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Elegantne šetria miestom
Len máloktorá kúpeľňa je tak veľká, aby jej majiteľ mohol povedať,
že je v nej priestoru viac ako dosť...
A práve preto sú umývadla RAVAK navrhnuté tak, aby efektívne využívali miesto.
Navyše svojim moderným dizajnom dokonale ladia s vaňou, s ktorou vytvárajú
jednotný kúpeľňový koncept. Celok doplňujú praktické a opäť dizajnovo zladené
skrinky. Stačí si len vybrať to najvhodnejšie umývadlo podľa tvaru a veľkosti,
či už potrebujete veľký umývací priestor alebo dostatočnú odkladaciu plochu,
aby ste mali všetko stále po ruke.

Moderné technológie
Liaty mramor z ktorého sú vyrobené umývadla RAVAK je nadčasový materiál
s vlastnosťami zaručujúcimi dlhú životnosť a vysokú odolnosť výrobku. Pri výrobe
umývadiel z liateho materiálu, resp. umelého mramoru, sa používa technológia liatia
zmesi drveného prírodného vápenca a živice do vopred pripravených foriem. Bielu
povrchovú vrstvu tvorí zafarbená živica (Gelcoat), ktorá mramor zároveň chráni.

Vysoká kvalita
Vysokú kvalitu všetkých výrobkov zaisťuje plne automatizovaný výrobný proces.
Výsledkom je homogenita materiálu vo všetkých smeroch. Vďaka tomu sú všetky
umývadla úplne rovnaké.

Dokonale rovné plochy a hrany
Liaty mramor sa vyznačuje dokonale hladkým povrchom. Vďaka tomu je z tohto
materiálu možné vyrobiť aj také tvary, ktoré bežná keramika nedovolí. Prednosťou
liatych umývadiel sú preto dokonale čisté hrany a rovné odkladacie plochy.

Výhodná cena
Umývadlá

Umývadlá

Umývadla z liateho mramoru sú za veľmi dobrú cenu. Porovnajte si sami cenu
za keramické a liate umývadlo, najmä umývadla väčších rozmerov.

Praktické
umývadlá
z liatych prírodných materiálov
do vašej kúpeľne
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Umývadlá Rosa

Umývadlá Unity

Umývadlo Unity vyplní
potrebný priestor
a vytvorí dostatok
odkladacieho priestoru.

Ak k vani Rosa
použijete aj umývadlo Rosa,
môžete si byť istí,
že vaša kúpeľňa
bude dizajnovo
perfektne zladená.

pravý
variant

ľa
va vý
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nt

Umývadla Rosa majú v prednej časti
praktický držiak na uteráky.

Umývadlo Unity cena od:

162,-

Umývadlo Rosa cena od:

250,-

Umývadlo Rosa

Umývadlo Unity

Umývadlo Rosa Comfort

Umývadlo Unity L/R
120 cm

150
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(190)

78 cm

550
479

(392)

220
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406
345

(544)

475

Umývadlo Rosa je najmenšie zo série
a je určené do malých kúpeľní.

Umývadlo Rosa Comfort pôsobí odľahčenejšie
a má viac priestoru na zavesenie uteráku.

Umývadlo Rosa Comfort nábytkové
(190)

190

105

105

78 cm

190

78 cm
780

105

Praktickú konzolu
Unity je možné použiť
napríklad
na zavesenie uterákov.
Vyrába sa v prevedení
biela a nerez.

(392)

pravý
variant

(544)

Ø35

550
479
(392)

255 85

440
Ø35

550
479

190

780

440

pravý
variant

(190)

TIPY a RADY
Ak potrebujete umiestniť
umývadlo presne do niky,
môžete ho veľmi
opatrne zrezať na
požadovanú šírku.

170
50

190

Umývadlo Rosa Comfort Plus

160
155
50

105

255 85

55

Ø35

255 85

Umývadlá

440

pravý
variant

pravý
variant

stredový
variant

780

276
Ø35

(544)

Konzola Unity cena od:
Umývadlo Rosa Comfort nábytkové má rovnaké rozmery ako
umývadlo Rosa Comfort, odlišuje sa iba chýbajúcim držadlom.

UMÝVADLÁ

Umývadlo Rosa Comfort Plus je väčším variantom
umývadla Rosa. Doporučujeme ho použiť všade tam,
kde to kúpeľňa dovolí.

PRÍSLUŠENSTVO

Rosa L/R

250

Umývadlová pileta

17

Rosa Comfort L/R

285

Sifón chrómový

80

Rosa Comfort Plus L/R

375

Rosa Comfort L/R nábytkové

245
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90 cm

105

Umývadlá

566

pravý
variant

190

160
155
50

105

56 cm

L (left) - ľavý variant výrobku.
R (right) - pravý variant výrobku.
Umývadlá sa dodávajú iba s otvorom pre stojankovú batériu.
Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.
Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

42,-

Mosadzný tele
teleskopický
chrómový umývadlový
umý
sifón cena:

80,-

UMÝVADLÁ

PRÍSLUŠENSTVO

Unity 900 L/R

162

Umývadlová pileta

17

Unity 1200

182

Sifón chrómový

80

Konzola Unity biela (pár)

42

Konzola Unity nerez (pár)

92
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L (left) - ľavý variant výrobku.
R (right) - pravý variant výrobku.
Umývadlá sa dodávajú iba s otvorom pre stojankovú batériu.
Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.
Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.
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Umývadlo Avocado

Umývadlá Praktik
Umývadlo Avocado cena od:

142,-

Vhodný tvar umývadla môže
často situáciu doslova zachrániť.

Už názov týchto umývadiel
jasne napovedá, v čom tkvie
ich prednosť.

Umývadlo Avocado dizajnom dokonale
ladí s vaňou Avocado a vytvára tak krásny
harmonický celok.

Všetky umývadlá Praktik
vám ponúkajú dostatok
odkladacieho priestoru.
Je len na vás, pre aký variant
sa rozhodnete.

Aj v malej kúpeľni vznikne vďaka kombinácii
vane a umývadla Avocado dostatok voľného
miesta.
Tvar umývadla umožňuje jeho dômyselné
umiestnenie nad užšiu stranu vane,
kde zaberie minimálny priestor kúpeľne.

ľa
varvý
ian
t

Umývadlá Praktik svojím
tvarom dokonale kopírujú
vaňu Praktik a sú s ňou preto
v dokonalom súlade.
Umývadlo Praktik cena od:

245,Umývadlo Avocado

Umývadlo Praktik U

Umývadlo Avocado
Comfort

78 cm

95 cm

Umývadlo Praktik W

Umývadlo Praktik S
96 cm

116 cm

85 cm

Umývadlá

vý
pra ant
i
var

vý
pra ant
i
var

ľavý
variant

Ak vám to priestor kúpeľne umožní, neváhajte a zadovážte
si umývadlo Avocado Comfort. V porovnaní s umývadlom
Avocado vám poskytne ešte viac odkladacieho priestoru
a ešte viac komfortu pri umývaní.

TIPY a RADY
Spoľahlivé batérie Suzan
sa hodia k umývadlu Avocado.
Viac informácií na str. 38.

Umývadlá

ľavý
variant

ľavý
variant

P á toto umývadlo
Práve
ý dl je
j dôkazom,
dô
že slovíčko praktik
nie je súčasťou názvu iba náhodou. Umývadlo
Praktik S je dostatočne veľké s odkladacími plochami
po oboch stranách.

Prednosťou umývadla Praktik U je jeho
univerzálne umiestnenie v kúpeľni.
Môžete ho dať do roku, tesne vedľa vane
so zástenou alebo do protiľahlého rohu
vane, čím medzi umývadlom a vaňou vďaka
ich zaobleným rohom vznikne viac priestoru
na prechádzanie.

Prvá odkladacia plocha (mokrá) je položená
nižšie, ohraničená po celom obvode
a zvažuje sa až do mycieho priestoru. Slúži
na odkladanie vecí, z ktorých odkvapkáva
voda, ako napr. mydlo, kefka na zuby apod.
Druhá plocha (suchá) je položená vyššie
a slúži naopak na odkladanie vecí, z ktorých
nič neodkvapkáva a teda ich treba uchovať
v suchu. Váš sušič na vlasy, či holiaci strojček
tento prístup určite ocenia.

Skúste sa zamyslieť, koľko „zbytočného“ priestoru
v kúpeľni zaberá vaša práčka. Ak nad práčku
umiestnime umývadlo, namiesto strateného
priestoru získame veľkú odkladaciu plochu,
ktorá sa práčky pod ňou nedotýka a teda
sa na ňu neprenášajú nijaké vibrácie vyvolané
žmýkaním či inou činnosťou pracieho cyklu.

Mosadzný teleskopický
tele
chrómový umý
umývadlový
sifón cena:

80,UMÝVADLÁ

PRÍSLUŠENSTVO

Avocado L/R

142

Umývadlová pileta

17

Avocado Comfort L/R

200

Sifón chrómový

80
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L (left) - ľavý variant výrobku.
R (right) - pravý variant výrobku.
Umývadlá sa dodávajú iba s otvorom pre stojankovú batériu.
Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.
Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

UMÝVADLÁ

PRÍSLUŠENSTVO

Praktik S L/R

255

Umývadlová pileta

17

Praktik U L/R

245

Sifón chrómový

80

Praktik W L/R

285
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L (left) - ľavý variant výrobku.
R (right) - pravý variant výrobku.
Umývadlá sa dodávajú iba s otvorom pre stojankovú batériu.
Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.
Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.
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Umývadlo BeHappy

Umývadlá Classic

Umývadla Classic, najmä
v kombinácii s rovnomennou
vaňou klasických tvarov,
v elegantnom modernom dizajne,
budú ozdobou každej kúpeľne.
Ich tvar a rozmery oceníte najmä
v menších kúpeľniach,
ale tiež všade tam, kde
potrebujete dostatok
odkladacieho priestoru.
Umývadla Classic tiež vkusne
doplnia akýkoľvek sprchový kút.

Umývadlo Classic cena od:

Umývadlo BeHappy v kombinácii
s rovnomennou vaňou bolo
vytvorené špeciálne pre použitie
v malých kúpeľniach.
Jeho umiestnenie nad vaňu
predstavuje unikátne riešenie
úspory miesta. Pritom všetko
pohodlie pri jeho používaní
zostáva zachované.

pravý
variant

Umývadlo BeHappy cena:

200,-

215,-

Umývadlo Classic 600

Umývadlo Classic 700

Umývadlo Classic 800 L/R

70 cm

60 cm

80 cm

Spoľahlivé batérie Suzan sa hodia aj k umývadlu BeHappy.
Viac informácií na str. 38.

50 cm

Umývadlá

cm

cm

cm

49

49

49

Umývadlá

Umývadlo BeHappy

TIPY a RADY

57

cena:

140
155

30

30

zavretá

(408)

(508)

(96)

110
235

Ø35

6

Ø4

570

Pravú alebo ľavú variantu umývadla
rozlišujeme podľa toho,
do ktorého rohu umývadlo
umiestnime. Batéria musí byť
umiestnená oproti vám.
Radšej si výber správneho
výrobku overte podľa obrázku.

220
185

381

65
235

(323)

(323)

490

235

5

6

6

(408)

Ø3

Ø4

Ø4

490

(323)

otvorená

500

300
(111)

5

6

(180)

50

32
177
30

32
65

Ø3

Ø4

440

350

(111)

5

235

65

Ø3

(180)

800

700

300

490

(210)

(111)

30

600

280

(210)

177

(160)

ý
prav t
n
varia

24,-

Umývadlo Classic 800 je dostatočne veľké,
ale predovšetkým poskytuje veľkú odkladaciu
plochu po strane na všetko, čo potrebujete
mať v kúpeľni poruke. Vybrať si môžete pravý
alebo ľavý variant umývadla.

30

280

50

(160)

Umývadlo Classic 700 je prostredným
zo série. Oproti prvému umývadlu Classic
má väčší vnútorný priestor na mytie rúk
a pranie drobného prádla.

177

32

Umývadlo Classic 600 je najmenšie
zo série umývadiel Classic. Vďaka tomu
je vhodné najmä do malých kúpeľní,
či už v koncepte s vaňou Classic alebo
v kombinácii so sprchovým kútom.

cm

Umyvadlová pileta ClickClack

ľavý
variant

358

UMÝVADLÁ
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Classic 600

200

Umývadlová pileta

17

Classic 700
Classic 800 L/R

225
245

Sifón chrómový
Hrazda Classic 600, 700, 800

80
40
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L (left) - ľavý variant výrobku.
R (right) - pravý variant výrobku.
Umývadlá sa dodávajú iba s otvorom
pre stojankovú batériu.
ov.
Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.
Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Umývadlo
Classic s hrazdou
Ak nechcete umývadlo Classic doplniť skrinkou,
môžete si k nemu zadovážiť hrazdu na uteráky.

UMYVADLO a PRÍSLUŠENSTVO
BeHappy L/R
Umývadlová pileta
ClickClack systém

215
24

L (left) - ľavý variant výrobku.
R (right) - pravý variant výrobku.
Umývadlá sa dodávajú iba s otvorom pre stojankovú batériu.
Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.
Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.
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Pravý
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