWIN POOL a 

šestiúhelníkový tvar nabízejí nespočet možností 

pro jeho umístění.

TWIN POOL

Kompaktné vonkajšie rozmery modelu 

TWIN POOL a šesťuholníkový tvar ponúkajú 

nespočetné možnosti pre jeho umiestnenie.
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DUO POOL

S hloubkou 50,5 cm se koupel v ní stane 

skutečným požitkem. Navíc, díky neobvykle 

krátké délce a mimořádné šířce si můžete pro-

stornost modelu DUO POOL užít v koupelně 

téměř jakékoli velikosti. Ale nenechte se malými 

vnějšími rozměry zmást, uvnitř je tato vana 

mimořádně prostorná.

DUO POOL

S hĺbkou 50,5 cm sa kúpeľ v nej stane 

skutočným pôžitkom. Navyše, vďaka neobvykle 

krátkej dĺžke a mimoriadnej šírke si môžete 

priestrannosť modelu DUO POOL užiť v kúpeľni 

takmer akejkoľvek veľkosti. Ale nenechajte sa 

malými vonkajšími rozmermi zmiasť, vo vnútri je 

táto vaňa mimoriadne priestranná.

 806/807* 190 100 43,5   180 66  • • •  C          Phoenix

 826/827* 170   90 43   149 54  • • • C • • • •      Phoenix

 828/829* 170   90 43   149 54  • • • C • • • •      Phoenix

 150 150 100 50,5   240 54  • • • COS • •        Sottsass

 660 170 100 47    121,5  150 48  •  • C  M • •      Phoenix

CORPO DUO/CORPO DUO STAR

STUDIO/STUDIO STAR pravá/pravá

STUDIO/STUDIO STAR levá/ľavá

DUO POOL

TWIN POOL

SLOBODA POHYBU. 
BEZ KOMPROMISU.

Model Šířka/ 

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Objem

(l)°

Délka boční části/ 

Dĺžka bočnej časti

(cm)

VIVO

VARIO PLUS

Design/ 

Dizajn
Antislip Celoplošný 

antislip

Perl-efekt Nosič Panel VIVO

TURBO PLUS

VIVO 

AQUA

VIVO

VITA

VIVO

TURBO

VIVO 

AQUA ECO

VIVO

VARIO ECO

Délka/

Dĺžka

(cm)

Příslušenství/

Príslušenstvo

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

° kapacita vany bez obvyklého objemu těla/kapacita vane bez obvyklého objemu tela

▲ hmotnost smaltované vany/hmotnosť smaltovanej vane
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

* =  pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)

C = COMFORT-LEVEL/COMFORT-LEVEL PLUS

I = nepřímé osvětlení/nepriame osvetlenie

O = dekor/dekór

M =  MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé van/

MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

S = napouštění „Vodopád“/napúšťanie „Vodopád“

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



KAŽDÉ KOUPELNĚ JEJÍ VLASTNÍ CHARAKTER.

AMBIENTE  20/21

VAIO SET STAR

Koupel nebo sprchu? Elegantní kombinovaná

vana VAIO SET/VAIO SET STAR vám svoji 

přizpůsobivostí nabízí pohodlí, ať zvolíte

kteroukoli z možností.

VAIO SET STAR

Kúpeľ alebo sprchu? Elegantná kombinovaná 

vaňa VAIO SET/VAIO SET STAR vám svojou 

prispôsobivosťou ponúka pohodlie, nech zvolíte 

ktorúkoľvek z možností.

VAIO DUO OVAL 

Model VAIO DUO OVAL je díky pohodlným 

opěrkám pro ruce, dvěma šikmým zádovým 

profilům a odpadu umístěnému uprostřed

vhodný pro koupel ve dvou. Nabízíme jej také s

jednodílným tvarovaným panelem.

VAIO DUO OVAL 

Model VAIO DUO OVAL je vďaka pohodlným

opierkam pre ruky, dvom šikmým chrbtovým

profilom a odpadu umiestnenému v strede

vhodný pre kúpeľ vo dvojici. Ponúkame ho tiež s 

jednodielnym tvarovaným panelom.

VAIO STAR

Model VAIO/VAIO STAR určený pro jednu osobu 

může být doplněn madly zvyšujícími pohodlí

a bezpečnost.

VAIO STAR

Model VAIO/VAIO STAR určený pre jednu 

osobu môže byť doplnený madlami zvyšujúcimi

pohodlie a bezpečnosť.

VAIO DUO

Tradiční obdélníkový tvar modelu VAIO DUO 

poskytuje řadu možností, kam jej umístit.

VAIO DUO

Tradičný obdĺžnikový tvar modelu VAIO DUO 

poskytuje rad možností, kam ho umiestniť.

VAIO 6 STAR 

Model VAIO 6/VAIO 6 STAR je určen pro jednu 

osobu a nabízí prostor o šířce 90 cm.

VAIO 6 STAR

Model VAIO 6/VAIO 6 STAR je určený pre jednu

osobu a ponúka priestor široký 90 cm.

VAIO DUO 6

Model VAIO DUO 6 má šest rohů,  aby vás při 

umístění neomezoval.

VAIO DUO 6

Model VAIO DUO 6 má šesť rohov, aby vás pri 

umiestnení neobmedzoval.

VAIO DUO 8

Osmiúhelníkový tvar vany se hodí téměř do jaké-

hokoli půdorysu koupelny.

VAIO DUO 8

Osemuholníkový tvar vane sa hodí takmer do 

akéhokoľvek pôdorysu kúpeľne.

VAIO DUO 3

Rohová vana VAIO DUO 3 nabízí dostatek pro-

storu pro dvě osoby. Za příplatek dodávaný ladně 

zaoblený vnější panel její vzhled jen podtrhuje.

VAIO DUO 3

Rohová vaňa VAIO DUO 3 ponúka dostatok 

priestoru pre dve osoby. Za príplatok dodávaný 

ladne zaoblený vonkajší panel jej vzhľad len 

podčiarkuje.

VAIO DUO OVAL

VAIO/VAIO STAR

VAIO DUO

VAIO SET/VAIO SET STAR

VAIO 6/VAIO 6 STAR

VAIO DUO 6

VAIO DUO 8

VAIO DUO 3

 951 180   80  43   155    51         •         •             •                 M        •             •    •     Phoenix

 951-7 180   80  43   155          •         •             •                 x      •     Phoenix

 960/961* 170   80  43   145    50         •         •             •                 M        •             •       Phoenix

 950 180   80  43   155    54         •         •             •                 M        •             •    •     Phoenix

 956/957* 160   70  43     96    46         •         •             •                 M        •             •       Phoenix

 954/955* 170   75  43   134    50         •         •             •                 M        •             •       Phoenix

 958/959* 190   90  43   135,7  145    48         •         •             •                 M        •             •    •     Phoenix

 952 210   80  43   149,9  155    51         •         •             •                 M        •             •    •     Phoenix

 953 180   80  43   149,9  155    49         •         •             •                 M        •             •    •     Phoenix

 962 196,1 140,1  43   140  125    53                •          •             •    •  •  • • • Phoenix

 962-7 196,1 140,1  43   140  125                 •                 x        •             •    •  •  •   Phoenix

KAŽDEJ KÚPEĽNI JEJ VLASTNÝ CHARAKTER.

Model Šířka/ 

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Objem

(l)°

Délka boční části/ 

Dĺžka bočnej časti

(cm)

VIVO

VARIO PLUS

Design/ 

Dizajn
Antislip Celoplošný 

antislip

Perl-efekt Nosič Panel VIVO

TURBO PLUS

VIVO 

AQUA

VIVO

VITA

VIVO

TURBO

VIVO 

AQUA ECO

VIVO

VARIO ECO

Délka/

Dĺžka

(cm)

Příslušenství/

Príslušenstvo

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

° kapacita vany bez obvyklého objemu těla/kapacita vane bez obvyklého objemu tela

▲ hmotnost smaltované vany/hmotnosť smaltovanej vane
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

* =  pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)

C = COMFORT-LEVEL/COMFORT-LEVEL PLUS

I = nepřímé osvětlení/nepriame osvetlenie

O = dekor/dekór

M =  MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé van/

MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

S = napouštění „Vodopád“/napúšťanie „Vodopád“

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



NAVRŽENO PRO ODPOČINEK OD HLAVY AŽ K PATĚ.

NOVOLA DUO STAR

Díky dvěma šikmým zádovým profilům a

odpadu umístěnému uprostřed se model 

NOVOLA DUO/NOVOLA DUO STAR stává

místem pro pohodlný odpočinek s přítelem

či přítelkyní.

NOVOLA DUO STAR

Vďaka dvom šikmým chrbtovým profilom a

odpadu umiestnenom uprostred sa model 

NOVOLA DUO/NOVOLA DUO STAR stáva

miestom pre pohodlný odpočinok s priateľom

či priateľkou.

NOVOLA DUO OVAL STAR

Model NOVOLA DUO OVAL/NOVOLA DUO OVAL 

STAR zaujme svým oválným tvarem, vhodným 

zejména pro umístění v prostoru.

NOVOLA DUO OVAL STAR

Model NOVOLA DUO OVAL/NOVOLA DUO OVAL 

STAR zaujme svojím oválnym tvarom, vhodným 

najmä pre umiestnenie v priestore.

NOVOLA STAR

Prostor s liniemi tvaru mušle, který model 

NOVOLA/NOVOLA STAR přináší, nabízí při

koupeli řadu poloh pro posezení i poležení.

NOVOLA STAR

Priestor s líniami tvaru mušle, ktorý model 

NOVOLA/NOVOLA STAR prináša, ponúka pri 

kúpeli rad polôh pre posedenie i poležanie.

NOVOLA SET STAR

Model NOVOLA SET/NOVOLA SET STAR určený 

pro jednu osobu je mistrem v přizpůsobivosti:

není jen pouhou pohodlnou vanou, v níž si 

můžete příjemně poležet, ale jeho dno je rovné, 

abyste při sprchování stáli bezpečně.

NOVOLA SET STAR

Model NOVOLA SET/NOVOLA SET STAR určený 

pre jednu osobu je majstrom v prispôsobivosti:

nie je len pohodlnou vaňou, v ktorej si môžete 

príjemne poležať, ale jeho dno je rovné, aby ste 

pri sprchovaní stáli bezpečne.

AMBIENTE  22/23

NOVOLA DUO 6 STAR

Tato vana je navržena tak, aby vás doslova

rozmazlovala od hlavy až k patě. 

Šestiúhelníkový vnější tvar modelu

NOVOLA DUO 6/NOVOLA DUO 6 STAR 

umožňuje její instalaci do různých pozic.

NOVOLA DUO 6 STAR

Táto vaňa je navrhnutá tak, aby vás doslova

rozmaznávala od hlavy až k päte.

Šesťuholníkový vonkajší tvar modelu

NOVOLA DUO 6/NOVOLA DUO 6 STAR 

umožňuje jej inštaláciu do rôznych pozícií.

NOVOLA DUO 8 STAR

Zvlněné vnitřní tvary a přepad na straně 

modelu NOVOLA DUO 8/NOVOLA DUO 8

STAR doslova zvou k odpočinku.

Osmiúhelníkový tvar pak nabízí nespočet

možností   pro   její   umístění.

NOVOLA DUO 8 STAR

Zvlnené vnútorné tvary a prepad na strane

modelu NOVOLA DUO 8/NOVOLA DUO 8

STAR doslova pozývajú na odpočinok. 

Osemuholoníkový tvar potom ponúka

nespočetné možnosti pre jej umiestnenie.

NOVOLA DUO OVAL/

NOVOLA DUO OVAL STAR

NOVOLA/NOVOLA STAR

NOVOLA DUO/NOVOLA DUO STAR

NOVOLA SET/NOVOLA SET STAR

NOVOLA DUO 6/

NOVOLA DUO 6 STAR

NOVOLA DUO 8/

NOVOLA DUO 8 STAR

 260/270* 180 80 44  197 53         •         •             • C                M     •    Kurz

 252/253* 170 75 44  153 51         •         •             • C                M     •    Kurz

 256/257* 180 80 44  197 56         •         •             • C                M     •    Kurz

 261/262* 170 80 44  155 55         •         •             • C                M     •    Kurz

 254/255* 210 80 44 149,9 197 55         •         •             • C                M     •    Kurz

 

 258/259* 180 80 44 149,8 197 53         •         •             • C                M     •    Kurz

NAVRHNUTÉ PRE ODPOČINOK OD HLAVY AŽ K PÄTE.

Model Šířka/ 

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Objem

(l)°

Délka boční části/ 

Dĺžka bočnej časti

(cm)

VIVO

VARIO PLUS

Design/ 

Dizajn
Antislip Celoplošný 

antislip

Perl-efekt Nosič Panel VIVO

TURBO PLUS

VIVO 

AQUA

VIVO

VITA

VIVO

TURBO

VIVO 

AQUA ECO

VIVO

VARIO ECO

Délka/

Dĺžka

(cm)

Příslušenství/

Príslušenstvo

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

° kapacita vany bez obvyklého objemu těla/kapacita vane bez obvyklého objemu tela

▲ hmotnost smaltované vany/hmotnosť smaltovanej vane
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

* =  pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)

C = COMFORT-LEVEL/COMFORT-LEVEL PLUS

I = nepřímé osvětlení/nepriame osvetlenie

O = dekor/dekór

M =  MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé van/

MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

S = napouštění „Vodopád“/napúšťanie „Vodopád“

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



PRÍŤAŽLIVÝ VZHĽAD.
PRÍJEMNÝ PÔŽITOK.

RETRO 6 STAR

Model RETRO 6/RETRO 6 STAR má jedinečný

promyšlený tvar, který do vaší koupelny přináší 

neomylný charakter, protože šestiúhelníkový tvar 

nabízí značnou volnost při volbě umístění.

RETRO 6 STAR

Model RETRO 6/RETRO 6 STAR má jedinečný

premyslený tvar, ktorý do vašej kúpeľne prináša 

neomylný charakter, pretože šesťuholníkový tvar 

ponúka značnú voľnosť pri voľbe umiestnenia.

RETRO STAR

Vany RETRO představují současné vyjádření ele-

gance stylu Art Deco. A luxusní délka modelů 

RETRO/RETRO STAR dojem z přitažlivého vzhle-

du jen zvyšuje.

RETRO STAR

Vane RETRO predstavujú súčasné vyjadrenie 

elegancie štýlu Art Deco. A luxusná dĺžka mode-

lov RETRO/RETRO STAR dojem z príťažlivého 

vzhľadu len zvyšuje.

RONDO STAR

Je vždy milé, máte-li si kde odpočinout. Jemné 

vnitřní linie modelu RONDO/RONDO STAR nabí-

zejí koupajícímu k odpočinku dostatek prostoru. 

A široké opěrky pro ruce pohodlí ještě zvyšují.

RONDO STAR

Je vždy milé, ak si máte kde odpočinúť. Jemné 

vnútorné línie modelu RONDO/RONDO STAR 

ponúkajú kúpajúcemu sa na odpočinok dostatok 

priestoru. A široké opierky na ruky pohodlie ešte 

zvyšujú.

RONDO 8 STAR

Chytře uspořádané vnitřní linie modelu

RONDO 8/RONDO 8 STAR vytvářejí prostor

pro naprosto uvolňující poležení. A díky 

osmiúhelníkovému vnějšímu tvaru je možno 

tento model začlenit do téměř jakéhokoli 

půdorysu koupelny.

RONDO 8 STAR

Chytro usporiadané vnútorné línie modelu

RONDO 8/RONDO 8 STAR vytvárajú priestor

pre úplne uvoľňujúce poležanie. A vďaka

osemuholníkovému vonkajšiemu tvaru je

možné tento model začleniť do takmer

akéhokoľvek pôdorysu kúpeľne.

RONDO 6 STAR

Přizpůsobivost umožňující montáž do jakékoli 

pozice – to je nabídka šestiúhelníkového modelu 

RONDO 6/RONDO 6 STAR.

RONDO 6 STAR

Prispôsobivosť umožňujúca montáž do akejkoľvek

pozície – to je ponuka šesťuholníkového modelu

RONDO 6/RONDO 6 STAR.

RETRO 8 STAR

Osmiúhelníkový uvnitř, osmiúhelníkový

zvenčí. Model RETRO 8/RETRO 8 STAR

přináší nejen nadčasovou krásu, ale nabízí

i prostor, v němž pohodlně spočinete.

RETRO 8 STAR

Osemuholníkový vo vnútri, osemuholníkový

zvonku. Model RETRO 8/RETRO 8 STAR

prináša nielen nadčasovú krásu, ale ponúka

aj priestor, v ktorom pohodlne spočiniete.

AMBIENTE  24/25

PŘITAŽLIVÝ VZHLED.
PŘÍJEMNÝ POŽITEK.

 820/821* 190 90 45  194    64         •         •             • CS                M        •             •    •    Phoenix 

 824/825* 190 80 45 135,7 134    49         •         •             • CS               M        •             •    •    Phoenix

  822/823* 180 90 45 160 194    59         •         •             • CS               M        •             •    •    Phoenix

  700/701* 170 75 44  130    51         •         •             • CS               M        •             •    •  •  • • • Phoenix

 710/711* 180 80 44  178    57         •         •             • CS               M        •             •    •  •  • • • Phoenix

 706/707* 197 75 44 140,6 130    48         •         •             • CS               M        •             •    •  •  • • • Phoenix

 716/717* 206 80 44 147 178    54         •         •             • CS               M        •             •    •  •  • • • Phoenix

 708/709* 170 75 44 140,6 130    49         •         •             • CS               M        •             •    •  •  • • • Phoenix

 718/719* 180 80 44 150 178    54         •         •             • CS               M        •             •    •  •  • • • Phoenix

RETRO/RETRO STAR

RETRO 6/RETRO 6 STAR

RETRO 8/RETRO 8 STAR

RONDO/RONDO STAR

RONDO 6/RONDO 6 STAR

RONDO 8/RONDO 8 STAR

Model Šířka/ 

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Objem

(l)°

Délka boční části/ 

Dĺžka bočnej časti

(cm)

VIVO

VARIO PLUS

Design/ 

Dizajn
Antislip Celoplošný 

antislip

Perl-efekt Nosič Panel VIVO

TURBO PLUS

VIVO 

AQUA

VIVO

VITA

VIVO

TURBO

VIVO 

AQUA ECO

VIVO

VARIO ECO

Délka/

Dĺžka

(cm)

Příslušenství/

Príslušenstvo

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

° kapacita vany bez obvyklého objemu těla/kapacita vane bez obvyklého objemu tela

▲ hmotnost smaltované vany/hmotnosť smaltovanej vane
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

* =  pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)

C = COMFORT-LEVEL/COMFORT-LEVEL PLUS

I = nepřímé osvětlení/nepriame osvetlenie

O = dekor/dekór

M =  MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé van/

MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

S = napouštění „Vodopád“/napúšťanie „Vodopád“

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



JESTLIŽE VŠE MĚŘÍME POHODLÍM.

AQUAMARIN STAR

Ergonomicky tvarovaný zádový profil a zvýšená 

opěrka krku vytvářejí z modelu AQUAMARIN/

AQUAMARIN STAR synonymum pro úroveň 

pohodlí při koupeli. A mimořádná délka zajišťuje, 

že i nejvyšší lidé v ní pohodlně spočinou.

AQUAMARIN STAR

Ergonomicky tvarovaný chrbtový profil a zvýšená 

opierka krku vytvárajú z modelu AQUAMARIN/

AQUAMARIN STAR synonymum pre úroveň 

pohodlia pri kúpeli. A mimoriadna dĺžka zaisťuje, 

že aj najvyšší ľudia v nej pohodlne spočinú.

PURO

PURO je příkladem jasného a puristického

designu, kde jsou všechny prvky redukovány 

na podstatu. Tento koncept přináší současný 

bytový design i do koupelny a vytváří estetickou 

harmonii.

PURO

PURO je príkladom jasného a puristického

dizajnu, kde sú všetky prvky redukované

na podstatu. Tento koncept prináša súčasný 

bytový dizajn i do kúpeľne a vytvára estetickú 

harmóniu. 

AMBIENTE  26/27

CLASSIC DUO

Jako klasická čtyřúhelníková vana přesvědčuje i 

CLASSIC DUO nadčasovými, vyváženými tvary a 

komfortními proporcemi.

CLASSIC DUO

Ako klasická štvoruholníková vaňa presviedča i 

CLASSIC DUO nadčasovými, vyváženými tvarmi a 

komfortnými proporciami.

CLASSIC DUO OVAL

Nepříliš mnoho a nepříliš málo. CLASSIC DUO 

OVAL je vždy dobrou volbou. Tak jednoduchá,

jak je nutné, tak komfortní, jak jen je možné. 

Vnitřní tvar vany zve díky dvěma stejným

zádovým profilům k pohodlné koupeli ve dvou.

CLASSIC DUO OVAL

Nie príliš veľa a nie príliš málo. CLASSIC DUO 

OVAL je vždy dobrou voľbou. Tak jednoduchá, 

ako je nutné, tak komfortná, ako len je možné. 

Vnútorné tvary vane pozývajú vďaka dvom

rovnakým chrbtovým profilom k pohodlnému 

kúpeľu vo dvojici.

AK VŠETKO MERIAME POHODLÍM.

PURO

s bočním přepadem

s bočným prepadom

CLASSIC DUO OVAL

CLASSIC DUO

AQUAMARIN/

AQUAMARIN STAR

 652 170 75 42  137    50         •        •              • O         •             •    • • • • • Kaldewei

 653 180 80 42  165    54         •        •              • O         •             •    • • • • • Kaldewei

 656 170 75 42  137    50         •        •              • O         •             •    • • • • • Kaldewei

 657 180 80 42  165    54         •        •              • O         •             •    • • • • • Kaldewei

 111 180 80 43  158    50         •        •              • COS               M          •             •    • • • • • Sottsass

 103 160 70 43    95    44         •        •              • COS                 Sottsass

 105 170 70 43  110    47         •        •              • COS               M        •             •    • • • • • Sottsass

 107 170 75 43  122    48         •        •              • COS               M        •             •    • • • • • Sottsass

 109 180 75 43  143    50         •        •              • COS               M        •             •    • • • • • Sottsass

 110 180 80 43  158    53         •        •              • COS               M        •             •    • • • • • Sottsass

 280/281* 180 80 42  131    55         •        •              • CO               M        •             •   •    Flacke

 284/285* 190 90 42  175    62         •        •              • CO               M        •             •   •    Flacke

Model Šířka/ 

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Objem

(l)°

Délka boční části/ 

Dĺžka bočnej časti

(cm)

VIVO

VARIO PLUS

Design/ 

Dizajn
Antislip Celoplošný 

antislip

Perl-efekt Nosič Panel VIVO

TURBO PLUS

VIVO 

AQUA

VIVO

VITA

VIVO

TURBO

VIVO 

AQUA ECO

VIVO

VARIO ECO

Délka/

Dĺžka

(cm)

Příslušenství/

Príslušenstvo

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

° kapacita vany bez obvyklého objemu těla/kapacita vane bez obvyklého objemu tela

▲ hmotnost smaltované vany/hmotnosť smaltovanej vane
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

* =  pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)

C = COMFORT-LEVEL/COMFORT-LEVEL PLUS

I = nepřímé osvětlení/nepriame osvetlenie

O = dekor/dekór

M =  MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé van/

MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

S = napouštění „Vodopád“/napúšťanie „Vodopád“

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



DYNA STAR

Základní tvar modelu DYNA/DYNA STAR se 

širokým zádovým profilem vám poskytuje velký 

prostor k relaxační koupeli.

DYNA STAR

Základný tvar modelu DYNA/DYNA STAR so 

širokým chrbtovým profilom vám poskytuje veľký 

priestor na relaxačný kúpeľ.

SENTO STAR

Označit model SENTO STAR za nadčasovou 

krásku není přehnané. Ergonomicky tvarovaná 

vana určená pro jednu osobu s čistým tradičním 

tvarem se zužuje, čímž šetří vodu.

SENTO STAR

Označiť model SENTO STAR za nadčasovú krás-

ku nie je prehnané. Ergonomicky tvarovaná vaňa 

určená pre jednu osobu s čistým tradičným 

tvarom sa zužuje, čím šetrí vodu.

CO NEJVÍCE VYUŽÍT DOSTUPNÝ PROSTOR.

AMBIENTE  28/29

DYNA DUO

Dvě osoby, jedna koupel: pohodlně tvarované

zádové profily modelu DYNA DUO a odpad 

umístěný uprostřed vyzývají ke společné

koupeli. Díky vysoko umístěnému přepadu se 

můžete do vody doslova ponořit.

DYNA DUO

Dve osoby, jeden kúpeľ: pohodlne tvarované 

chrbtové profily modelu DYNA DUO a odpad 

umiestnený v strede vyzývajú na spoločný

kúpeľ. Vďaka vysoko umiestnenému prepadu sa 

môžete do vody doslova ponoriť.

DYNA SET STAR

Model DYNA SET/DYNA SET STAR je kombino-

vaná vana, ideální jak pro koupel, tak ke sprcho-

vání. Široké, ploché dno neomezující pohyb se 

zdá větší než kompaktní vnější rozměry této 

vany.

DYNA SET STAR

Model DYNA SET/DYNA SET STAR je kombino-

vaná vaňa, ideálna ako pre kúpeľ, tak na sprcho-

vanie. Široké, ploché dno neobmedzujúce pohyb 

sa zdá väčšie ako kompaktné vonkajšie rozmery 

tejto vane.

ČO NAJVIAC VYUŽIŤ DOSTUPNÝ PRIESTOR.

 393/394* 170 75 43  124    51         •        • • CO          Phoenix

 630/631* 190 75 43  157    69         •        • • CO          Phoenix

 610 170 75 43  140    49         •        • •           Phoenix

 611 180 80 45  200    62         •        • •           Phoenix

 632/633* 160 70 39  101    44         •        • • C          Phoenix

 634/635* 170 75 39  118    50         •        • • C          Phoenix

 626/627* 160 70 43  122    46         •        • • C               M        •             •    •    Phoenix

 624/625* 150 75 43  133    45         •        • • C               M        •             •    •    Phoenix

 620/621* 170 75 43  169    53         •        • • C               M        •             •    •    Phoenix

 622/623* 180 80 43  169    68         •        • • C               M        •             •    •    Phoenix

 377* 170 80 43  130    51                •        • • CS          Phoenix

 378* 180 80 43  140    55                •        • • CS          Phoenix

DYNA/DYNA STAR

DYNA DUO

DYNA SET/DYNA SET STAR

SENTO STAR

Model Šířka/ 

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Objem

(l)°

Délka boční části/ 

Dĺžka bočnej časti

(cm)

VIVO

VARIO PLUS

Design/ 

Dizajn
Antislip Celoplošný 

antislip

Perl-efekt Nosič Panel VIVO

TURBO PLUS

VIVO 

AQUA

VIVO

VITA

VIVO

TURBO

VIVO 

AQUA ECO

VIVO

VARIO ECO

Délka/

Dĺžka

(cm)

Příslušenství/

Príslušenstvo

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

° kapacita vany bez obvyklého objemu těla/kapacita vane bez obvyklého objemu tela

▲ hmotnost smaltované vany/hmotnosť smaltovanej vane
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

* =  pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)

C = COMFORT-LEVEL/COMFORT-LEVEL PLUS

I = nepřímé osvětlení/nepriame osvetlenie

O = dekor/dekór

M =  MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé van/

MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

S = napouštění „Vodopád“/napúšťanie „Vodopád“

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



Modell-Nr./ 
Modell-Nr.

Tiefe/Tiefe 
(cm)

Nutzinhalt Liter°/ 
Nutzinhalt Liter°

passende Duschwanne/ 
passende Duschwanne

Schenkellänge/ 
Schenkellänge

VIVO
VARIO PLUS

Designer/
Designer

Antislip/ 
Antislip

Vollantislip/ 
Vollantislip

Perl-Effekt/ 
Perl-Effekt

Griffe/ 
Griffe

Träger zum Verfliesen/ 
Träger zum Verfliesen

Verkleidung/ 
Verkleidung

VIVO
TURBO

VIVO 
AQUA

VIVO
VITA

VIVO 
AQUA ECO

VIVO 
VARIO

Abb. Seite/
Abb. Seite

KAŽDÁ RODINA MÁ INÉ POTREBY.

SANIFORM MEDIUM STAR

Malá hloubka vany SANIFORM MEDIUM/

SANIFORM MEDIUM STAR – pouhých 31,5 cm 

– nejen výrazně snižuje spotřebu vody, ale 

samozřejmě značně usnadňuje vstup i výstup.

SANIFORM MEDIUM STAR

Malá hĺbka vane SANIFORM MEDIUM/SANIFORM 

MEDIUM STAR – iba 31,5 cm – nielen výrazne 

znižuje spotrebu vody, ale samozrejme značne 

uľahčuje vstup aj výstup.

SANIFORM PLUS

Některé tvary se stávají součástí každodenního 

života. Například model SANIFORM PLUS, který je 

určen pro jednu osobu a jehož odpad je umístěn

na konci, je jednou z tradičních van navržených 

tak, aby vyhovovaly lidskému tělu a přitom vypa-

daly pohledně v každé koupelně.

SANIFORM PLUS

Niektoré tvary sa stávajú súčasťou každodenného

života. Napríklad model SANIFORM PLUS, ktorý je

určený pre jednu osobu a ktorého odpad je

umiestnený pri konci, je jednou z tradičných vaní

navrhnutých tak, aby vyhovovali ľudskému telu

a pritom vyzerali pekne v každej kúpeľni.

SANILUX STAR

Elegantní model SANILUX/SANILUX STAR je 

obdélníková vana s mimořádně čistými křivkami. 

Měkké zaoblení zejména vnitřního tvaru dává 

této vaně pro jednu osobu její vlastní charakter. 

A zaoblený týlní profil přispívá k pohodlnému 

odpočinku.

SANILUX STAR

Elegantný model SANILUX/SANILUX STAR je 

obdĺžniková vaňa s mimoriadne čistými krivka-

mi. Mäkké zaoblenie najmä vnútorného tvaru 

dáva tejto vani pre jednu osobu jej vlastný 

charakter. A zaoblený krčný profil prispieva k 

pohodlnému odpočinku.

MINI STAR pravá a levá

Díky svému speciálnímu tvaru poskytuje model 

MINI/MINI STAR bohatý prostor pro koupel a to 

i v nejmenších koupelnách. Tento model určený 

pro jednu osobu s odpadem na straně nabízíme 

v pravém nebo levém provedení.

MINI STAR pravá a ľavá

Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru poskytuje

model MINI/MINI STAR bohatý priestor pre kúpeľ, 

a to aj v najmenších kúpeľniach. Tento model 

určený pre jednu osobu s odpadom na boku 

ponúkame v pravom alebo ľavom vyhotovení.

ADVANTAGE  34/35

SANIFORM PLUS STAR

Stejně jako model SANIFORM PLUS vám

model SANIFORM PLUS STAR nabízí pohodlné

poležení doplněné o vyšší pohodlí a

bezpečnost zajištěnou madly.

SANIFORM PLUS STAR

Rovnako ako model SANIFORM PLUS vám 

model SANIFORM PLUS STAR ponúka pohodlné

poležanie doplnené o vyššie pohodlie a 

bezpečnosť zaistenú madlami.

SANIFORM V1-V4 STAR (na obr. verze V3)

Pro ideální využití prostoru v malých koupelnách 

je určena modelová řada SANIFORM V1–V4/

SANIFORM V1–V4 STAR s jedním „chybějícím“ 

rohem. Který z rohů bude chybět, záleží na

vaší volbě.

SANIFORM V1-V4 STAR (na obr. verzia V3)

Pre ideálne využitie priestoru v malých kúpeľniach 

je určený modelový rad SANIFORM V1–V4/

SANIFORM V1–V4 STAR s jedným „chýbajúcim“ 

rohom. Ktorý z rohov bude chýbať, záleží na 

vašej voľbe.

KAŽDÁ RODINA MÁ JINÉ POTŘEBY.

SANIFORM/SANIFORM STAR

SANIFORM PLUS/

SANIFORM PLUS STAR

SANIFORM MEDIUM/

SANIFORM MEDIUM STAR

SANIFORM V1-V4/

SANIFORM V1-V4 STAR 

SANILUX/SANILUX STAR

MINI pravá/MINI STAR pravá

MINI pravá/MINI STAR pravá

MINI levá/MINI STAR levá

MINI ľavá/MINI STAR ľavá

 374/338* 175 75 43  145    55  • • •   CO          Phoenix

 360-1/330* 140 70 41  67    40  • • •   CO          Phoenix

 361-1/331* 150 70 41  82    40  • • •   CO          Phoenix

 362-1/332* 160 70 41  93    44  • • •   CO          Phoenix

 363-1/335* 170 70 41  97    48  • • •   CO          Phoenix 

 371-1/334* 170 73 41  97    49  • • •   CO          Phoenix

 372-1/333* 160 75 41  107    45  • • •   CO          Phoenix

 373-1/336* 170 75 41  123    50  • • •   CO          Phoenix

 375-1/337* 180 80 43  150    55  • • •   CO          Phoenix

 366/344* 140 75 48  110    42  • • •   CO          Phoenix

 367/345* 160 75 48  140    49  • • •   CO          Phoenix

 245/246* 170 70 31,5  53    44  • • •   C          Phoenix

 362-1/332* 160 70 41  93    44  • • •   C          Phoenix

 

 342/343* 170 75 43  124    49  • • •   C          Phoenix

 834/835* 157 70/47,5 43  110    45  • • •   C          Phoenix

 830/831* 157 75/50 43  110    52  • • •   C          Phoenix

 836/837* 157 70/47,5 43  110    45  • • •   C          Phoenix

 832/833* 157 75/50 43  110    52  • • •   C          Phoenix

Model Šířka/ 

Šírka 

(cm)

Hloubka/

Hĺbka 

(cm)

Objem

(l)°

Délka boční části/ 

Dĺžka bočnej časti

(cm)

VIVO

VARIO PLUS

Design/ 

Dizajn
Antislip Celoplošný 

antislip

Perl-efekt Nosič Panel VIVO

TURBO PLUS

VIVO 

AQUA

VIVO

VITA

VIVO

TURBO

VIVO 

AQUA ECO

VIVO

VARIO ECO

Délka/

Dĺžka

(cm)

Příslušenství/

Príslušenstvo

Hmotnost/

Hmotnosť

(kg) 
▲ 

° kapacita vany bez obvyklého objemu těla/kapacita vane bez obvyklého objemu tela

▲ hmotnost smaltované vany/hmotnosť smaltovanej vane
x  = standard/štandard

• = za příplatek/za príplatok

* =  pro madla (madla za příplatek)/pre madlá (madlá za príplatok)

C = COMFORT-LEVEL/COMFORT-LEVEL PLUS

I = nepřímé osvětlení/nepriame osvetlenie

O = dekor/dekór

M =  MULTIVERSO – panelový systém pro vířivé van/

MULTIVERSO – panelový systém pre vírivé vane

S = napouštění „Vodopád“/napúšťanie „Vodopád“

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

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

Pro maximální požitek a relaxaci je rozhodující vedle toho, jak pohodlně si můžete ve vaně lehnout, i jak hluboko se můžete ponořit 
do vody. Tuto hloubku můžete zvýšit s COMFORT-LEVEL a COMFORT-LEVEL PLUS s integrovaným napouštěním až o 50 mm podle své 
osobní záliby. Jednoduše lehkým pootočením páčky, aniž byste přitom ovládali samotný odpad.

Pre maximálny pôžitok a relaxáciu je rozhodujúce vedľa toho, ako pohodlne si môžete vo vani ľahnúť, i ako hlboko sa môžete ponoriť 
do vody. Túto hĺbku môžete zvýšiť s COMFORT-LEVEL a COMFORT-LEVEL PLUS s integrovaným napúšťaním až o 50 mm podľa svojej 
osobnej záľuby. Jednoducho ľahkým pootočením páčky, bez toho, aby ste pritom ovládali samotný odpad.

COMFORT-LEVEL A COMFORT-LEVEL PLUS.

Kdo miluje koupel, bude nadšen, protože zcela nové 
napouštění „Vodopád“ od firmy Kaldewei umožňuje zcela 
zvláštní prožitek. Napouštění navržené studiem Phoenix 
Design, Stuttgart/Tokio je harmonicky integrováno do 
stěny vany. Při otevření přívodu vody se automaticky
otevírá clona a do vany se vylévá stejnoměrný proud 
vody. „Vodopád“ slouží pro vytvoření klidné a příjemné
atmosféry bez jakýchkoliv rušivých prvků uvnitř vany. 
Opojně elegantní řešení s jedinečným tvarem i funkcí, 
odpovídající vysokým designovým nárokům.

Kto miluje kúpeľ, bude nadšený, pretože celkom nové 
napúštanie „Vodopád“ od firmy Kaldewei umožňuje úplne 
iný pôžitok. Napúšťanie navrhnuté štúdiom Phoenix
Design, Stuttgart/Tokio je harmonicky integrované do 
steny vane. Pri otvorení prívodu vody sa automaticky 
otvára clona a do vane sa vylieva rovnomerný prúd 
vody. „Vodopád“ slúží pre vytváranie kľudnej a príjemnej
atmosféry bez akýchkoľvek rušivých prvkov vo vnútri  
vane. Opojne elegantné riešenie s jedinečným tvarom a 
funkciou, zodpovedajúce vysokým dizajnovým nárokom.

NAPOUŠTĚNÍ „VODOPÁD“.
NAPÚŠŤANIE „VODOPÁD“.

OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVY PRO VANY. OSVETĽOVACIE SÚPRAVY PRE VANE.

NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ PRO VANY. NEPRIAME OSVETLENIE PRE VANE.

Nic není k vytvoření atmosféry v koupelně působivější než světlo. Právě ve spojení s relaxační koupelí může barevné osvětlení zesílit 
pocit pohody. Světlo mění koupelnu v lákající oázu, barevné impulsy stimulují látkovou výměnu a zásobují buňky energií, tělo i duše 
relaxují. K vytvoření požadované nálady je možné si vybrat z různých možností individuálního osvětlení.

Nič nie je pre vytvorenie atmosféry v kúpeľni pôsobivejšie než svetlo. Práve v spojení s relaxačným kúpeľom môže farebné osvetlenie 
zosilniť pocit pohody. Svetlo mení kúpeľňu v lákajúcu oázu, farebné impulzy stimulujú látkovú výmenu a zásobujú bunky energiou, telo 
i duša relaxujú. K vytvoreniu požadovanej nálady je možné si vybrať z rôznych možností individuálneho osvetlenia.

SVĚTLO VYTVÁŘÍ ZVLÁŠTNÍ ATMOSFÉRU.
SVETLO VYTVÁRA ZVLÁŠTNU ATMOSFÉRU.

Osvětlovací souprava pro vany Kaldewei se stará o příjemný prožitek z koupele prostřednictvím náladových světelných efektů.
K dispozici je bílé nebo spektrální světlo. Souprava se skládá z LED-světla, řídicí jednotky, připojovacího kabelu a ovládacího tlačítka 
umístěného ve vaně.

Osvetľovacia súprava pre vane Kaldewei sa stará o príjemný pôžitok z kúpeľa prostredníctvom náladových svetelných efektov.
K dispozícii je biele alebo spektrálne svetlo. Súprava sa skladá z LED-svetla, riadiacej jednotky, pripojovacieho kábla a ovládacieho 
tlačidla umiestneného vo vani.

S nepřímým osvětlením pro vany nabízí Kaldewei exkluzivní světelný koncept pro nejvyšší designové nároky. Čtyři nepřímé světelné 
zdroje jsou ponořeny do stěn vany a starají se o decentní, ale o to účinnější světelnou náladu.
Nepřímé osvětlení je k dostání pro všechny modely CENTRO DUO a CONODUO kromě van s vířivými systémy.

S nepriamym osvetlením pre vane ponúka Kaldewei exkluzívny svetelný koncept pre najvyššie dizajnové nároky. Štyri nepriame
svetelné zdroje sú ponorené do stien vane a starajú sa o decentnú, ale o to účinnejšiu svetelnú náladu.
Nepriame osvetlenie je k dostaniu pre všetky modely CENTRO DUO a CONODUO okrem vaní s vírivými systémami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ/PRÍSLUŠENSTVO  44/45
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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
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