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Sanitárna keramika

Séria

NOVA TOP BEZ BARIÉR
Číslo

výrobku
Sk bez DPH

biela
Hmotnosť

cca. kg
Počet

ks/paleta

Sériu Nova Top Bez Barier je možné vhodne doplniť sanitárnou keramikou Vitalis z programu Keramag Dodávané farby: 000 biela
Držadlá a ďalšie príslušenstvo pre telesne postihnutých nájdete na stranách 117 - 121.

Umývadlo pre telesne postihnutých
s otvorom pre batériu, bez prepadu
65 x 56 cm, montáž na skrutky  068465 1.830 17,5 14

Odporúčame inštalovať s podomietkovým 
sifónom a odtokovým sitkom Viega.

Podomietkový sifón Viega, chrómovaný  V56331 1.456

Odtokové sitko Viega, chrómované  V5125 193
k sifónu V56331

SET umývadlo pre telesne postihnutých 
s 2 držadlami 69207 7.880

skladajúci sa z:
- umývadlo pre telesne postihnutých 068465
- 2 pevné nerezové držadlá pre umývadlo L2154605 
 - dĺžka 60 cm, Ø 30 mm, hladké
 - vr. montážnej sady do muriva (plná tehla, betón)

Kombinované WC zvýšené, 6l,
pre osoby so zníženou pohyblivosťou
odpad vodorovný, skladajúce sa z:

-  WC misa s hlbokým splachovaním  063400 3.222 20,0 8
 odpad vodorovný, výška 46 cm

- Keramická nádrž Nova Top  064001 2.577 11,0 12K
 s dvojčinným splachovaním 3/6 l
 tlačidlo chrómované

kombinovateľné s WC sedadlom 
060120 (Nova Top), 060114, 060115

Závesné WC s dĺžkou 70 cm
pre telesne postihnutých  063500 3.975 19,0 16
s hlbokým splachovaním, 6l  

kombinovateľné s WC sedadlom 
060120 (Nova Top), 060114, 060115

Predlžovacia prívodna trubka,                                 G361887161 718
45 cm (Geberit)

WC SET pre telesne postihnutých 69208 7.990

skladajúci sa z:
- závesné WC s hlbokým splachovaním 063500
 s dížkou 70 cm
- sklopné nerezové držadlo k WC L2161005
 - dĺžka 70 cm, Ø 30 cm, hladké
 - vr. montážnej sady do muriva (plná tehla, betón)

WC sedadlo, tvrdé,  060120 936  42K
z Duroplastu
závesy kovové
balené v kartóne po 6 ks

WC sedadlo bez poklopu pre starších 
a telesne postihnutých z Duroplastu,  060115 1.285  7K
špeciálne spevnené kovové závesy  

WC sedadlo s poklopom pre starších 
a telesne postihnutých z Duroplastu,  060114 1.726  5K
špeciálne spevnené kovové závesy
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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
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Odporúčané maloobchodné ceny v Sk bez DPH, platné od 1. 4. 2007

Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre kúpeľňu BEZ BARIÉR
séria Basic Číslo

výrobku
Sk bez DPH

 Povrch: hladký Výrobca: LEHNEN (D)

Držadlo jednoduché

priemer: 30 mm
nerezová oceľ, hladký leštený povrch

dĺžka (rozteč): 300 mm  L 20-001-05 830
dĺžka (rozteč): 600 mm  L 20-006-05 1.400

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Pevné držadlo pre umývadlo

priemer: 30 mm
nerezová oceľ, hladký leštený povrch

dĺžka (rozteč): 600 mm  L 21-546-05 3.460
celková dĺžka: 615 mm

dĺžka (rozteč): 700 mm  L 21-544-05 3.660
celková dĺžka: 715 mm

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Sklopné držadlo k WC

priemer: 30 mm
nerezová oceľ, hladký leštený povrch

dĺžka (rozteč): 700 mm  L 21-610-05 4.910
celková dĺžka: 715 mm

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

117

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



P
R

ÍS
LU

Š
E

N
S

TV
O

 

B
E

Z
 B

A
R

IÉ
R

Odporúčané maloobchodné ceny v Sk bez DPH, platné od 1. 4. 2007

Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre kúpeľňu BEZ BARIÉR
séria Funktion Číslo

výrobku

 UPOZORNENIE: termín dodania príslušenstva v hladkom a matnom vyhotovení do 5 týždňov Výrobca: LEHNEN (D)
 V objednávke, prosím, udávajte druh povrchového vyhotovenia uvedením zodpovedajúceho čísla na konci čísla výrobku, napr. L 10 001 02

Sk bez DPH
 zvlnené / hladké matné

Druhy povrchového vyhotovenia: 2 - zvlnené, 1 - hladké, 4 - matné

Držadlo jednoduché

dĺžka (rozteč): 300 mm  L 10 001 0 . 1.140 1.310
dĺžka (rozteč): 600 mm  L 10 006 0 . 1.960 2.270
priemer: 32 mm

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Držadlo lomené 90˚

306 x 610 mm
priemer: 32 mm
  - pravé  L 10 121 1 . 2.710 3.110
  - ľavé ( na obrázku)  L 10 121 2 . 2.710 3.110

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Držadlo do sprchy
so zvislým hladkým ramenom 
(pre držiak do sprchy)

600 x 1100 mm
priemer: 32 mm

  - pravé  L 10 235 1 . 4.570 5.280
  - ľavé ( na obrázku)  L 10 235 2 . 4.570 5.280

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Držiak sprchy  L 11 202 00                       1.890

pre montáž na zvislé hladké rameno 
sprchovacieho držadla s priemerom 32 mm
(L 10 235 1. , .L 10 235 2.)
povrch: 0 - leštený

Držiak toaletného papiera  L 11 031 00                       1.890

- hák so svorkou pre montáž na držadlo

povrch: 0 - leštený 

Držadlo k WC
s upevnením na stenu a do podlahy

850 x 850 mm
priemer: 32 mm

  - pravé  L 10 521 1 . 4.680 5.370
  - ľavé ( na obrázku)  L 10 521 2 . 4.680 5.370

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)
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Odporúčané maloobchodné ceny v Sk bez DPH, platné od 1. 4. 2007

Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre kúpeľňu BEZ BARIÉR
séria Funktion Číslo

výrobku
Sk bez DPH

 zvlnené / hladké matné

 UPOZORNENIE: termín dodania príslušenstva v hladkom a matnom vyhotovení do 5 týždňov Výrobca: LEHNEN (D)
 V objednávke, prosím, udávajte druh povrchového vyhotovenia uvedením zodpovedajúceho čísla na konci čísla výrobku, napr. L 10 001 02

Druhy povrchového vyhotovenia: 2 - zvlnené, 1 - hladké, 4 - matné

Pevné držadlo pre umývadlo 50 cm

dĺžka (rozteč): 500 mm
celková dĺžka: 520 mm
výška (rozteč): 305 mm
šírka (rozteč): 153 mm
priemer: 32 mm

 - pravé  L 10 401 1 . 4.130 4.740
 - ľavé (na obrázku)  L 10 401 2 . 4.130 4.740

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Pevné držadlo pre umývadlo 60 cm  L 10 546 0 . 4.620 5.310

dĺžka (rozteč): 600 mm
celková dĺžka: 620 mm
výška (rozteč): 153 mm
priemer: 32 mm

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Sklopné držadlo k WC 85 cm  L 10 611 0 . 6.680 7.680

dĺžka (rozteč): 850 mm
celková dĺžka: 870 mm
výška (rozteč): 153 mm
priemer: 32 mm

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Sklopné držadlo 60 cm  L 10 612 0 . 6.510 7.490

dĺžka (rozteč): 600 mm
celková dĺžka: 620 mm
výška (rozteč): 153 mm
priemer: 32 mm

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Pevné držadlo 85 cm  L 10 545 0. 4.880 5.600

dĺžka (rozteč): 850 mm
celková dĺžka: 870 mm
výška (rozteč): 153 mm
priemer: 32 mm

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Sklopné sedadlo na sprchovanie, bez operadla  L 12 001 00                      8.630

Rozmery sedadla: 450 x 350 mm

Montáž na stenu,
povrch sedadla PVC s otvormi

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)
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Odporúčané maloobchodné ceny v Sk bez DPH, platné od 1. 4. 2007

Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre kúpeľňu BEZ BARIÉR
séria Funktion Číslo

výrobku

 Povrch: 0 - leštený Výrobca: LEHNEN (D)
 

Sk bez DPH

Sklopné sedadlo na sprchovanie, s operadlom  L 12 211 00 9.200

Rozmery sedadla:
šírka: 486 mm
vyloženie: 525 mm
výška s operadlom: 500 mm

Montáž na stenu,
sedadlo z  PVC modulov

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Sklopné sedadlo na  sprchovanie, s operadlom  L 12 231 00 9.200
montáž na držadlo

Rozmery sedadla:
šírka: 486 mm
vyloženie: 525 mm
výška s operadlom: 445 mm

Montáž zavesením na držadlo,
sedadlo z PVC modulov

Sprchovacia vanička z nerezovej ocele  L 15 502 00 17.560
900 x 900 mm
výška 38 mm, odtok Ø 60 mm

s protiklzným povrchom, 
na zabudovanie do úrovne podlahy, 
dodávané vrátane odpadového sifónu

Vešiak sprchového závesu  L 14 101 00 5.700
900 x 900 mm

Pre montáž do rohu,
s dodatočným stropným 
upevnením s výškou 500 mm

Upevňovacia sada pre sklopné zrkadlo  L 16 005 10 3.790
2-dielna, bez zrkadla, 

pre zrkadlá hrúbky 6 mm 
s rozmerom 600 x 400 mm, 
s úchytom na reguláciu uhla naklopenia

povrch: 0 - leštený
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Odporúčané maloobchodné ceny v Sk bez DPH, platné od 1. 4. 2007

Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre kúpeľňu BEZ BARIÉR
séria Evolution Číslo

výrobku
Sk bez DPH

 * termín dodania cca. 4 - 5 týždňov Výrobca: LEHNEN (D)

Držadlo jednoduché
priemer: 30 mm
matná nerezová oceľ s bielymi ozdobnými prvkami

dĺžka (rozteč): 300 mm   L 30-003-071 2.200
dĺžka (rozteč): 400 mm   L 30-004-071 2.370
dĺžka (rozteč): 600 mm   L 30-006-071 2.820
dĺžka (rozteč): 800 mm  * L 30-008-071 3.090

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Pevné držadlo pre umývadlo s držiakom na uterák
priemer: 32 mm
matná nerezová oceľ s bielymi ozdobnými prvkami

dĺžka: 600 mm   L 30-301-000 5.560

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Sklopné držadlo k WC
priemer: 38 mm
matná nerezová oceľ
na povrchu s bielou hladkou tvrdou penou PUR

dĺžka: 700 mm   L 30-402-000 7.550
dĺžka: 850 mm   L 30-403-000 7.550

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Držiak toaletného papiera  * L 31-001-001 2.410
142 x 190 mm
matná nerezová oceľ
s bielymi ozdobnými prvkami

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Držiak na WC kefu, s kefou  * L31-031-001 2.630
výška: 372 mm
priemer: 90 mm
matná nerezová oceľ

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Háčik jednoduchý  * L31-151-001 330
matná nerezová oceľ

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Sklopné zrkadlo   L31-201-100 6.240
600 x 450 x 5 mm
možnosť sklopenia 0 – 22° 

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)

Sklopné sedadlo na sprchovanie, bez operadla  L 32-001-000 13.790
matná nerezová oceľ
na povrchu s bielou hladkou tvrdou PUR penou
montáž na stenu

Dodávané vr. montážnej sady do muriva
(plná tehla, betón)
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