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Čistý a moderný dizajn
Minimum kovových profilov a maximum čistého skla.

Aj samotné dvere sú tvorené iba bezpečnostným 

sklom širokým 6 mm.

Vďaka tomu sa tento výrobok hodí do každej kúpeľne, 

kde chcete nechať vyniknúť obklad stien. 

Pivot v bielej farbe rozsvieti vašu kúpeľňu, 

v prevedení satin naopak vytvorí luxusnejší dojem.

Nezničiteľný 

pivotový mechanizmus 

otvárania dverí
Žiadne kolečká, ale jednoduchý 

a nezničiteľný systém otvárania dverí. 

Vlastný pánt dverí je tvorený z kvalitnej 

nerezovej ocele osadenej do tela pántu.

Jednoduchá údržba
Minimum profilov a žiadne neprístupné 

miesta, rohy ani zákutia vám nebudú 

komplikovať údržbu. 

Vďaka jednoduchej čistiteľnosti výrobku 

bude upratovanie oveľa jednoduchšie 

a nepripraví vás zbytočne o drahocenný čas.

Zvoľte si funkciu držadla
Pre výrobky radu Pivot je charakteristické 

ergonomicky riešené držadlo moderného 

dizajnu. Ak je držadlo otočené smerom 

dole umocní eleganciu sprchového kútu. 

Držadlo otočené smerom nahor je zasa veľmi 

praktické. Môžete si naňho zavesiť uterák, 

takže ho po osprchovaní budete mať 

hneď po ruke.

Všade sa zmestí
Použitím nadstavovacích profilov 

môžete výrobok ľubovoľne rozširovať, 

a preto sa vám naozaj všade zmestí. 

Nemusíte tak zbytočne platiť za výrobu drahého atypu. 

Môžete si vybrať veľkosť aj tvar presne podľa vašich potrieb.

RAVAK AntiCalc® šetrí váš čas aj silu. 

Táto povrchová úprava skla vytvára neviditeľný štít odpudzujúci 

vodu. Údržba skla je tak potom oveľa jednoduchšia.

                                                                                          Viď str.  26

Bez tejto ochrannej vrstvy sa aj ten najluxusnejší výrobok môže zmeniť 

na veľmi neatraktívny.
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Pivot  Moderný a spoľahlivý

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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Vaničky: Perseus, Perseus Pro, Gigant Pro viď str.   100.Vaničky: Perseus, Perseus Pro viď str.   100.Použitie: obdĺžnikové vane s rovným okrajom.Vaničky: Genta, Genta Pro viď str.   100.

GVS2  vaňová stena dvojdielna

Ak si na vašu vaňu zaobstaráte zástenu GVS2, zistíte, 

čo je to pohodlné sprchovanie. Budete sa môcť pohodlne 

sprchovať bez toho, aby ste zamokrili celú kúpeľňu.

TIPY a RADY
Sprchové kouty SKKP6 a SKCP4 lze kombinovat 
s pevnou stěnou (PSS) a vytvořit tak kout do prostoru.

Pre uľahčenie vstupu do vane 
sa pohyblivá časť vaňovej zásteny GSV2 
otvára smerom von z vane.

GSH3  hranatý trojdielny sprchový kút

Pôdorys tohto sprchového kúta ho predurčuje na použitie všade tam, 

kde treba šetriť miestom.

Sprchové dvere sa otvárajú smerom von, pričom treba

rozlišovať pravý alebo ľavý spôsob ich otvárania.

Označenie
(typ) 

Rozmery
(mm)

Cena
(ks)

Cena
(komplet)

GSH3 - 90 L/R 885-897

vstup 594

585
1 085

G SET - 90 L/R 500

Pozor: Celková cena sprchového kútu GlassLine je tvorená cenou za G SET 

alebo G SET Matrix a cenou za sklenené časti (napr. GSKK3, GSKK4). 

Sklá je možné kombinovať s guľatými (G SET) aj s hranatými pántmi (G SET Matrix), 

preto je ich cena je uvedená zvlášť.

Označenie
(typ) 

Rozmery
(mm)

Cena
(ks)

Cena
(komplet)

GVS2 L/R
995-1005

225
525

G SET L/R 300

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.  Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Výška výrobku 1900 mm.             Výška výrobku 1500 mm.

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

Viete, že ľavý 

a pravý variant 

dverí sa určuje 

podľa toho,

na ktorej strane 

(pri pohľade zvonku) 

sú pánty?

2.  GSD3  sprchové dvere trojdielne

Sprchové dvere trojdielne tvoria dva diely pevné a jeden diel pohyblivý, 

ktorý umožňuje vstup do sprchového kúta. Aj pri tomto type kúta rozlišujeme 

pravý a ľavý variant vstupu. Štandardnou výbavou sprchových dverí GSD3 

vo veľkosti 120 cm je 1 kus krátkeho držiaka. Krátky držiak pomáha stabilizovať 

tú pevnú stenu, ktorá nesie pánty dverí sprchového kúta. 

1.  GSD2  sprchové dvere dvojdielne

Sprchové dvere GSD 2 tvorí jeden diel pevný a jeden diel pohyblivý. 

Pri tomto type kúta rozlišujeme ľavý a pravý variant vstupu. 

Držiak pevnej steny nie je súčasťou výrobku.

Označenie

(typ) 

Rozmery

(mm)

Cena

(ks)

Cena

(komplet)

GSD3 - 110 L/R 1085-1110

vstup 529

430
930

G SET - 110 L/R 500

GSD3 - 120 L/R 1185-1210

vstup 629

460
960

G SET - 120 L/R 500

Pozor: Celková cena sprchového kútu GlassLine je tvorená cenou za G SET alebo G SET 

Matrix a cenou za sklenené časti (napr. GSKK3, GSKK4). Sklá je možné kombinovať 

s guľatými (G SET) aj s hranatými pántmi (G SET Matrix), preto je ich cena je uvedená zvlášť.

Výrobky sa štandardne dodávajú do 3 týždňov. 

L (left) - ľavý variant výrobku. R (right) - pravý variant výrobku. 
Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.                                                                      Výška výrobku 1900 mm.

                                                                                               

Označenie

(typ) 

Rozmery

(mm)

Vstup

(mm)

Cena

(ks)

Cena

(komplet)

GSD2 - 80 L/R A  790-805

B  800-815
vstup 529

320
705

G SET - 80 L/R 385

GSD2 - 90 L/R A  890-905

B  900-915
vstup 529

340
725

G SET - 90 L/R 385

GSD2 - 100 L/R A  990-1005

B  1000-1015
vstup 629

380
810

G SET - 100 L/R 430

Model A sprchových dverí je určený pre stavebný otvor, ktorý je až o 10 mm menší, ako štandardný 

rozmer výrobku. Model B je určený pre stavebný otvor, ktorý je až o 15 mm väčší, ako štandardný 

rozmer výrobku. (Napr. ak má vaša už obložená nika pre sprchové dvere rozmer 790 – 805 mm, 

kúpte si model A, ak má rozmer 800 - 815 mm, kúpte si model B.)

TIPY a RADY
Sprchové kouty SKKP6 a SKCP4 lze kombinovat 
s pevnou stěnou (PSS) a vytvořit tak kout do prostoru.

Polička GlassLine 
Ku krátkemu držiaku sprchového kúta rady GlassLine 
je možné primontovať aj praktickú poličku, 
ktorej dizajn je posilnený použitím priesvitných 
materiálov typu „ICE“, opracovaných laserovou 
technikou a kombinovaných s chrómovými 
prvkami. Výška poličky je 76 cm.

e

Cena: 

   100,-

Rohový sprchový kút Vaňová zástena

GSH3 cena: 

 1 085,-
GVS2 cena: 

  525,-

R 1
9

0
0

1
5

0
0

Nezabudnite na sedadlo! 

Viac informácií  viď str. 92 - 95    
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Sprchové dvere

1/  GSD2 cena od: 

          705,-

L

1
9

0
0

2/  GSD3 cena od: 

          930,-

L

1
9

0
0

TIPY a RADY
Sprchové kouty SKKP6 a SKCP4 lze kombinovat 
s pevnou stěnou (PSS) a vytvořit tak kout do prostoru.

Máte priestor pre sprchové dvere širší, ako sú štandardné rozmery ponúkaných 

výrobkov? Žiadny problém! Ako atyp sme schopní upraviť šírku pevných šírku 

pevných častí výrobku – pričom priestor vstupu zostáva rovnaký. Viac na str.  25

TIPY a RADY
Držiak GlassLine slúži aj ako vešiak 

na uterák, prípadne je možné 

naňho možné zavesiť aj poličku.                                                                                                                       

Držiak GlassLine 
dlhý 

   110,-

Držiak GlassLine krátky 

               90,-

Nezabudnite na sedadlo! 

Viac informácií  viď str. 92 - 95    

TIPY a RADY
Na všetky výrobky radu GlassLine je aplikovaná ochranná 
vrstva RAVAK AntiCalc. Ak na bežnú údržbu sprchového 
kúta použijete niekoľkokrát do roka RAVAK AntiCalc
Conditioner, môžete mať istotu, že tento výrobok 
aj po rokoch bude vyzerať ako nový. Viac na str. 26.

TEST ŽIVOTNOSTI 
30 ROKOV

TEST ŽIVOTNOSTI 
30 ROKOV

TEST ŽIVOTNOSTI 
30 ROKOV

TEST ŽIVOTNOSTI 
30 ROKOV

Aj v prevedení Aj v prevedení 

Aj v prevedení Aj v prevedení 

výhodnejšia výhodnejšia

výhodnejšia

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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GlassLine 
Matrix 

Fandíte modernému interiéru 

a puristickému dizajnu?
Vyhotovenie MATRIX je charakteristické predovšetkým potlačou 

bezpečnostných skiel a puristickým tvarom závesov (pántov) a úchytov dverí.

Pripevnenie na stenu pomocou špeciálnych chrómových úchytiek 

bez kovových profilov. Krásny dojem z vašej luxusnej kúpeľne 

nebude absolútne ničím rušený.

Jednotlivé časti GlassLine 

a GlassLine Matrix možno 

navzájom kombinovať
V praxi to znamená, že je možné skombinovať napr. číre 

sklo bez potlače s hranatými závesmi a úchytmi dverí. 

Závesy oblého tvaru je naopak možné doplniť 

potlačeným sklom Matrix.

Vysoká kvalita
Aj pri výrobkoch GlassLine Matrix sa môžete spoľahnúť na vysokú kvalitu rady GlassLine:

 vysoko kvalitné chrómové prvky (pánty dverí 

 a úchyty skiel) majú veľmi dlhú životnosť. 

 maximálna vodotesnosť 

 bezpečnostné sklo má šírku 8 mm a 6 mm. 

 Potlač je zhotovená tzv. smaltovaním, resp. 

 „zapečením“ farby do povrchu skla pri 

 teplote 600°C. Táto úprava zaručuje jeho trvalú 

 odolnosť proti zmývaniu. Tvrdosť teplom 

 zakalenej farby chráni potlač pred poškriabaním.

RAVAK AntiCalc® šetrí váš čas aj silu. 

Táto povrchová úprava skla vytvára na skle neviditeľný ochranný štít 

odpudzujúci vodu. Údržba skla je potom oveľa jednoduchšia.

                                                                                          Viď str.  26

Bez tejto ochrannej vrstvy sa i ten najluxusnejší výrobok môže zmeniť 

na veľmi neatraktívnu záležitosť.

Pánt MatrixDržiak Matrix

TEST ŽIVOTNOSTI 
30 ROKOV

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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Označenie

(typ) 

Rozmery

(mm)

Cena

(ks)

Cena

(komplet)

GSDPS - 80 L/R Matrix 785-797x785-797

vstup 527

555
1 090 

G SET - 80 Matrix L/R 535

GSDPS - 90 L/R Matrix 885-897x885-897

vstup 527

575
1 110 

G SET - 90 Matrix L/R 535

GSDPS - 100 L/R Matrix 985-997x985-997

vstup 627

680
1 280 

G SET - 100  Matrix L/R 600

GSDPS - 100x80 L/R Matrix 985-997x785-797

vstup 627

615
1 215 

G SET - 100 Matrix L/R 600

GSDPS - 110x80 L/R Matrix 1085-1097x785-797

vstup 627

635
1 235 

G SET - 110 Matrix L/R 600

GSDPS - 120x80 L/R Matrix 1185-1197x785-797 

vstup 627

670
1 320 

G SET - 120 Matrix L/R 650

GSDPS - 120x90 L/R Matrix          1185-1197x885-897 

vstup 627

720
1 370 

G SET - 120 Matrix L/R 650

GSH3 - 90 L/R Matrix 885-897x885-897

vstup 594

620
1 150 

G SET - 90 Matrix L/R 530

GVS2 L/R Matrix
995-1005

245
570 

G SET L/R Matrix 325

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

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

Označenie 

(typ) 

Rozmery

(mm)

Vstup

(mm)

Cena

(ks)

Cena

(komplet)

GSD2 - 80 L/R Matrix A 790-805

B 800-815
529

345
745

G SET - 80 L/R Matrix 400

GSD2 - 90 L/R Matrix A 890-905

B 900-915
529

360
760 

G SET - 90 L/R Matrix 400

GSD2 - 100 L/R Matrix A 990-1005

B 1000-1015
629

400
860 

G SET - 100 L/R Matrix 460

GSD3 - 110 L/R Matrix
1085-1110 529

500
1 025 

G SET - 110 L/R Matrix 525

GSD3 - 120 L/R Matrix
1185-1210 629

510
1 050 

G SET - 120 L/R Matrix 540

GSRV4 - 80  Matrix
785-797x785-797 763

550
1 250 

G SET - 80 Matrix 700

GSRV4 - 90 Matrix
885-897x885-897 763

600
1 300 

G SET - 90 Matrix 700

GSRV4 - 100 Matrix
985-997x985-997 905

700
1 500 

G SET - 100 Matrix 800

 Výška výrobku 1900 mm.          Výška výrobku 1500 mm.  
  
Model A sprchových dverí je určený pre stavebný otvor, ktorý je až o 10 mm menší, 

ako štandardný rozmer výrobku. Model B je určený pre stavebný otvor, 

ktorý je až o 15 mm väčší, ako štandardný rozmer výrobku.

Držiak GlassLine Matrix 
krátky, cena: 

    100,-

Držiak GlassLine Matrix 
dlhý, cena: 

    120,-

Polička GlassLine
dvojposchodová

100,-
Výška poličky 

je 760 mm.

Páčia sa vám tvarovo čisté pánty 

Matrix a číre sklo? Vzájomná 

kombinácia nie je problém!

RAVAK Collection 2010 ⎜85⎟  

Hydromasáž aj v sprche 

Hydromasážny panel

Nautilus
Hydromasážny panel

Jet

Nautilus, cena: 

  1 700,-
 Jet, cena: 

  1 350,-

Komfort pri sprchovaní môžete tiež zvýšiť osadením 
hydromasážneho panelu, ktorý dokáže viac ako len 
obyčajná sprcha.

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Výrobky sa štandardne dodávajú 

do 3 týždňov.

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH. 

Výrobky sa štandardne dodávajú 

do 3 týždňov.

Na obrázku je GSDPS Matrix. 

GlassLineGl
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Pozor: Celková cena sprchového kútu GlassLine je tvorená cenou za G SET alebo G SET Matrix 

a cenou za sklenené časti (napr. GSDPS Matrix). Sklá je možné kombinovať s guľatými (G SET) 

aj s hranatými pántmi (G SET Matrix), preto je ich cena je uvedená zvlášť.

Viac informácií na www.ravak.sk.Vi

výhodnejšia

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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Elegance
Stelesnenie klasického luxusu 

Bude dominovať vo vašej kúpeľni
Honosné robustné profily pre milovníkov klasického luxusu. 

Prispôsobí sa
Prispôsobí sa vaším požiadavkám na štýl. 

Zvoľte si dizajn držadiel, ktorý splní 

vaše predstavy o kráse.

Techno

Strohé línie, jednoduché tvary a ultramoderné interiéry. 

To sú synonymá pre výrobky radu Elegance 

ozdobené držiakom TEC.

Romantika

Sprchový kút Elegance 

doplnený držiakom 

ELE je nielen hodnotnou 

súčasťou moderných interiérov, 

ale uplatní sa i tam, 

kde iné dizajnové 

riešenia zlyhávajú.

Zdvihový mechanizmus
Všetky pohyblivé časti výrobku rady Elegance sú vybavené zdvihovým 

mechanizmom. Ten umožňuje aretáciu dverí v základnej polohe, 

ich automatické dovieranie a nadvihnutie nad prahovú lištu pri otváraní.  

Dokonalé tesnenie
Zaisťuje spodná okapnička a prahová tesniaca lišta.

  
RAVAK AntiCalc® šetrí váš čas aj silu. 

Táto povrchová úprava skla vytvára na skle neviditeľný ochranný štít 

odpudzujúci vodu. Údržba skla je potom oveľa jednoduchšia.

                                                                                          Viď str.  26

Bez tejto ochrannej vrstvy sa i ten najluxusnejší výrobok môže zmeniť 

na veľmi neatraktívnu záležitosť.

El
eg
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Elegance

Výška zdvihu 

je 4 mm.

y. 

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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Štvrťkruhový sprchový kút

Vaničky: Elipso, Tosca, Elipso Pro viď str.   100.

1.  ESKK2 sprchový kút štvrťkruhový

Nesporne najluxusnejší výrobok radu Elegance.

Skladá sa z dvoch nezávislých dielov, 

ktoré sa dajú otvárať dovnútra aj von.

1/  ESKK2 cena od: 

         1 050,-

Označenie

(typ) 

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo

Dekor Transparent

Prevedenie rámu

Biela
(cena bez držadiel)

Chrom
(cena bez držadiel)

ESKK2 - 80 900 770-790x770-790 1 050 1 450 

ESKK2 - 90 1000 870-890x870-890 1 100 1 500 

ESKK2 - 100 1100 970-990x970-990 1 285 1 700 

 Výrobky štandardne dodávané do 3 týždňov.

  Dodacia lehota je 8 týždňov.

 Výška výrobku 1850 mm.

 Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Rohové sprchové kúty

2.  ESKPS sprchový kút s pevnou stenou

Skladá sa z otočných dverí (ESKR2) a jednej pevnej steny (EPS). 

Oba diely rovnakých rozmerov sa dodávajú 

ako kompletný kút vo variante L alebo R. 

Kým pevná stena (EPS) je pevne spojená 

s vaničkou, otočná časť (ESKR2) 

sa dá otvárať iba smerom von.

Vaničky: Perseus, Perseus Pro viď str.   100. Vaničky: Perseus, Perseus Pro viď str.   100.

3.  ESKR2 sprchový kút rohový dvojdielny

Skladá sa z dvoch otočných dielov. ESKR2 ponúka spomedzi všetkých 

výrobkoch spoločnosti RAVAK najširší vstup do sprchového kúta. 

Pri použití bez vaničky navyše bez akýchkoľvek bariér. 

3/  ESKR2 cena od: 

           885,-

Potrebujete umiestniť 

umývadlo alebo 

práčku hneď vedľa 

sprchového kúta? 

Sprchový kút ESKPS 

vám to umožní.

Označenie

(typ) 

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo 

s ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc

Dekor Transparent

Prevedenie rámu

Biela

(cena bez držadiel)

Chrom

(cena bez držadiel)

ESKR2 - 80 950 770-790x770-790 885 1 150

ESKR2 - 90 1060 870-890x870-890 900 1 175

ESKR2 - 100 1160 970-990x970-990 975 1 215

ESKPS - 80 L/R 670 770-790x770-790 885 1 150

ESKPS - 90 L/R 770 870-890x870-890 900 1 150

ESKPS - 100 L/R 870 970-990x970-990 985 1 225

L (left) - ľavý variant výrobku. R (right) - pravý variant výrobku. Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov    Dodacia lehota je 8 týždňov. 

 Výška výrobku 1850 mm.

      L       R

        

Nezabudnite na sedadlo! 

Viac informácií  viď str. 92 - 95    

TIPY a RADY
Vďaka spôsobu otvárania dverí aj smerom 
dovnútra, môžete sprchový kút po jeho 
použití vyvetrať, bez toho aby voda zo skla 
stiekla na podlahu.

2/  ESKPS cena od: 

           885,-

      

TIPY a RADY
Doplňte si nový sprchový kút 
batériami RAVAK. 
Viac informácií na str. 36.

EleganceEl
eg

an
ce

výhodnejšia výhodnejšia

výhodnejšia

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



⎜90⎟ RAVAK Collection 2010 ⎜91⎟  RAVAK Collection 2010

   Vaňová zástenaSprchové dvere 

Označenie

(typ) 

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo

Dekor Transparent

Prevedenie rámu

Biela
(cena bez držadiel)

Chrom
(cena bez držadiel)

ESD1 - 80 L/R 610 770-810 500 650

ESD1 - 90 L/R 710 870-910 515 665

ESD1 - 100 L/R 810 970-1010 550 685

ESD2 - 110 890 1070-1110 575 785

ESD2 - 120 990 1170-1210 615 815

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

 Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

  Dodacia lehota je 8 týždňov.

 Výška výrobku 1850 mm.

 Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

EleganceEl
eg

an
ce

1.  ESD1  jednodielne sprchové dvere 

Otváranie vždy smerom von zo sprchového kúta. 

ESD1 treba objednávať v ľavom 

alebo pravom variante.

2.  ESD2  dvojdielne sprchové dvere 

ESD2 sa skladajú z dvoch otočných dielov, ktoré sa dajú otvárať 

aj smerom do sprchového kúta.

       

R

       

L
TIPY a RADY
Vďaka spôsobu otvárania dverí aj smerom dovnútra, môžete sprchový kút 
po jeho použití vyvetrať, bez toho aby voda zo skla stiekla na podlahu.

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

 Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

  Výška výrobku 1550 mm.

 Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Označenie (typ) Biela (cena bez držadiel) Chrom (cena bez držadiel)

EVS1 - 75 L/R 330 —

Držadlá Biela (cena / pár) Chrom (cena / pár)

Držadlo Tec 47 47

Držadlo Ele 37 —

Držadlá k výrobkom Elegance treba objednať zvlášť, ich cena nie je zahrnutá v cene výrobku.

Držadlo Tec chróm: 

     47,-
Držadlo Ele biele: 

     37,-
Držadlo Tec biele: 

     47,-

2/  ESD2 cena od: 

         575,-

Nezabudnite na sedadlo! 

Viac informácií  viď str. 92 - 95

1/  ESD1 cena od: 

         500,-

       

Hydromasáž aj v sprche

Hydromasážny panel

Nautilus
Hydromasážny panel

Jet

Komfort pri sprchovaní môžete tiež zvýšiť osadením hydromasážneho 
panelu, ktorý toho dokáže viac ako obyčajná sprcha.

•  Hliníkový panel so špeciálnou povrchovou úpravou, 

sklenená čelná stena u panelov Nautilus 

•  Trojcestná masážna hlavica Cobra

•  Hydromasážne trysky so smerovou aretáciou 

•  Každú funkciu (masážne trysky, hlavová a ručná sprcha) 

je možné spustiť aj samostatne a regulovať jej intenzitu. 

•  Termostatická zmiešavacia batérie a detská poistka proti 

obareniu horúcou vodou – oboje je možné nastaviť aj 

individuálne s pomocou obyčajného lekárskeho teplomeru.

EVS1 cena: 

 330,-

L – ľavý variant

Výrobky sú štandardne 
dodávané do 3 týždňov.

Výrobky sú štandardne 
dodávané do 3 týždňov.

Viac informácií na www.ravak.sk.Via

       

1 700,-
       

1 350,-

výhodnejšia výhodnejšia

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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Sedadlá
        Ovo
Pre pohodlie v sprche

Sedadlá O
voSe

da
dl

á 
O

vo

Ozdobia 

každý sprchový kút
Sedadlá OVO sú praktickým 

a moderným doplnkom 

do každého sprchového kútu.

Bezpečné sprchovanie
Už nebudete musieť v sprche balansovať na jednej nohe 

s obavou, že sa spadnete. S praktickým sedadlom 

bude umývanie aj holenie nôh príjemné a jednoduché.

Pohodlie a dokonalá relaxácia
Sedadlá OVO premenia obyčajné sprchovanie na dokonalú relaxáciu. 

Posaďte sa a vychutnávajte si pôžitok z prúdiacej vody padajúcej 

na Vaše ramená, ktorá vás osvieži a dobije baterky.

Vysoká kvalita
Sú pohodlné a z príjemných materiálov. 

Majú robustnú konštrukciu z nerezu, 

sú pevné a ich nosnosť je garantovaná do 150 kg.

Praktické a krásne
Sedadlá sa dajú sklopiť ku stene, takže v zloženom stave nezaberajú 

prakticky žiadne miesto.

Výberom z niekoľkých farebných variant si ich môžete dizajnovo zladiť 

s Vašou kúpeľňou.

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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Sedadlá Ovo k sprchovým kútom

1/  Sprchové sedadlo Ovo P

Označenie (typ) Farba Cena

Ovo P clear čirá 140

Ovo P opal priesvitne biela 140

Ovo P orange priesvitne oranžová 146

Ovo P blue svetlomodrá 146

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

1/  Sprchové sedátko 
Ovo P cena od:

              140,-

Sedadlá OVO sú charakteristické hlavne robustnou 

konštrukciou, ktorá je zárukou ich absolútne bezpečného 

používania. Nosná konštrukcia je vyrobená z nerezu.

Nosnosť sedadiel OVO je garantovaná do 150 kg. 

Aby však bolo zaručené ich správne fungovanie, 

musí sa výrobok v kúpeľni namontovať iba na pevné steny.

Ak potrebujete pohodlné, pevné a umývateľné 

sedadlo za rozumnú cenu, sprchové sedadlá OVO 

sú riešením práve pre vás.

H
ydrom

asážne panely
Se

da
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Ovo P blue

Ovo P opal

Ovo P orange

Ovo P clear

Sedadlá sa dajú 
sklopiť ku stene, 
takže v zloženom stave 
nezaberajú prakticky 
žiadne miesto.

2/  Sprchové sedadlo Ovo T

Označenie (typ) Farba Cena

Ovo T dark čierna 107

Ovo T blue svetlomodrá 107

Ovo T white biela 107

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

2/  Sprchové sedadlo
Ovo T cena:

       107,-

Ovo T whiteOvo T blue

Sedadlá sa dajú 
sklopiť ku stene, 
takže v zloženom stave 
nezaberajú prakticky 
žiadne miesto.

TIPY a RADY
Sedacia časť sedadiel OVO 

T je vyrobená zo skrimlenu. 

Táto umelá netkaná textília 

sa vyznačuje neuveriteľnou 

pevnosťou, je zdravotne 

nezávadná a ľahko sa umýva.

Hydromasáž aj v sprche

Hydromasážny panel

Nautilus
Hydromasážny panel

Jet
Hydromasážny panel

Stream

   850,-

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH. 

Komfort pri sprchovaní môžete tiež zvýšiť osadením 

hydromasážneho panelu, ktorý toho dokáže viac 

ako obyčajná sprcha.

•  Hliníkový panel so špeciálnou povrchovou úpravou, 

sklenená čelná stena u panelov Nautilus 

•  Možnosť inštalácie na rovnú stenu aj do rohu

•  Sprchová ružica s tryskami proti zaneseniu vodným kameňom 

•  Hydromasážne trysky sprchových panelov JET a NAUTILUS majú 

smerovú aretáciu, čo znamená, že určitý zvolený uhol nastavenia 

každej jednotlivej trysky je fixovaný tak, že sa nemení ani pri poklese 

alebo výraznom náraste tlaku vody. Ako fixačný prvok pôsobí tlak vody.

Jet a Nautilus

•  Termostatická zmiešavacia batéria a detská poistka proti obareniu horúcou 

vodou – oboje je možné nastaviť aj individuálne s pomocou obyčajného 

lekárskeho teplomeru. 

•  Každú funkciu (masážne trysky, hlavová a ručná sprcha) je možné spustiť 

aj samostatne a regulovať jej intenzitu. 

•  Trojcestná masážna hlavica Cobra

Stream

• Celokovové trysky a oplachovanie nôh 

• Nemá termostatickú zmiešavaciu batériu

Ovo T dark

Výrobky sú štandardne 

dodávané do 3 týždňov.

Výrobky sú štandardne 

dodávané do 3 týždňov.

Výrobky sú štandardne 

dodávané do 3 týždňov.

Pohodlné sedadlo 

pre jednoduché 

mytie nôh 

a dokonalú 

relaxáciu?

1 350,-

1 700,-

Viac informácií na www.ravak.sk.Via

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



⎜96⎟ RAVAK Collection 2010 ⎜97⎟  RAVAK Collection 2010

Whitewater 
Na tomto sprchovom kúte 

je originálne prakticky všetko.

      Lepšie to už nie je možné.

⎜96⎟ 

K sprchovému kútu Whitewater si môžete 

dokúpiť i ďalšiu výbavu – napr. parný kúpeľ, 

svetlo...

Cena výrobku v základnej 

výbave, tzn. vrátane vaničky, 

sifónu, termostatickej batérie 

Grohe, divertoru Grohe, ručnej 

sprchy Grohe, tropického dažďa, 

4 ks oplachových trysiek a sedadla, 

je 6 200,- EUR vrátane DPH.

Montáž nie je v cene výrobku. 

Odporúčame vám zveriť montáž tohto 

sprchového kúta servisným technikom

firmy RAVAK. Stavebnú pripravenosť 

nájdete na www.ravak.sk

Minimálna výška miestnosti potrebná 

pre Whitewater je 2 500 mm. 

Dodacia lehota je 3 týždne.

Whitewater Light
je sprchový kút Whitewater vybavený 

dvomi bodovými svetlami.

Minimálna výška miestnosti 

potrebná na Whitewater Light 

je 2 500 mm. Dodacia lehota sú 3 týždne.

V sprchovom kúte Whitewater 

sa nájde dosť miesta naozaj na všetko.

Whitewater
Cena vrátane DPH: 

       6 200,-

Sprchový kút Whitewater

Po uzavretí prívodu sa prúd vody 

z takejto sprchovej ružice okamžite zastaví, 

pretože jej plochá konštrukcia zabraňuje, 

aby sa voda udržala v priestore nad 

mikrotryskami. (Vývoj RAVAK)

Na ergonomicky riešenom sedadle 

si naozaj odpočiniete. (Design a Storz)

Vanička je vyrobená z liateho prírodného 

materiálu. Z toho istého materiálu 

je vyrobená aj krytka sifónu.

⎜97⎟  

Whitewater Light
Cena vrátane DPH: 

       6 600,-

Konštrukcia bola riešená úplne novým spôsobom. Konštrukčné prvky (hliníkové stĺpy) sa nachádzajú vo vnútri kúta. 

Vonkajší obvodový plášť kúta tvorí iba číre sklo.

W
hitew
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Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Pánty dverí a stien boli navrhnuté tak, 

aby vyhovovali práve tomuto 

originálnemu konštrukčnému riešeniu. 

                                        (Design Storz)

Špičkovej kvalite výrobku zodpovedajú 

aj použité ovládacie prvky. 

Konštrukciu sprchového kúta 

tvoria tri hliníkové stĺpy 

s povrchovou úpravou satin.

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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3.   PSKK3 
Štvrťkruhový pivotový trojdielny sprchový kút

Skladá sa z dvoch rovných pevných dielov a jedného ohýbaného 

dielu tvoriaceho otočné dvere.

Ohýbané výplne dodávajú tomuto výrobku luxusný vzhľad.

Jednoduchým otočením dverí „hore-nohami“ pri montáži 

získate ľavý alebo pravý variant vstupu.

Spojením pevnej steny so sprchovými dverami získame 

mnoho sprchových kútov rôznych tvarov a veľkostí.

Toto riešenie šetrí priestor v kúpeľni tým, že vedľa 

pevnej steny (PPS) môžete postaviť práčku, 

skrinku či pripevniť umývadlo.

PivotPi
vo

t

2.   PDOP2 
Sprchové dvere otočné pivotové dvojdielne

PDOP2 tvorí jeden pevný diel a otočné dvere.

Otočením dverí „hore-nohami“ si môžete prispôsobiť

umiestnenie vstupu vašim potrebám.

Výška dverí je 1900 mm.

PSOP2 je možné kombinovať iba s pevnými stenami PPS. Viď str.  65

Na rozšírenie výrobku je možné použiť nadstavovacie profily PNPS.

Nezabudnite na sedadlo! 

Viac informácií  viď str. 92 - 95    

Označenie

(typ)    

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo 

s ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc 

Dekor Transparent

Prevedenie rámu 

Biela Satin

PPS - 80 770 - 795 180 180

PPS - 90 870 - 895 185 185

PPS - 100 970 - 995 190 190

         Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

 Výška výrobku 1900 mm.

 Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Označenie

(typ)    

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo s ochrannou 

vrstvou RAVAK AntiCalc 

Dekor Transparent

Prevedenie rámu + držadiel

Biela + Chrom Satin+ Satin

PSKK3 - 80 490 770-795 x 770-795 500 500

PSKK3 - 90 490 870-895 x 870-895 525 525

PSKK3 - 100 490 970-995 x 970-995 555 555

 Dodacia lehota je 8 týždňov.

 Výška výrobku 1900 mm.

Označenie

(typ)    

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo 

s ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc 

Dekor Transparent

Prevedenie rámu + držadiel

Biela + Chrom Satin + Satin

PDOP2 - 100 492 961- 1011 405 405

PDOP2 - 110 592 1061 - 1111 415 415

PDOP2 - 120 592 1161 - 1211 430 430

 Dodacia lehota je 8 týždňov.

 Výška výrobku 1900 mm.

Označenie

(typ)    

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo 

s ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc 

Dekor Transparent

Prevedenie rámu + držadiel

Biela + Chrom Satin + Satin

PDOP1 - 80 492 761 - 811 370 370

PDOP1 - 90 592 861 - 911 385 385

Nadstavovací profil sprchový (PNPS) 
umožní nadstaviť (rozšíriť) sprchové 
dvere až o 2 cm (aj v prevedení satin).

1.   PDOP1 
Sprchové dvere otočné pivotové jednodielne

PDOP1 tvorí otočné dvere. Otočením dverí „hore-nohami“ pri montáži 

získate ľavý alebo pravý variant vstupu.

Výška dverí je 1900 mm.

PSOP1 je možné kombinovať iba s pevnými stenami PPS. Viď str.  65

Na rozšírenie výrobku je možné použiť nadstavovacie profily PNPS.

1/  PDOP1 cena od: 

               370,-
2/  PDOP2 cena od: 

               405,-
3/  PSKK3 cena od: 

            500,-

Na obrázku je 

skompletizovaný 

výrobok, ktorý 

vznikol spojením 

PDOP2 a PSS.

Sprchové dvere Rohové kúty  Štvrťkruhový kút

TIPY a RADY
Vytvorte si sprchový priestor, podľa vašich predstáv, 
napríklad vo veľkosti 120 x 100 cm.
A - sprchové dvere - zvoľte si rozmer 80 - 120 cm
B - pevná stena - zvoľte si rozmer 80 - 100 cm

A

B

AAA

BB

Vaničky:  Angela, Aneta, Perseus, Perseus Pro, 

Gigant Pro viď str.  100.
Vaničky:  Elipso, Tosca, Elipso Pro viď str.  100.

P
P

S

PDOP2

sprchové dvere pevná stena sprchový kút

PNPS:
  10,-

         Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

 Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Nezabudnite na sedadlo! 

Viac informácií  viď str. 92 - 95    

TIPY a RADY
Batéria Rosa vkusne doplní 
váš nový sprchový kút.
Viac informácií o batériách na str. 40.

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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Obľúbený odľahčený dizajn
Dizajn výrobku nie je rušený žiadnymi zvislými 

vnútornými profilmi. Je v podstate tvorený

iba čírymi bezpečnostnými sklami širokými 6 mm

zavesenými do elegantných kovovo-lesklých

vodiacich profilov. Lesklé prevedenie rámu

môžete zladiť s batériami a ďalšími kovovými

doplnkami v kúpeľni.

Unikátne a praktické držadlo
Držadlo vo farbe sprchového kútu je ergonomicky

riešené pre pohodlné a jednoduché otváranie dverí.

RAVAK týmto naviazal na obľúbenú dizajnovú radu

držadiel sprchových kútov Rapier.

Jednoduchá údržba vďaka 

premysleným detailom
Chytrý mechanizmus odklápania skla dverí 

vám zjednoduší čistenie sprchového kútu.

Odklonením krídla dverí sa pri údržbe 

veľmi jednoducho dostanete aj do zdanlivo 

ťažko prístupných miest.

Veľmi jednoduchá montáž
Posuvné dvere výrobkov radu Blix sa dodávajú 

už s vopred namontovanými pojazdovými 

kolieskami, čo výrazne zjednodušuje 

a aj urýchľuje montáž sprchového kútu. 

Na tú vám stačí iba niekoľko skrutiek.

AntiBlock
Posuvný systém dverí je veľmi tichý a spoľahlivý, 

pretože je v spodnej časti vybavený mechanizmom AntiBlock, 

ktorý zabraňuje zadrhávaniu a kríženiu posuvných dielov. 

Zaručuje tak bezporuchovosť a tichosť chodu 

po celú dobu životnosti vášho sprchového kútu. 

Priestorovo nenáročný 

posuvný systém
Dvere sa neotvárajú smerom do kúpeľne, 

ale posúvajú sa na vodiacich profiloch, 

takže zbytočne nezaberajú priestor 

okolo sprchového kútu.

B
lixB

lix

 Blix
Krásny dizajn za super ceny

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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BLCP4 štvordielny posuvný kruhový sprchový kút 

Skladá sa z dvoch rovných a z dvoch ohýbaných skiel, ktoré tvoria posuvné 

dvere. Pojazdový mechanizmus tvorí dvojica koliesok umožňujúca dokonalé 

posúvanie dverí. 

Výklopný mechanizmus dverí vám zjednoduší údržbu.

BLRV2 rohový sprchový kút
Skladá sa z dvoch pevných dielov a posuvných dverí. 

Pojazdový mechanizmus tvorí dvojica koliesok 

umožňujúca dokonalé posúvanie dverí. 

Výklopný mechanizmus dverí vám zjednoduší údržbu.

B
lixB

lix

Vaničky: Ronda, Elipso, Tosca, Elipso Pro viď str.   100. Vaničky: Angela, Perseus, Perseus Pro viď str.   100.

Nezabudnite na sedadlo! 

Viac informácií  viď str. 92 - 95    

1/  BLCP4 cena od: 

            390,-

Označenie

(typ)    

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo

Dekor Transparent

Prevedenie rámu + držadiel

Lesk

BLCP4 - 80 490 775-795 x 775-795 390

BLCP4 - 90 565 875-895 x 875-895 410

Označenie

(typ)    

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo

Dekor Transparent

Prevedenie rámu + držadiel

Lesk

BLRV2 - 80 435 775-790 x 775-790 390

BLRV2 - 90 500 875-890 x 875-890 410

 Výška výrobku 1900 mm.

 Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.  Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

 Výška výrobku 1900 mm.

 Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.  Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

1/  BLRV2 cena od: 

            390,-

Štvrťkruhový sprchový kút Rohový sprchový kút

TIPY a RADY
Doplňte si nový 
sprchový kút 
batériami RAVAK.
Viac informácií na str. 36.

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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Rapier
Elegantne zvýrazní 

vašu kúpeľňu 

Ra
pi

er
Rapier

Menej materiálu, 
viac elegancie
Atraktívnosť tohto konštrukčného 

riešenia spočíva v tom, že dizajn výrobku 

v podstate tvoria jednoduché priehľadné 

bezpečnostné sklá hrúbky 6 mm zavesené 

vo vodorovných vodiacich profiloch. 

Ergonomicky 
riešené držadlo
Práve toto ergonometrické riešenie 

tvaru držadla je pre všetky sprchové 

kúty radu Rapier charakteristické.

Každý si vyberie 

Rám si môžete vybrať v prevedení biela 

alebo satin a výplň sprchového kútu z číreho 

bezpečnostného skla alebo zo skla s dekorom 

Grape, ktoré vám zabezpečí viac súkromia.

Nadštandardne 
premyslené detaily
Pootočením spodných závesov posuvných 

častí sprchového kúta Rapier môžeme 

krídlo dverí odklopiť alebo aj celé vybrať.

Odklopenie dverového dielu 

uľahčuje čistenie sprchového kúta. 

Dokonalý posuvný 
mechanizmus dverí
Nikelkadmiová úprava pojadzu sprchových 

kútov zaisťuje dlhodobú životnosť.

Posuvný systém dverí je veľmi tichý 

a spoľahlivý, pretože je v spodnej časti 

vybavený mechanizmom AntiBlock, 

ktorý zabraňuje zadrhávaniu 

a kríženiu posuvných dielov. 

Zaručuje tak bezporuchovosť 

a tichosť chodu po celú dobu 

životnosti vášho sprchového kútu. 

Priestorovo nenáročný 
posuvný systém
Dvere sa neotvárajú do kúpeľne, ale posúvajú 

sa po vodiacich profiloch, takže zbytočne 

nezaberajú priestor okolo sprchového kútu.

RAVAK AntiCalc® šetrí váš čas aj silu. 

Táto povrchová úprava skla vytvára na skle 

neviditeľný ochranný štít odpudzujúci vodu. 

Údržba skla je tak oveľa jednoduchšia.

    
                                                                           Viď str.  26

Bez tejto ochrannej vrstvy sa i ten najluxusnejší výrobok môže zmeniť 

na veľmi neatraktívnu záležitosť.

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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Štvrťkruhové sprchové kúty

NRKCP4 - dve sklá sú oblé a dve sú rovné
Vaničky: Ronda, Elipso, Tosca, Elipso Pro viď str.   100.

NRKKP4 - všetky štyri sklá sú oblé
Vaničky: Radius, Modus viď str.   100.

2. NRKKP4 kruhový posuvný štvordielny sprchový kút 

Je dizajnovo a tvarovo neobyčajne vyvážený výrobok, ktorý ulahodí 

oku každého priaznivca moderných čistých tvarov.

Aj luxusné kúpeľne sú často veľmi malé. Kút NRKKP4 

je postavený na priestorovo úsporných vaničkách Modus 

a Radius.

1. NRKCP4 kruhový posuvný štvordielny sprchový kút

Tento sprchový kút má pojazdový 

mechanizmus v hornej častí dverí 

riešený dvojicou koliesok 

umožňujúcou dokonalé vedenie 

dverí v rovnej i kruhovej časti 

vodiaceho profilu.

RapierRa
pi

er

 

 Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

 Výška výrobku 1900 mm.

 Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Označenie

(typ) 

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo 
s ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc                                       

Dekor Transparent Dekor Grape

Prevedenie rámu                  Prevedenie rámu                  

Biela Satin Biela Satin

NRKCP4 - 80 425 775-795x775-795 585 600 585 600

NRKCP4 - 90 485 875-895x875-895 615 630 615 630

NRKCP4 - 100 485 975-995x975-995 650 665 650 665

NRKKP4 - 90 560 860-878x860-878 730 745 730 745

1/  NRKCP4 cena od: 

                  585,-
 

Hydromasážny panel Jet
 cena:

            1 350,-

Rohové sprchové kúty – vstup z rohu

3.  NRKRV2 rohový sprchový kút

Je elegantný rohový sprchový kút s dvomi posuvnými 

dielmi dverí.

Povrchová úprava SATIN je popri úprave chróm bezpochyby 

jednou z najkvalitnejších a najtrvanlivejších variantov 

vzhľadovej úpravy hliníkových profilov.

Označenie

(typ) 

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo s ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc                                      

Dekor Transparent   Dekor Grape

Prevedenie rámu                  Prevedenie rámu                  

Biela Satin Biela Satin

NRKRV2 - 80 425 770-790x770-790 535 535 565 565

NRKRV2 - 90 495 870-890x870-890 555 555 595 595

NRKRV2 - 100 565 970-990x970-990 600 600 615 615

2/  NRKKP4 cena: 

            730,-

Neviditeľné 
mazivo

Odporúčame 

na všetky 

výrobky RAVAK

viď str.
  27

ľné
o
me 

VAK

27

Nezabudnite na sedadlo! 

Viac informácií  viď str. 92 - 95    

3/  NRKRV2 cena od:

                   535,-
3/  NRKRV2 cena od: 

                   565,-

Vaničky: Angela, Perseus, Perseus Pro viď str.   100. Vaničky: Angela, Perseus, Perseus Pro viď str.   100.

 

   Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

   Výška výrobku 1900 mm.

   Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Na obrázku 

je sprchovací kút 

Rapier NRKRV2 

s výplňou 

Transparent. 

Na obrázku 

je sprchovací kút 

Rapier NRKRV2 

s výplňou 

Grape. 

TIPY a RADY
Doplňte si nový sprchový kút 
batériami RAVAK.
Viac informácií na str. 36.

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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Sprchové dvere

Potrebujete viac 

priestoru na sprchovanie?

Sprchové dvere 

Rapier sa vyrábajú 

až do šírky 200 cm.

Okrem spojenia s pevnou stenou ponúkajú sprchové 

dvere ďalšie možnosti využitia. Môžete využiť dostupných 

dispozícií kúpeľne a oddeliť miestnosť alebo výklenok 

sprchovými dverami. 

Sprchový priestor môžete tiež vytvoriť vymurovaním priečky, 

ktorá zároveň oddelí napríklad toaletu, 

práčku alebo umývadlo.

2.  NRDP4 sprchové dvere posuvné štvordielne

Najväčšie sprchové dvere vyrábané firmou RAVAK.

1.  NRDP2 sprchové dvere posuvné dvojdielne

Pri výbere tohto kútu je potrebné sa vopred rozhodnúť 

pre ľavý alebo pravý variant vstupu.

 Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

 Výška výrobku 1900 mm.        Dodacia lehota je 8 týždňov.

 Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

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

 Nový model sprchových kútov Rapier bude v predaji už od 1.5.2010.

1/ NRDP2 cena od: 

        470,-

Označenie

(typ) 

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo s ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc                               

Dekor Transparent Dekor Grape

Prevedenie rámu                  Prevedenie rámu

Biela Satin Biela Satin

NRDP2 - 100 L/R 395 970-1010 470 470 480 480

NRDP2 - 110 L/R 445 1070-1110 485 485 495 495

NRDP2 - 120 L/R 495 1170-1210 505 505 515 515

Rohové sprchové kúty – vstup spredu

Vaničky: Angela, Perseus, Perseus Pro, Gigant Pro viď str.   100. Vaničky: Perseus, Perseus Pro, Gigant Pro viď str.   100.

RapierRa
pi

er

Popri širokom sortimente klasických sprchových kútov 

sa ponúka ešte jeden variant – vytvoriť si priestor 

pre sprchovanie presne podľa vašich predstáv a zároveň 

ho prispôsobiť priestorovým možnostiam vašej kúpeľne. 

Sprchové dvere vám ponúkajú radu možností. 

Spojením sprchových dverí a pevnej steny získate 

mnoho sprchových kútov rôznych tvarov a veľkostí.

NRDP2

R
P

S

NRDP4

 Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

 Výška výrobku 1900 mm.                   Dodacia lehota je 8 týždňov.

 Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

 Nový model sprchových kútov Rapier bude v predaji už od 1.5.2010.

Označenie

(typ) 

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo s ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc                               

Dekor Transparent Dekor Grape

Prevedenie rámu                  Prevedenie rámu                  

Biela Satin Biela Satin

RPS - 80 770-790 247 250 247 250

RPS - 90 870-890 260 260 260 260

RPS - 100 970-990 280 280 280 280

R
P

S

sprchové dvere pevná stena sprchový kút

TIPY a RADY
Vytvorte si sprchový priestor podľa vašich predstáv, 

dokonca aj vo veľkosti 200 x 100 cm.

A - sprchové dvere ASDP3 - zvoľte si rozmer 100 - 200 cm. 

B - pevná stena APSS - zvoľte si rozmer 80 - 100 cm.

A

B

2/  NRDP4 cena od: 

            500,-

 Hydromasážny panel Stream
 cena:

             850,-

Na obrázku je 

skompletizovaný 

výrobok vzniknutý 

spojením 

NRDP2 a RPS.

Na obrázku 

je skompletizovaný 

výrobok vzniknutý 

spojením 

NRDP4 a RPS.

Označenie

(typ) 

Vstup

(mm)

Rozmery

(mm)

Výplň bezpečnostné sklo s ochrannou vrstvou RAVAK AntiCalc                               

Dekor Transparent Dekor Grape

Prevedenie rámu                  Prevedenie rámu

Biela Satin Biela Satin

NRDP4 - 120 470 1170-1210 500 510 500 510

NRDP4 - 130 520 1270-1310 540 550 540 550

NRDP4 - 140 570 1370-1410 580 590 580 590

NRDP4 - 150 620 1470-1510 625 635 625 635

NRDP4 - 160 670 1570-1610 655 655 655 655

NRDP4 - 170 720 1670-1710 700 700 700 700

NRDP4 - 180 770 1770-1810 745 745 745 745

NRDP4 - 190 820 1870-1910 785 785 785 785

NRDP4 - 200 870 1970-2010 825 825 825 825

Nezabudnite na sedadlo! 

Viac informácií  viď str. 92 - 95    

TIPY a RADY
Podomietkové batérie RAVAK podčiarknu krásu vašej kúpeľne.
Viac informácií na str. 36.

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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GlassLine
Technicky dokonalý šperk 

pre vašu kúpeľňu

Čistý dizajn
Iba sklo a chróm

Pripevnenie na stenu pomocou špeciálnych chrómových 

úchytiek bez obvodových profilov. Krásny dojem z vašej 

luxusnej kúpeľne nebude absolútne ničím rušený.

Technická dokonalosť
Vysoko kvalitné chrómové prvky s veľmi dlhou funkčnosťou, 

podporenou testom životnosti na tridsať rokov.

Masívne pánty dverí sú vyrobené bez plastových 

dielov, takže nevŕzgajú a ani sa na rozdiel 

od lacných konkurenčných prevedení, 

nezadrhávajú. 

Kvalitné chrómovanie vo vlastnej galvanizovni 

v Příbram-e je zárukou, že chrómové prvky 

zostanú stále ako nové. 

Masívne úchyty skiel sprchového kútu sa ani nepohnú 

a zaistia dlhodobú stabilitu výrobku.

Výrobky radu GlassLine sa skladajú z pevných dielov pripevnených k stenám 

sprchového priestoru a z dielov pohyblivých, ktoré tvoria vstup do sprchového 

kúta. Pevné časti sa vyrábajú z bezpečnostného skla so zväčšenou hrúbkou 8 mm. 

V pohyblivých dieloch je sklo s hrúbkou 6 mm.

Vysoká vodotesnosť
Vodotesnosť pevných dielov zaisťuje bočná tesniaca lišta, 

ktorá dokonale tesní sprchový priestor po celej dĺžke. 

Na utesnenie pohyblivých dielov sa používajú 

tesniace lišty, ktorých jedna časť je tvrdá a pevne 

zviera sklo a druhá časť je mäkká a pružná 

a dokáže k sklu silne priľnúť.

Dokonalé utesnenie zaisťuje tiež spodná okapnička 

a tesniaca prahová lišta.

Prispôsobí sa stavebným 

nepresnostiam 

Sprchové kúty rady GlassLine sa dokážu prispôsobiť stavebným 

nepresnostiam. Konečné umiestnenie výrobku je možné prispôsobiť 

vďaka zväčšeným otvorom v sklách, a to až o 1,5 cm.

Príslušenstvo 

k sprchovým kútom
Praktická polička dovnútra sprchového kúta

Krátke a dlhé držiaky sprchového kútu 

poslúžia tiež ako vešiaky na uteráky.

RAVAK AntiCalc® šetrí váš čas aj silu. 

Táto povrchová úprava skla vytvára na skle neviditeľný ochranný štít 

odpudzujúci vodu. Údržba skla je potom oveľa jednoduchšia.

                                                                                          Viď str.  26

Bez tejto ochrannej vrstvy sa i ten najluxusnejší výrobok 

môže zmeniť na veľmi neatraktívnu záležitosť.

Gl
as

sL
in

e GlassLine

ového kúta

kútu 

ky.

TEST ŽIVOTNOSTI 
30 ROKOV

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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Vaničky: Elipso, Tosca, Elipso Pro viď str.   100. Vaničky: Elipso, Tosca, Elipso Pro viď str.   100. Vaničky: Perseus, Perseus Pro viď str.   100. Vaničky: Perseus, Perseus Pro, Gigant Pro viď str.   100.

Štvrťkruhové sprchové kúty

2.  GSKK4  štvrťkruhový štvordielny sprchový kút

Pri tomto výrobku sa nerozlišuje ľavý a pravý variant vstupu. 

2 kusy krátkych držiakov sa dodávajú iba s výrobkom GSKK4-100.

Pri menších rozmerových variantoch je možné dokúpiť si jeden 

alebo viac krátkych držiakov.

1.  GSKK3  štvrťkruhový trojdielny sprchový kút

Pri výbere tohto sprchového kúta sa treba dopredu rozhodnúť pre ľavý 

alebo pravý variant vstupu. Jeden kus stenového držiaka označeného 

„krátky“ je zahrnutý v cene každého výrobku GSKK3.

Označenie
(typ) 

Rozmery
(mm)

Cena
(ks)

Cena
(komplet)

GSKK3 - 80 L/R 785-797x785-797

vstup 761

740
1 240

G SET - 80 L/R 500

GSKK3 - 90 L/R 885-897x 885-897

vstup 761

780
1 280

G SET - 90 L/R 500

GSKK3 - 100 L/R 985-997x 985-997

vstup 761

860
1 360

G SET - 100 L/R 500

Označenie
(typ) 

Rozmery
(mm)

Cena
(ks)

Cena
(komplet)

GSKK4 - 80 785-797x 785-797

vstup 761

775
1 425

G SET - 80 650

GSKK4 - 90 885-897x 885-897

vstup 761

800
1 450

G SET - 90 650

GSKK4 - 100 985-997 x 985-997 

vstup 761

885
1 635

G SET - 100 750

GlassLineGl
as

sL
in

e

  Výška výrobku 1900 mm.

 Výrobky sú štandardne dodávané 

 do 3 týždňov.  

 Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Rohové sprchové kúty

3.  GSRV4  štvordielny sprchový kút s rohovým vstupom

Tento typ sprchového kúta je určený 

na montáž do rohu a poskytuje z celého 

radu GlassLine najširší vstup.

K výrobkom GSRV 4 – 100 sa štandardne 

dodávajú 2 kusy krátkeho držiaka.

Označenie
(typ) 

Rozmery
(mm)

Cena
(ks)

Cena
(komplet)

GSRV4 - 80 785-797x 785-797

vstup 763

610
1 260

G SET - 80 650

GSRV4 - 90 885-897x 885-897

vstup 763

630
1280

G SET - 90 650

GSRV4 - 100 985-997x985-997

vstup 905

650
1 400

G SET - 100 750

TIPY a RADY
Sprchové kouty SKKP6 a SKCP4 lze kombinovat 
s pevnou stěnou (PSS) a vytvořit tak kout do prostoru.

Polička GlassLine
Ku krátkemu držiaku sprchového kúta rady 
GlassLine je možné primontovať aj praktickú 
poličku, ktorej dizajn je posilnený použitím 
priesvitných materiálov typu „ICE“, 
opracovaných laserovou technikou 
a kombinovaných s chrómovými prvkami. 

Cena: 

   100,-

Výška poličky je 76 cm.

Označenie
(typ) 

Rozmery
(mm)

Cena
(ks)

Cena
(komplet)

GSDPS - 80 L/R 785-797x785-797

vstup 527

510
1 010

G SET - 80 L/R 500

GSDPS - 90 L/R 885-897x885-897

vstup 527

535
1 035

G SET - 90 L/R 500

GSDPS - 100 L 985-997x985-997

vstup 627

635
1 195

G SET - 100 L/R 560

GSDPS - 100x80 L 985-997x785-797

vstup 627

575
1 135

G SET - 100 L/R 560

GSDPS - 110x80 L/R 1085-1097x785-797

vstup 627

595
1 155

G SET - 110 L/R 560

GSDPS - 120x80 L/R 1185-1197x785-797

vstup 627

635
1 235

G SET - 120 L/R 600

GSDPS - 120x90 L/R        1185-1197x885-897 

vstup 627

680
1 280

G SET - 120 L/R 600

Pozor: Celková cena sprchového kútu GlassLine je tvorená cenou za G SET alebo G SET Matrix a cenou za sklenené časti (napr. GSKK3, GSKK4). Pozor: Celková cena sprchového kútu GlassLine je tvorená cenou za G SET alebo G SET Matrix a cenou za sklenené časti (napr. GSKK3, GSKK4). 

Sklá je možné kombinovať s guľatými (G SET) aj s hranatými pántmi (G SET Matrix), preto je ich cena je uvedená zvlášť. 

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

4.  GSDPS sprchové dvere s pevnou stenou

Sprchový kút GSDPS vám umožní vytvoriť si priestor na sprchovanie, 

aký chcete: štvorcový aj obdĺžnikový, v mnohých priestorových variantoch. 

Tvoria ho dva pevné diely a jeden pohyblivý. U obdĺžnikovej varianty 

sú vstupné dvere umiestnené na dlhšej strane vaničky s rozšírením pravej 

a ľavej varianty vstupu. Súčasťou výrobkov GSDPS-80 a GSDPS-90 

je 1 kus dlhého držiaka. Súčasťou výrobku GSDPS-100 je 1 kus dlhého 

a 1 kus krátkeho držiaka.

TIPY a RADY
Sprchové kouty SKKP6 a SKCP4 lze kombinovat 
s pevnou stěnou (PSS) a vytvořit tak kout do prostoru.

Stenové držiaky dlhé alebo krátke sa dodávajú k tým 
výrobkom, pri ktorých to z funkčného alebo 
bezpečnostného hľadiska výrobca považuje 
za nevyhnutné. Držiaky sa však dajú kúpiť 
aj samostatne a môžu tak posilniť 
stabilitu kúta, ak si to podmienky 
pri inštalácii vyžadujú.

Držiak GlassLine krátky 

90,-
Držiak GlassLine dlhý 

110,-

  Výška výrobku 1900 mm.

 Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.  Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.
L (Left) - ľavý variant výrobku.             R (Right) - pravý variant výrobku.

1/  GSKK3 cena od: 

       1 240,-
2/  GSKK4 cena od: 

       1 425,-
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Nezabudnite na sedadlo! 

Viac informácií  viď str.92 - 95
  

3/  GSRV4 cena od: 

    1 260,-
4/  GSDPS cena od: 

     1 010,-
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Nezabudnite na sedadlo! 

Viac informácií  viď str. 92 - 95  

TIPY a RADY
Doplňte si nový sprchový kút 
batériami RAVAK. 
Viac informácií 
na str. 36.

Aj v prevedení Aj v prevedení 

TEST ŽIVOTNOSTI 
30 ROKOV

TEST ŽIVOTNOSTI 
30 ROKOV

TEST ŽIVOTNOSTI 
30 ROKOV

TEST ŽIVOTNOSTI 
30 ROKOV

výhodnejšia výhodnejšia

výhodnejšia výhodnejšia

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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