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Všetko potrebné 

vždy poruke 
Dostatok miesta na všetko, čo v kúpeľni 

potrebujete. Prakticky vyriešite nevyužitý 

priestor pod i nad umývadlom, nad pračkou 

alebo napríklad v rohu.

Elegantný a zladený dizajn 
Od kúpeľne požadujeme, aby bola nielen praktická, 

ale aj krásna. Kúpeľňový nábytok preto rozšíril 

obľúbené koncepty RAVAK, a vytvoril tak s vaňou 

a umývadlom dokonale zladený celok. 

Elegantný dizajn nezovšednie a Vy sa môžete 

svojou krásnou kúpeľnou pochváliť susedom.

Vysoko kvalitné spracovanie 
Korpus skriniek tvorí špeciálna vodeodolná 

impregnovaná drevotriesková doska, 

dvierka vyrábané z MDF sú tiež impregnované 

a vodeodolné. Bez problému odolajú 

vlhkému kúpeľňovému prostrediu. 

Nemusíte sa báť ich zničenia ani pri čistení 

mokrou handrou. Dvierka sú ošetrené dvoma 

vrstvami základného laku a finálne lakované 

bielou polyuretánovou farbou s vysokým leskom. 

Vysoko kvalitné kovanie zaistí jednoduché otváranie 

a zatváranie dvierok.

Jednoduchá údržba 
Ich údržba je jednoduchá vďaka špeciálnej úprave 

povrchu dvierok a čistému dizajnu bez držadiel. 

Otváranie dvierok všetkých skriniek je riešené 

praktickým presahom dvierok alebo integrovaným 

držadlom v dizajne dvierok. 

Zavesené alebo na nožičkách 
Vďaka závesnému systému sa pri upratovaní 

ľahko dostanete pod všetky skrinky. Do kúpeľní, 

kde nie je možné nábytok zavesiť na stenu, 

je možné dokúpiť ku skrinkám nožičky.

Jednoduchá montáž 
Pri kúpe si nemusíte lámať hlavu nad zložitými nákresmi 

na zostavenie jednotlivých dielov a strácať tak čas. 

Všetok kúpeľňový nábytok RAVAK je dodávaný 

rovno v zmontovanom stave.

Kúpeľňa snov 2009 
Obľubu u verejnosti už kúpeľňový nábytok Praktik 

dokázal 1. miestom v súťaži Kúpeľňa snov 

na veľtrhu SHK Brno 2009. 

Kúpeľňový nábytok 
Praktický a dokonale zladený
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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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Kúpeľňový nábytok Classic
 

Kúpeľňový nábytok Rosa

 Dodacia lehota je 3 týždne. Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

L (left) - ľavý variant výrobku. R (right) - pravý variant výrobku.    

Do kúpeľní, kde nie je možné zavesiť nábytok na stenu, je možné dokúpiť 

ku skrinke SDU Rosa Comfort univerzálne nožičky. Str.  187

M 780 L/R 

Zrkadlo s poličkou, integrovanými 

bodovými svetlami a zásuvkou. 

78 x 68 x 16 cm (š / v / h)

                            Cena:  275,-

Do kúpeľní kde nie je možné zav

SDU Rosa Comfort L/R  

Skrinka pod nábytkové 

umývadlo Rosa Comfort 

so šuplíkom a integrovaným 

košom na prádlo.

78 x 68 x 50 cm (š / v / h)

                               Cena:  450,-
(Cena za skrinku bez umývadla.)

M 560 

Zrkadlo so svetlom. 

56,5 x 80 x 3 cm (š / v / h)

                 Cena:  195,-

SDU Rosa L/R  

Skrinka pod umývadlo Rosa 

so šuplíkom.

56 x 24x 40 cm (š / v / h)

                     Cena:  210,-
(Cena za skrinku bez umývadla.)

Zrkadlo Classic 600  150,-

Zrkadlo Classic 700  160,-

Zrkadlo Classic 800  170,-
Zrkadlo s integrovanou žiarovkou 

a zásuvkou na fén alebo 

holiaci strojček. 

60 / 70 / 80 x 55 x7 cm (š / v / h)

                       

SD Classic 600             235,-

SD Classic 700             250,-

SD Classic 800 L/R      270,-     

Skrinka pod umývadlo Classic s praktickým 

šuplíkom s veľkým úložným priestorom 

(výška 40 cm).

60 / 70 / 80 x 47 x 49 cm (š / v / h) 
(Cena za skrinku bez umývadla.)

 Dodacia lehota je 3 týždne. Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

 L (left) - ľavý variant výrobku. R (right) - pravý variant výrobku.  

SB Classic L/R        

Vysoká skrinka 

so sklenenými poličkami 

a integrovaným 

praktickým šuplíkom 

v hornej časti. 

35 x 120 x 30 cm (š / v / h)

        Cena:  300,-

TIPY a RADY
Kúpeľňový 
nábytok Rosa 
je veľmi dobre 
kombinovateľný 
s nábytkom Uni.
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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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Kúpeľňový nábytok Praktik Kúpeľňový nábytok Uni

 Dodacia lehota je 3 týždne.

 Dodacia lehota je 8 týždňov.   Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

L (left) - ľavý variant výrobku. R (right) - pravý variant výrobku.

 Dodacia lehota je 3 týždne.

 Dodacia lehota je 8 týždňov.   Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

L (left) - ľavý variant výrobku. R (right) - pravý variant výrobku.    

SH Uni  

Horná skrinka. 

Skrinka vhodná na 

umiestnenie 40 cm nad 

práčku. Otočením výrobku 

získate ľavý alebo pravý 

variant dvierok.

41 x 68,5 x 20 cm (š / v / h)

 Cena:  155,-

SHC 600 Uni 

Skrinka vhodná 

na umiestnenie 

60 cm nad práčku.

60 x 68,5 x 23 cm (š / v / h)

 Cena:  245,-

PS Uni 

Dolná skrinka. Otočením 

výrobku získate ľavý alebo 

pravý variant dvierok.

42 x 71 x 37 cm (š / v / h)

 Cena:  205,-

PS L/R Uni 

Dolná skrinka 

so šuplíkom.

42 x 85 x 37 cm 

(š / v / h)

Cena:  285,-

SB Uni 

Bočný stĺp. Otočením 

výrobku získate ľavý alebo 

pravý variant dvierok.

41 x 180 x 35 cm (š / v / h)

Cena:  340,-

S

S

n

6

6

 

Pre kúpeľne, kde nie je možné 

nábytok zavesiť na stenu, možno 

dokúpiť k spodným skrinkám 

a vysokej skrinke  2 keramické 

nožičky s kovovou stojkou.

M 780 L/R    
 Cena:  275,-
M 960 L/R    
 Cena:  305,-
Zrkadlo s poličkou, 

integrovanými bodovými svetlami 

a zásuvkou. 

78 / 96 x 68 x 16 cm (š / v / h)

SDZU Praktik S L/R 

Skrinka pod nábytkové 

umývadlo Praktik S 

so šuplíkom a integrovaným 

košom na prádlo. 

96 x 68 x 50 cm (š / v / h)

                     Cena:  850,-
(Cena za skrinku bez umývadla.)

SDU Praktik S L/R     

 Cena:  250,-
SDU Praktik U L/R    

 Cena:  235,-
Skrinka pod umývadlo. 

78 / 96 x 24 x 43 cm (š / v / h)

Do kúpeľní, kde nie je možné zavesiť nábytok 

Praktik na stenu, je možné dokúpiť 

ku skrinke SDZU Praktik univerzálne nožičky.

Str.  187

MR Base 

Univerzálne nožičky 

3,8 x 10 cm (ø/v)

3,8 x 12 cm (ø/v)

Cena:  22,-

TIPY a RADY
Kúpeľňový 
nábytok Praktik 
je veľmi dobre 
kombinovateľný 
s nábytkom Uni.
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KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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