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Klasické vane RAVAK
                                      Klasika v novom kabáte

viď str.   162

Vane PU Plus RAVAK
                Najkvalitnejšie vane na svete

viď str.   170

Najkvalitnejšie v

Koncepty RAVAK 
Dokonale zladený praktický celok

viď str.   120

Dizajnové vane RAVAK
               Spojenie krásy a jedinečnosti

viď str.   142  

Vane Inspiration
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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Koncept Praktik

Kúpeľňový nábytok Praktik

M 780 L/R    275,-

M 960 L/R    305,-

Zrkadlo s poličkou, 

integrovanými bodovými 

svetlami a zásuvkou. 

78 / 96 x 68 x 16 cm (š / v / h)

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,-

Umývadlo Praktik S 

Cena:  255,-

Umývadlo Praktik U 

Cena:  245,-
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S kúpeľňovým nábytkom RAVAK budete mať všetko poruke. 

Vďaka dokonalému zladeniu s konceptom Rosa bude Vaša kúpeľňa praktická a krásna zároveň. 

PS Uni 

Dolná skrinka. Otočením 

výrobku získate ľavý alebo 

pravý variant dvierok.

42 x 71 x 37 cm (š / v / h)

Cena:  205,-

MR Base 

Univerzálne nožičky 

3,8 x 10 cm (ø / v)

3,8 x 12 cm (ø / v)

Cena:  22,-

Pre kúpeľne, kde nie je možné nábytok zavesiť 
na stenu, možno dokúpiť 2 keramické 
nožičky s kovovou stojkou. 
Balenie obsahuje 2 ks. 

PS L/R Uni 

Dolná skrinka 

so šuplíkom.

42 x 85 x 37 cm 

(š / v / h)

Cena:  285,-

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,-

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)

SB Uni 

Bočný stĺp. 

Otočením 

výrobku získate 

ľavý alebo 

pravý variant 

dvierok. 

41 x 180 x 35 cm 

(š / v / h)

Cena:  340,-

Koncept Praktik

Praktik N pre malé kúpeľne 

Vaňa Praktik pre malé kúpeľne
cena vane od: 

  385,-
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Najmä do menších kúpeľní alebo 

do niky sú vhodné nové rozmerové 

varianty obľúbenej vane Praktik. 

Doplniť ich môžete samozrejme všetky niektorým 

z umývadiel Praktik, vaňovou zástenou a ďalšími 

kúpeľňovými doplnkami a vytvoriť si tak dizajnovo 

zladený koncept. S ním získate zároveň dostatok 

odkladacej plochy aj v malej kúpeľni. 

VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

Praktik N 150x85 385 40 425

Praktik N 160x85 400 40 440

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná 

cena vrátane

panelkitu

Čelný Praktik N 150 163 14 177

Čelný Praktik N 160 163 14 177

DRŽADLÁ

Držadlo nerez univerzálne 66

Vaňa Praktik N sa nevyrába v prevedení PU Plus.  

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Vaňové dvere 

viď str.  59     

ČELNÝ PANEL

Vaňové zásteny 

viď str.  22 - 23    

Príslušenstvo 

viď str.  172    

Pozor:  Na vaňu Praktik N nie je možné 

inštalovať podhlavník Praktik.

Koncepty RAVAKKo
nc

ep
ty

 R
AV

AK

POZOR:  Nástenná vaňová batéria musí mať 

dostatočne dlhé výtokové rameno.

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

  Dodacia lehota je 8 týždňov.     L (left) - ľavý variant výrobku. R (right) - pravý variant výrobku.

Čistý dizajn 

 

Jednoduchá údržba

Dostatok miesta 

na všetko,

 čo v kúpeľni 

potrebujete. 

Závesný systém, 

aby vám nohy nábytku 

nezavadzali pri 

upratovaní. 

Jednoduché otváranie 

a zatváranie 

vďaka kovaniu 

vysokej kvality.

Špeciálna úprava povrchu 

proti vlhkému kúpeľňovému 

prostrediu zabraňuje 

poškodeniu produktu. 

Nemusíte sa báť 

zničenia ani pri 

čistení vlhkou 

handrou. 

TIPY a RADY
Batérie Rosa sa hodia 
aj ku koncepty Praktik.
Viac informácií 
o batériách 
Rosa na str. 40.

VAŇ. STENA UNIVERZÁLNE
DRŽADLO

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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Aj klasická vaňa môže byť chytrá!

Koncept

   Classic

Koncepty RAVAKKo
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Vaňa Classic 

cena vane od: 

  295,-

70

1
7

0
 /

 1
6

0
 /

 1
5

0

                                                                       

VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

Classic 150x70 295 33,50 328,5

Classic 160x70 310 33,50 343,5

Classic 170x70 335 33,50 368,5

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná cena

vrátane panelkitu

Čelný Classic 150 123 17,50 140,5

Čelný Classic 160 125 17,50 142,5

Čelný Classic 170 130 17,50 147,5

Bočný Classic 90 — 90

DRŽADLÁ + PODHLAVNÍK – farebnosť zelená, biela, šedá

Typ                           Cena

Podhlavník Classic 54

Držadlo nerez univerzálne 66

Vaňa Praktik N sa nevyrába v prevedení PU Plus.  

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Príslušenstvo 

viď str.  172

      

Umývadlo Classic 800 L/R

Umývadlo Classic 600 / 700

Cena:  200,- / 225,-

Cena:  245,-

Koncept

Classic

Držadlo nerez 
univerzálne: 

   66,-

Podhlavník Classic 

    54,-

1200 / 1120 / 1050

BOČNÝ PANEL

ČELNÝ PANEL

VAŇ. STENA UNIVERZÁLNE
DRŽADLO

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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Koncept Classic

Umývadlá Classic 

Koncepty RAVAKKo
nc

ep
ty
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AK

Umývadlo Classic 600 Umývadlo Classic 700 Umývadlo Classic 800 L/R

Cena:  200,- Cena:  225,- Cena:  245,-
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ľavý 
variant

S kúpeľňovým nábytkom RAVAK budete mať všetko po ruke.

Vďaka dokonalému zladeniu s konceptom Classic bude vaše kúpeľňa praktická a krásna zároveň.

Čistý dizajn

Jednoduchá údržba

Dostatok miesta na všetko, 

čo v kúpeľni potrebujete. 

Závesný systém, 

aby vám nohy 

nábytku nezavadzali 

pri upratovaní. 

Jednoduché otváranie 

a zatváranie vďaka 

kovaniu vysokej kvality.

Zrkadlo Classic 600 150,-

Zrkadlo Classic 700 160,-

Zrkadlo Classic 800 170,-

Zrkadlo s integrovanou žiarovkou 

a praktickou zásuvkou na fén 

alebo holiaci strojček. 

60 / 70 / 80 x 55 x 7 cm (š / v / h)

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

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

SD Classic 600    235,-
SD Classic 700    250,-

Skrinka pod umývadlo Classic 

s praktickým šuplíkom s veľkým 

úložným priestorom (výška 40 cm). 

60 / 70 / x 47 x 49 cm (š / v / h) 

SD Classic 800 L/R   270,-

Skrinka pod umývadlo Classic 

s praktickým šuplíkom 

s veľkým úložným priestorom. 

80 x 47 x 49 cm (š / v / h) 

SB Classic L/R  

           300,-

Vysoká skrinka 

so sklenenými poličkami 

a integrovaným šuplíkom 

v hornej časti. 

35 x 120 x 30 cm 

(š / v / h) 

Koncept Classic

Kúpeľňový nábytok Classic

Umývadlo Classic 800 L/R  245,-Umývadlo Classic 600    200,-

Umývadlo Classic 700    225,-

Ak doplníte vaňu Classic niektorým z umývadiel Classic, 

vytvoríte z vašej kúpeľne dizajnovo zladený celok.

Špeciálna úprava povrchu 

proti vlhkému kúpeľňovému 

prostrediu zabraňuje 

poškodeniu produktu. 

Nemusíte sa báť 

zničenia ani pri 

čistení vlhkou 

handrou. 

Viac informácií o umývadlách Classic na str.  170. 

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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Koncept

BeHappy
185
200
215 24

26
29

VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

BeHappy L/R 150x75 320 39 359

BeHappy L/R 160x75 330 39 369

  BeHappy L/R 170x75 340 39 379

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná cena

vrátane panelkitu

  Čelný BeHappy 150 162 30 192

  Čelný BeHappy 160 165 30 195

  Čelný BeHappy 170 170 30 200

PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Typ   Cena

  Podhlavník BeHappy 52

VAŇOVÁ ZÁSTENA

Typ  Výška mm Cena

VS2 150 BeHappy satin / biela + rain 1 320 135

VS2 160 BeHappy satin / biela + rain 1 320 148

VS2 170 BeHappy satin / biela + rain 1 320 160

VS2 150 BeHappy satin / biela + transparent 1 320 175

VS2 160 BeHappy satin / biela + transparent 1 320 185

VS2 170 BeHappy satin / biela + transparent 1 320 200

PRÍSLUŠENSTVO

Typ  Cena

Vaňový odtokový komplet s prepadom ClickClack 36

Umývadlová pileta ClickClack 24

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

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.
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ľavý 
variant

Podhlavník 
BeHappy, cena: 

    52,-

Vaňa BeHappy
cena vane od: 

   320,-

Vaňová zástena 
BeHappy satin, cena od: 

       135,-  

Umývadlo
BeHappy, cena: 

  215,-
Viac informácií a technické nákresy 

umývadiel na strane  181

UUmUmmývadlo
BBeBeBeHappy,

  215
Viac informácií a technické nákresy 

umývadiel na strane 181

Viac informácií na str.  58

Priestorovo najúspornejšie riešenie pohodlného kúpania 

a sprchovania v malej kúpeľni.

Unikátnym riešením úspory miesta je umiestnenie umývadla nad vaňu 

pri zachovaní všetkého pohodlia pri používaní umývadla.

Koncept

    BeHappy

Koncepty RAVAKKo
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ty
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pravý 
variant

VAŇ. STENA

PRAVÁ

ĽAVÁ

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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Nájdite si vaňu s vlastnosťami, 

ktoré sú práve pre vás tie najdôležitejšie 
Každá z vaní RAVAK má svoje jedinečné určenie. Už v názve skrývajú príbeh, 

ktorý sa k nim viaže. LoveStory je príbehom lásky, Safe predstavuje bezpečie, 

Evolution vracia spomienky na šťastné chvíle na počiatku života 

a You je najpohodlnejšia vaňa na svete. 

Dizajn – spojenie krásy a jedinečnosti
Túžite po vani nevšedných tvarov, ktorá vytvorí pocit jedinečnosti? 

Chcete vaňu, ktorá je predovšetkým krásna? Dizajnové vane RAVAK naplnia Vaše 

predstavy. A spolu s nim dizajnovo zladený podhlavník, držiak a elegantný hladký panel, 

ktorý vďaka svojmu nadčasovému dizajnu nezovšednie. 

Technická dokonalosť 

a praktickosť
Aj napriek tomu, že dizajn je jedným z najdôležitejších argumentov pri výbere vane, 

nie je pre nás tým najdôležitejším. Snažíme sa, aby každá vaňa RAVAK 

bola nielen krásna a tvarovo zaujímavá, ale aj technicky domyslená a praktická.

Desaťročná záruka
Vďaka moderným výrobným technológiám a niekoľkostupňovej kontrole kvality 

výroby vám môžeme ponúknuť desaťročnú záruku na všetky naše vane.  

Doplnky
Pre ešte väčšie pohodlie pri kúpaní si môžete k vani vybrať mäkký podhlavník, 

väčšiu bezpečnosť vám zaistí praktické držadlo prispôsobené tak, 

aby sa stalo prirodzenou súčasťou tvaru vane. Asi každý výrobca ponúka v vani panel, 

ale iba tie naše majú nadčasový dizajn – neokúkajú sa a ľahko sa umývajú. 

*Desaťročnú záruku na akrylátové vane RAVAK môžeme garantovať iba v prípade, 

že sú inštalované v súlade s montážnym návodom a že pri montáži boli použité 

všetky prvky našej značky – nožičky pod vaňu (originálna podpora) 

alebo príslušný polystyrénový nosič.
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Dizajnové vane

           RAVAK

10ročná

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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Vaňa Gentiana

VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

  Gentiana 140 460 63 523

  Gentiana 150 530 63 593

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná cena

vrátane panelkitu

  Gentiana 140 160 14 174

  Gentiana 150 165 14 179

DRŽADLÁ + PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Typ  Cena

  Podhlavník Gentiana 62

  Držadlo Gentiana 62

  Držadlo nerez univerzálne 66

VAŇOVÁ ZÁSTENA

Typ  Výška mm Cena

VDKP4 Gentiana 140 1 340 405

VDKP4 Gentiana 150 1 340 415

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

  Dodacia lehota je 8 týždňov. 

Polystyrénový nosič 

pre vaňu Gentiana viď str. 173

150 / 140
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V plnej výbave 

pôsobí skutočne 

impozantne.

Držadlo nerez 
univerzálne: 

     66,-

Príslušenstvo 

viď str.  172    

Podhlavník Gentiana: 

     62,-

Držadlo
Gentiana: 

   62,-

Vaňa Gentiana
cena vane od: 

10 950,-

VDKP4 
štvordielna vaňová nadstavba
s výplňou z umelej hmoty 

v prevedení Rain

Dokáže úplne uzavrieť priestor nad 

vaňou Gentiana.

 
VDKP4  cena od: 

     405,-

TIPY a RADY
Luxusný vzhľad vane môžeme 
umocniť, keď nahradíme 
polyuretánové stredové držadlo 
dvomi nerezovými univerzálnymi 
držadlami namontovanými 
na vodorovnú plochu horného 
okraja vane, súmerne k jej stredu.

Pohodlné kúpanie aj pre dvoch
Chcete od vane viac ako len vykúpanie?
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Gentiana

Prvýkrát s novým panelom

Vaňa Gentiana
cena vane od: 

   460,-

VAŇ. STENA DRŽADLÁKLIKNI 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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Vaňa You
290
260 28

25

Vaňa You
cena vane od: 

    490,-
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ČELNÝ PANEL

BOČNÝ PANEL

VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

You 175x85 490 36 526

You 185x85 505 36 541

You 175x85 WarmFlow 510 36 546

You 185x85  WarmFlow 535 36 571

You PU Plus 175x85 710 36 746

You PU Plus 185x85 750 36 786

You PU Plus 175x85 WarmFlow 735 36 771

You PU Plus 185x85 WarmFlow 785 36 821

Napúšťanie WarmFlow 120

Vaňový odtok WarmFlow 105

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná 

cena vrátane 

panelkitu

Čelný panel You 175 160 20 180

Čelný panel You 185 165 20 185

Bočný panel You 85 L/R 90 — 90

PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Typ                           Cena

Podhlavník You 80

  Vaňa You - WarmFlow je vaňa s vyvŕtaným otvorom na napúštanie WarmFlow. 

 Vaňa v prevedení PU Plus.

            Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

            Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Vaňu You je možné zakúpiť aj vo 

vyhotovení PU Plus viď str.  170 - 171

Jediná vaňa 

s neviditeľným 

napúšťaním 

a neviditeľným 

prepadom.

Neodmysliteľnou súčasťou vane You 

je podhlavník a špeciálny odtokový 

komplet. (Vaňa nemá klasický 

prepad). Rameno vodovodnej 

batérie neprekáža v priestore 

nad vaňou a ovládanie napúšťania 

vane (podomietková batéria) 

môže byť umiestnená 

skutočne na dosah.

You - vaňa pre vašich sebeckých 24 hodín denne.

You
Najpohodlnejšia vaňa na svete...
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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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Vaňa You s hydromasážnym systémom

Hydromasážny systém  
You Plus 
Hydro / Air

•  6 x hydromasážna tryska MIDI JET

•  4 x hydromasážna tryska HYDRO JET

•  14 x airmasážna tryska AIR JET

•  1 x napúšťanie WARM FLOW

•  1 x podhladinové svetlo Led

•  2 x sanie

•  1 x špeciálny odtokový komplet 

 ohrev vody 

 elektronické ovládanie

Hydromasážny systém  
You Duo 
Hydro / Air

•  6 x hydromasážna tryska Midi Jet

•  10 x hydromasážna tryska Hydro Jet

•  8 x airmasážna tryska Air Jet

•  1 x napúšťanie WarmFlow

•  1 x podhladinové svetlo Led

•  2 x sanie

•  1 x špeciálny odtokový komplet

 ohrev vody

 elektronické ovládanie

Pri bežnej hydromasáži prúdi voda 

z trysiek umiestnených na bokoch vane. 

Pri systéme DUO prúdi voda aj z trysiek 

umiestnených na jej dne. 

Veľmi jemný prúd z týchto trysiek 

tak príjemne pôsobí i na časti tela, 

ktoré sú pri štandardnej hydromasáži 

o tento blahodarný pôžitok 

ochudobnené.

⎜149⎟RAVAK Collection 2010

Podhladinové svetlo LED

Sání
Midi Jet

Air Jet

Hydro Jet

Elektronické ovládanie

  VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe
PU PLus

You 175x85 490 710

You 185x85 505 750

  PANELY

Typ panelu Cena panelu v bielej farbe

Čelný You 175 160

Čelný You 185 165

Bočný You 85 L/R 90

  PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Typ Cena 

Podhlavník You 80

L (left) - ľavý variant výrobku. 

R (right) - pravý variant výrobku. 

Výrobky sú štandardne dodávané do 4 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH. 

Záručná lehota na hydromasážny systém je 24 mesiacov 

od dátumu inštalácie, najdlhšie však 26 mesiacov 

od dátumu predaja.

  HYDROMASÁŽNY SYSTÉM

Typ Cena 

You Plus Hydro / Air               4 500

You Duo Hydro / Air 4 600

Ceny za farebné vyhotovenie komponentov: Biela, chróm.

Pozn.: 

Farebná úprava hydromasážnych systémov - biela, chróm. 

Do ceny hydromasážneho systému je zahrnutý špeciálny 

odtokový komplet na odvodnenie hydromasážneho 

systému. Vzhľadom na špecifickú konštrukciu 

hydromasážneho systému do vane YOU je tento 

odtokový komplet súčasťou systému a nie je možné 

použiť odtokový komplet vlastný.

Originálny systém 

napúšťania vody

WarmFlow® 

plní nielen funkciu 

napúšťania vane, 

ale je to aj masážna tryska.

Pri napúšťaní vane stačí na zvolenej (napr. podomietkovej) batérii nastaviť požadovanú teplotu a otvoriť 

prívod vody. Potom na elektronickom ovládači stlačiť príslušné tlačidlo, a to je všetko. Hladinový senzor 

spoločne s elektromagnetickým ventilom sa postará o napúšťanie vane a uzavrie automaticky prívod 

vody na prednastavenej úrovni. Pri napúšťaní vane nemusíte myslieť na zastavenie vody a môžete 

povedzme počúvať Vašu obľúbenú stanicu hrajúcu zo systému RAVAK Living 1 Memory. 

Celý hydromasážny systém je navrhnutý tak, aby ho mohol využívať tak človek menšej postavy, 

ako aj vysoký dlháň.

Pri zapnutí hydromasážneho systému je napúšťanie integrované do masážneho okruhu a po celý 

čas masáže vám príjemne teplá voda z WARM FLOW prúdi okolo partií, kde je to telu príjemné.

U podhladinového osvetlenia LED, ktoré je súčasťou systému, 

máte na výber z niekoľkých základných farieb. Stačí si pri objednávke 

vybrať svoju obľúbenú, či je to biela, žltá, červená, zelená alebo modrá.

Vodeodolné elektronické ovládanie 

je na boku vane umiestnené tak, 

aby bolo na dosah ruky pri kúpaní 

i pri napúšťaní vane.
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Vaňa You a systém WarmFlow®

Dizajnéri a programátori štúdia Design a Storz využili najprogresívnejšie počítačové simulácie

používané pri modelovaní interiérov a karosérií automobilov na vytvorenie najpohodlnejšej vane na svete.

•  Ochladzuje sa vám voda pri kúpaní príliš rýchlo?

 Vaňa You je prvá vaňa na svete používajúca unikátny systém WARM FLOW®. 

 Navyše, vaňu You si môžete kúpiť i vo vyhotovení PU Plus viď str.   170 - 171 

•  Pohodlne sa posaďte a presvedčte sa, kde ste najširší.

 Už ste si to skúsili? Áno, je to miesto pre lakte. Vaňa You je najširšia práve tam

•  Býva vám pri dlhšom ležaní vo vani zima na plecia?

 Vaňa You je hlbšia ako iné vane.

Ako sa robí pohodlie?

•  Sklon chrbtovej časti umožňuje ležať a nevylučuje ani pohodlné sedenie.

•  Ani človek menšej postavy neskĺza do vody a netopí sa, pretože sa môže zaprieť o „schodík“, na ktorý si naopak 

 môže položiť nohy človek väčšej postavy. Ak nie ste v domácnosti všetci rovnako vysokí, potom je vaňa 

 You pre vás tým pravým riešením.

Aj po technickej stránke je vaňa You unikátna. 

Špeciálne konštrukčné riešenie chrbtovej časti vane umožňuje použiť systém WarmFlow®.

Chrbát v teple
WARM FLOW® šetrí vodu pri dopúšťaní 

teplejšej vody pri kúpaní. Iba voda 

z najchladnejšej časti objemu vane 

sa automaticky odvádza 

prostredníctvom originálne riešeným 

odtokom a prepadom ClickClack. 

Výšku hladiny vody vo vani si môžete 

sami upraviť tak, ako vám to práve 

najlepšie vyhovuje.

Odborný konzultant v odbore ortopédie prim. MUDr. Martin Švagr.

„Z môjho pohľadu ide o zásadný prevrat v tvare, dizajne vaní, ako aj v systéme udržania a cirkulácie teplej 

vody, privádzanej práve do bedrovej oblasti. Tento systém prináša úplne novú fi lozofi u pre odpočinok 

a relaxáciu. Odpočinková poloha vo vani You, tzv. beach chair position – (poloha na plážovom lehátku), 

spĺňa funkciu kúpeľa v sede. U vaní považujem túto polohu za ojedinelú a veľmi účinnú, prinášajúcu 

potešenie z odpočinku. Systém WarmFlow, pripúšťanie teplej vody smerom k bedrovej chrbtici vnímam 

ako účelný a účinný spôsob proti kontraktúram, svalovým sťahom v oblasti bedrovej chrbtice a panvového 

dna. Ohriatie tejto oblasti preto prináša úľavu pri bolestiach chrbta. Teplo má vplyv tiež na cievy, vyvoláva 

miestne prekrvenie v pokožke a podkoží. Dochádza tak k uvoľneniu svalov, zintenzívňujú sa procesy 

látkovej výmeny a rýchlejšie sa odstraňujú toxické látky a produkty metabolizmu.“
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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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Vaňa Evolution

Tvar vajíčka pomáha vytvárať

pocit bezpečia a pokoja.

Vo vani Evolution sa relaxácia, uvoľnenie a harmónia dostavia 

aj bez vašej vôle.

Vaňa Evolution je stelesnením pocitu šťastia a bezpečia.

ČELNÝ PANEL

BOČNÝ PANEL

Dynamický tvar predného lemu 
brilantne prechádza do harmonického, upokojujúceho celku.

Vaňa Evolution cena vane od: 

       510,-

VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

  Evolution 180x102 510 50 560

  Evolution PU Plus 180x102 750 50 800

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná 

cena vrátane 

panelkitu

  Čelný Evolution 180 165 20 185

  Bočný Evolution 87 L/R 88 — 88

DRŽADLO + PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Typ                         Cena

  Podhlavník Evolution 68

  Držadlo Evolution 62

 Vaňa v prevedení PU Plus.

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.
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Podhlavník
Evolution: 

   68,-

Držadlo
Evolution: 

   62,-

Vaňu Evolution je možné zakúpiť aj vo 

vyhotovení PU Plus viď str.  170 - 171

Príslušenstvo 

viď str.  172    

Jediná vaňa, ktorá ponúka 

skutočný pocit bezpečia a pokoja

Najharmonickejším tvarom v prírode 

evokujúcim zrod prírody je elipsa.

Hoci RAVAK riskuje v dizajne iba minimálne a zvyčajne spolupracuje s absolútnymi svetovými dizajnérskymi špičkami, 

nebojí sa dať šancu ani novým českým talentom.

Ideový návrh vane Evolution pochádza z českej dizajnérskej dielne Nosal.

Kdesi v hlbinách podvedomia každého z nás je skrytá spomienka na prenatálne, šťastné a bezpečné štádium nášho života.

Evolution
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TIPY a RADY
Batéria Rosa svojim tvarom 
vhodne doplní kúpeľňu 
s vaňou Evolution.
Viac informácií o batériách na str. 40.

DRŽADLÁKLIKNI 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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Vaňa LoveStory

VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

  LoveStory L/R 185x135 760 60 820

  LoveStory PU Plus   

  185x135 L/R
925 60 985

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná cena

vrátane panelkitu

  LoveStory L/R 185x135 380 28 408

PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Typ                           Cena

Podhlavník LoveStory 52

 Vaňa v prevedení PU Plus.

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

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.
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Love Story je svojím tvarom 

neopakovateľná 

a skutočne originálna.

Pre väčší komfort 

pri relaxovaní si 

môžete dokúpiť 

2 kusy podhlavníkov.

cena za 1 kus: 

      52,-

Objem plnej vane je 320 litrov a váha prázdnej vane 30 kg. 

Pri použití vane dvomi osobami sa objem spotrebovanej vody 

výrazne zníži.

Zakrivenie horného lemu vane je zámerné. Tvorí nielen dizajn 

vane, ale slúži aj na odvádzanie vody z veľkých plôch do vane. 

Pri obkladaní odporúčame, aby vodorovný spoj medzi 

kachličkami obkladu nebol v tesnej blízkosti okraja vane. 

Optimálna poloha vane ja taká, keď okraj vane tvorí ladnú krivku 

prebiehajúcu medzi dvomi vodorovnými spojmi obkladov.

ĽAVÁ

PRAVÁ

Ľavé aj pravé prevedenie má rovnaké rozmery.

Príslušenstvo 

viď str.  172    

Vaňa LoveStory  

cena vane od: 

   760,-
Vaňu LoveStory je možné zakúpiť aj vo 

vyhotovení PU Plus viď str.  170 - 171

Pritúli vás k sebe . . .

Jedinečný tvar spája eleganciu a praktickosť.

LoveStory
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TIPY a RADY
Podobne ako všetky ostatné vane radu Inspiration aj LoveStory sa vyrába vo farbe bielej, 
ktorá je naozaj belšia ako bežné vane. 
Biela farba navyše ladí so sprchovými kútmi, vaničkami a kúpeľňovými radiátormi RAVAK. 
Presvedčte sa o belosti bielej farby priamo u svojho predajcu. Biela farba Vašu kúpeľňu 
skutočne rozžiari.

Poprední dizajnéri automobilového priemyslu 

prijali našu výzvu a odpoveďou je LoveStory. 

Love Story sa vyrába ako ľavý a pravý variant, 

čo je z hľadiska umiestnenia v kúpeľni 

praktickejšie ako klasická rohová vaňa.

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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str. 154 - 155

str. 158

str. 160Vybrúsený dizajn

Vane vyrobené technológiou PU Plus sú tými najkvalitnejšími vaňami na svete.

str. 144 - 145

str. 150 - 151

Pohodlná a široká

Vaňa, ktorá vás ochráni

Pre romantické chvíle str. 161

str. 156 - 157

str. 159

150 x 150     140 x 140

Najpohodlnejšia vaňa na svete str. 146 - 149

str. 152 - 153

Mnoho tvári jednej vane Vaňa s veľkým V premyslená do posledného detailu

Aj malá vaňa môže byť pohodlná Prvá vaňa s dostatočným odkladacím priestorom

str. 122 - 129 str. 122 - 129

str. 130 - 131 str. 132 - 135

str. 164 str. 165

koncept Avocado koncept Praktik

Klasika za najlepšiu cenu

Vanda

Prehľad vaní Inspiration

160 / 150 / 140 x 105

str. 168 str. 169Čisté línie v klasickom štýle Krátka, ale praktická

120 x 70170 x 80

str. 166 str. 167

160 / 150 x 70 170 x 75

170 x 110   160 x 105

150 x 100 

150 x 150   140 x 140

130 x 130

str. 140 - 141

koncept BeHappy

Pohodlné kúpanie a sprchovanie v malej kúpeľni

170 / 160 / 150 x 75

185 x 90   175 x 85   
165 x 85

160 / 150 x 75

170 / 160 / 150 x 105

koncept Rosa I koncept Rosa II

Gentiana

185 / 175 x 85

You

Pritúli vás k sebe

185 x 105 - 135

LoveStory

Tvarovo originálna

180 / 170 x 75

Magnolia

Keď chcete výnimočne veľkú vaňu

190 x 95

XXL

180 x 80    170 x 75

Sonata

Vaňa pre vaše bezpečie

165 x 88

170 / 160 / 150 x 105

Campanula

180 x 102 - 87

Evolution

185 x 105 - 135

LoveStory Atomic

160 x 85 
150 x 85

Fresia Lilia

V jednoduchosti je krása

Nerida

Dizajnové vane RAVAK

Na relaxáciu a kúpanie vo dvojici

Triangle

Klasické vane RAVAK

Koncepty RAVAK

Rohová vaňa aj do malých kúpeľní

Asymmetric

Aj klasická vaňa môže byť chytrá str. 136 - 139

170 / 160 / 150 x 70

koncept Classic

Safe

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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Vaňa LoveStory Atomic

Vo vaniach systémov Atomic 

i Atomic Plus sa nachádza:

• 16 hydromasážnych trysiek

• chromoterapia

• elektronické ovládanie „Love Story Atomic“

   s originálnym dizajnom

Systém Atomic Plus navyše obsahuje:

• automatickú dezinfekčnú jednotku

• ohrev vody

Pozn.: 

Dúchadlo sa u oboch hydromasážnych systémov

dodáva s ohrevom vzduchu.

Chromoterapia

Chromoterapia alebo liečba svetlom a farbami je štandardnou výbavou systémov 

Atomic i Atomic Plus. Blahodarný účinok chromoterapie na ľudský organizmus 

spočíva v pôsobení 4 základných farieb – červenej, žltej, zelenej a modrej. 

Vzájomným prelínaním týchto farieb dochádza k rozšíreniu farebného spektra, 

čo umocňuje predovšetkým vlastný pôžitok z kúpeľa. Výsledkom je maximálny 

psychický odpočinok.

            Vaňu LoveStory je možné zakúpiť aj vo 

            vyhotovení PU Plus viď str.  170 - 171

Originálna vaňa s originálnym hydromasážnym systémom 

nevyhnutne predpokladá aj originálne ovládanie.

A práve toto systémy Atomic a Atomic Plus ponúkajú.

1 2 3 4

5

tlačidlo spúšťania dúchadla

regulácia obrátok dúchadla

tlačidlo spúšťania čerpadla

tlačidlo spúšťania chromoterapie

tlačidlo spúšťania dezinfekcie

– signalizácia nedostatku

dezinfekčnej látky v zásobníku

1

2

3

4

5

VAŇA

Typ vane (cm) Cena

LoveStory L/R 760

LoveStory PU Plus L/R 925

PANELY 

Typ panelu Cena 

LoveStory L/R snowwhite 380

PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Podhlavník LoveStory 52

HYDROMASÁŽ

Typ Cena

Atomic 4 000

Atomic Plus 4 650

 Vaňa v prevedení PU Plus.

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

Výrobky sú štandardne dodávané do 4 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Záručná lehota na hydromasážny systém je 24 mesiacov od dátumu 

inštalácie, najdlhšie však 26 mesiacov od dátumu predaja.

Pozn.: Farebné vyhotovenie hydromasážnych systémov - biela, chróm. 

Do ceny hydromasážneho systému je zahrnutý špeciálny odtokový 

komplet, prípadne odtokový komplet s napúšťacím prepadom na 

odvodnenie hydromasážneho systému.

Príslušenstvo 

viď str.  172  

LoveStory Atomic
Nesľubujeme zázračné zahojenie presilených svalov, ani vyliečenie zlomenín, 

ale sľubujeme vytvorenie atmosféry,

ktorá vám umožní, aspoň v týchto chvíľach, na všetko zlé zabudnúť.

Vaňu Love Story je možné vybaviť hydromasážnymi systémami Atomic alebo Atomic Plus, 

ktoré sú schopné plne nahradiť klasický perličkový kúpeľ i hydromasáž.

Na rozdiel od týchto štandardných systémov sú Atomic a Atomic Plus:

   • podstatne tichšie, majú teda preukázateľne lepšie relaxačné účinky

   • trysky sú menej nápadné, a preto nerušia dizajn vane
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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



⎜156⎟ RAVAK Collection 2010 ⎜157⎟  RAVAK Collection 2010

Vaňa Magnolia
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Podhlavník
Magnolia: 

   80,-

VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

  Magnolia 170x75 440 34 474

  Magnolia 180x75 480 34 514

  Magnolia PU Plus 170x75 640 34 654

  Magnolia PU Plus 180x75 670 34 704

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná cena

vrátane panelkitu

 Čelný Magnolia 170 160 19 179

 Čelný Magnolia 180 165 19 184

 Bočný Magnolia L/R 90 11,50 101,50

PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Typ                           Cena

Podhlavník Magnolia 80

 Vaňa v prevedení PU Plus.

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Príslušenstvo 

viď str.  172

Vaňa Magnolia 

cena vane od: 

    440,-

Magnolia je vaňa pre všetkých, 

ktorým dizajn niečo hovorí.

Vanu Magnolia je možné zakúpiť aj vo 

vyhotovení PU Plus viď str.  170 - 171
                                                                        

ČELNÝ PANEL

BOČNÝ PANEL

23
22

290
260

Nečakane veľký vnútorný priestor
Vnútorný priestor vane Magnolia ponúka vďaka originálnemu tvarovaniu 

omnoho viac pohodlia, ako by ste čakali.

Magnolia
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TIPY a RADY
Majestátne batérie Neo u vane Magnolia 
neprehliadnete. Viac informácií na strane 42.

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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VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

XXL 190x95 605 44 649

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná 

cena vrátane 

panelkitu

Čelný XXL 190 175 20 195

Bočný XXL 95 92 — 92

PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Typ                           Cena

Podhlavník XXL 70

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH. 

Vaňa XXL
cena vane: 

   605,-

Príslušenstvo 

viď str.  172

D
izajnové vaneD
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Vaňa XXL

Neprináša vám kúpeľ pohodlie, ktoré si zaslúžite? 

Cítite sa vo vani stiesnene? 

                                    Vaňa XXL je pre vás tou pravou.

Vaňa XXL bola špeciálne vyvinutá pre pohodlné kúpanie ľudí vyšších ako 

190 cm. Vďaka veľkému vnútornému priestoru si v nej človek vyššej postavy 

pohodlne natiahne celé telo bez toho, aby mu ramená alebo kolená vytŕčali 

nad vodu. Ani partner vo výške 160 cm sa vďaka praktickému schodíku, 

o ktorý sa môže nohami zaprieť, nešmýka do vody. Podpierka na ruky 

a podhlavník integrované do dizajnu vane slúžia k dokonalému uvoľneniu. 

Okrem unikátneho dizajnu vnútorného priestoru a lemu vane má XXL 

ergonomicky riešený čelný panel zjednodušujúci prístup k vani.

190

9
5

VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

Safe L/R 165x88 550 87 637

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná cena

vrátane panelkitu

Čelný Safe 165 L/R 185 28,50 213,50

Bočný Safe 69 L/R 95 — 95

DRŽADLO

Typ                           Cena

Držadlo Safe nerez 100

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

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

 Vaňa Safe
170

28

Vaňa Safe
cena vane: 

  550,-

XXL Safe
Je vám každá vaňa malá? 
Potom je vaňa XXL riešením práve pre vás. 

Pre veľkých aj malých.

Vaňa pre vaše bezpečie

Praktické držadlo pre bezpečný pohyb vo vani.

Znížený predný lem a dostatočná plocha na sedenie 

na vani umožňuje bezpečný vstup a výstup z vane.

Príslušenstvo 

viď str.  172    

165

8
8

pravý 
variant

6
9Držadlo Safe nerez: 

   100,-

Vaňa Safe je určená hlavne pre tých, ktorí chcú maximálne bezpečie 

v kúpeľni, pre starších ľudí, pre ľudí po úrazoch a s obmedzenou 

pohyblivosťou.  

Vodovodné batérie 

viď str.   36 - 46    

Podhlavník XXL : 

  70,-

DRŽADLÁ

ĽAVÁ

PRAVÁ

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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Vaňa Campanula

Vaňové zásteny a dvere 

viď str.  22 - 23    
Príslušenstvo 

viď str.  172    

VAŇA

Typ vane
(cm)

Cena vane
v bielej farbe

Cena
podpory

Kompletná 
cena vrátane 

podpory

  Campanula 170x75 350 34 384

  Campanula 180x80 385 36 421

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu
Cena  

panelkitu
Kompletná cena

vrátane panelkitu

Čelný 170 132 14 146

Čelný 180 138 14 152

Bočný 75 81 3,5 84,50

Bočný 80 86 3,5 89,50

DRŽADLO + PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Typ  Cena

  Podhlavník Campanula 52

  Držadlo (pár) Campanula 62

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Vaňa Campanula 

cena vane od: 

     350,-

180 / 170
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Na romantické chvíle

Vaňa Campanula pôsobí vďaka svojim zaobleným tvarom veľmi romanticky.

Patrí medzi najobľúbenejšie a vyrába sa preto v dvoch veľkostiach.

Campanula

Podhlavník 
Campanula: 

  52,-
Držadlá Campanula: 

 62,-

Dĺžka panelov je rovnaká 

pre ľavé aj pravé prevedenie.

BOČNÝ PANEL

ČELNÝ PANEL

Vaňa Sonata

Vaňa Sonata sa dodáva s predvŕtanými otvormi pre podhlavník a upevnenie držadiel. 

Vaňa s nepredvŕtanými otvormi sa dodáva ako atypický výrobok s osemtýždňovou 

dodacou lehotou. Doplnky k tejto vani sa dodávajú iba v bielej a sivej farbe.

VAŇA

Typ vane
(cm)

Cena vane
v bielej farbe

Cena
podpory

Kompletná cena
vrátane podpory

  Sonata 170x75 445 34 475

  Sonata 180x80 540 36 576

  Sonata PU Plus 170x75 625 34 659

  Sonata PU Plus 180x80 675 36 711

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu
Cena  

panelkitu
Kompletná cena

vrátane panelkitu

Čelný 170 132 14 146

Čelný 180 138 14 152

Bočný 75 81 3,5 84,50

Bočný 80 86 3,5 89,50

DRŽADLO + PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Typ  Cena

Podhlavník Sonata 105

Držadlo (pár) Sonata 125

 Vaňa v prevedení PU Plus.   

         Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

         Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Vaňové zásteny a dvere 

viď str.  22 - 23    
Príslušenstvo 

viď str.  172    

180 / 170
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Vybrúsený dizajn

Sonata sa právom radí medzi súčasnú 

dizajnovú špičku, ktorá je skutočnou perlou 

každej modernej kúpeľne.

Vaňa Sonata 

cena vane od: 

   445,-

Sonata

Vaňa Sonata je charakteristická svojimi elegantnými ostrými líniami, 

ktoré sú v dokonalom súlade i s tvarom držadiel a podhlavníka.

Podhlavník Sonata: 

      105,-
Držadlá Sonata: 

   125,-

Dĺžka panelov je rovnaká pre ľavé aj pravé prevedenie.

ČELNÝ PANEL

BOČNÝ PANEL

D
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Vaňu Sonata možno zakúpiť 

vo vyhotovení PU Plus.

viď str.  170 - 171

Vodovodné batérie 

viď str.   36 - 46    

VAŇ. STENA DRŽADLÁ VAŇ. STENA DRŽADLÁKLIKNI 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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Desaťročná záruka
Vďaka moderným výrobným technológiám a niekoľkostupňovej kontrole kvality 

výroby vám môžeme ponúknuť desaťročnú záruku* na všetky naše vane.  

Klasika v novom kabáte
Chcete dať vašej starej vani moderný vzhľad, ale aj napriek tomu zostávate zástancami 

klasických tvarov? Potom je nasledujúca sekcia klasických tvarov presne pre vás.

Praktické riešenie do každej kúpeľne
Jednoducho sa prispôsobí priestorovým možnostiam vašej kúpeľne. Vaňa o dĺžke 

120 centimetrov, vhodná tiež do niky, je riešením aj pre tú najmenšiu panelákovú 

kúpeľňu. Vybrať si môžete z vaní až do dĺžky 170 centimetrov. 

Intenzívny pôžitok z kúpeľa
Nepríjemné studené dno a boky starej plechovej vane budú minulosťou. Akrylát vás 

chladiť nebude a navyše voda vo vani bude chladnúť oveľa pomalšie. Povrch akrylátu 

sa toľko nešmýka a aj sa lepšie čistí.

Sprchovanie aj vo vani
Pokiaľ sa nielen radi kúpete, ale aj sprchujete, vedzte, že každú klasickú vaňu RAVAK 

môžete doplniť o vaňovú zástenu. Môžete si vybrať z niekoľkých typov a prevedení.

*Desaťročnú záruku na akrylátové vane RAVAK môžeme garantovať iba v prípade, že sú inštalované 

v súlade s montážnym návodom a že pri montáži boli použité všetky prvky našej značky – nožičky pod 

vaňu (originálna podpora) alebo príslušný polystyrénový nosič.

Vaňové zásteny a dvere 

viď str.  22 - 23    

Klasické vane
         RAVAK

Klasické vaneKl
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10ročná

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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Vaňa Nerida

Nerida
V jednoduchosti je krása

Vaňa Nerida je určená tým, ktorí sa nechcú vzdať klasického štýlu a netúžia po veľkých zmenách.

Je zaujímavé, ako sviežo môže tento retro-štýl pôsobiť, ak ako doplnok použijete držadlo nerez univerzálne.

Vaňa Nerida 

cena vane: 

     340,-

VAŇA

Typ vane
(cm)

Cena vane
v bielej farbe

Cena
podpory

Kompletná 
cena vrátane 

podpory

  Nerida 170x75 340 34 374

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu
Cena  

panelkitu
Kompletná cena

vrátane panelkitu

Čelný 170 132 14 146

Bočný 75 81 3,50 84,50

DRŽADLO 

Typ  Cena

Držadlo nerez univerzálne 66

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Vaňové zásteny a dvere 

viď str.  22 - 23    
Príslušenstvo 

viď str.  172    

170
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Držadlo nerez 
univerzálne: 

    66,-

Dĺžka panelov je rovnaká 

pre ľavé aj pravé prevedenie.

ČELNÝ PANEL

BOČNÝ PANEL

Umývadlá 

viď str.  174 - 181    
UMYVADLO

Vaňa Vanda

Vaňové zásteny a dvere 

viď str.  22 - 23    
Príslušenstvo 

viď str.  172    

160 / 150
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VAŇA

Typ vane
(cm)

Cena vane
v bielej farbe

Cena
podpory

Kompletná 
cena vrátane 

podpory

  Vanda 150x70 290 33,50 323,50

  Vanda 160x70 300 33,50 333,50

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu
Cena  

panelkitu
Kompletná cena

vrátane panelkitu

Čelný 150 122 14 136

Čelný 160 129 14 143

Bočný 70 80 3,50 83,50

DRŽADLO 

Typ  Cena

Držadlo nerez univerzálne 66

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Vaňa Vanda 

cena vane od: 

    290,-

Vanda

Dĺžka panelov je rovnaká 

pre ľavé aj pravé prevedenie.

ČELNÝ PANEL

BOČNÝ PANEL

Klasické vaneKl
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TIPY a RADY
Doplňte vaňu Vanda praktickým umývadlom. 

Ak potrebujete veľkú odkladaciu plochu, 

použite niektoré z umývadiel Praktik. 

Ak túžite po klasickom tvare, vyberte 

si umývadlo Classic.     
Viď str.  174 - 181

Ani klasická vaňa nemusí nudiť

Vanda je určená do malých kúpeľní. Typické pre ňu sú postranné prelisy, na ktorých 

pri kúpaní spočinú Vaše horné končatiny v prirodzenej a veľmi príjemnej polohe.

Vodovodné batérie 

viď str.   36 - 46    

VAŇ. STENA UNIVERZÁLNE
DRŽADLO

VAŇ. STENA UNIVERZÁLNE
DRŽADLO

´

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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Vaňa TriangleVaňa Asymmetric

Príslušenstvo 

viď str.  172    

Klasické vaneKl
as
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TIPY a RADY
Doplňte vaňu Asymmetric praktickým umývadlom.

Ak potrebujete veľkú odkladaciu plochu, môžete si vybrať 

napríklad umývadlo Unity s odkladacou plochou

buď na jednej alebo na oboch stranách.

TIPY a RADY
Chýba vám v kúpeľni úložný priestor? Zaobstarajte si praktický 

kúpeľňový nábytok, s ktorým budete mať potrebné veci 

stále po ruke a zároveň ich budete mať aj kam schovať. 

Vyberte si a skombinujte také skrinky, 

ktoré sa hodia do vašej kúpeľne.                     Viď str.  182

VAŇA

Typ vane
(cm)

Cena vane
v bielej farbe

Cena
podpory

Kompletná 
cena vrátane 

podpory

Asymmetric L/R 150x100 280 46 326

Asymmetric L/R 160x105 300 46 346

Asymmetric L/R 170x110 380 46 426

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu
Cena  

panelkitu
Kompletná cena

vrátane panelkitu

Asymmetric 150 L/R 115 — 115

Asymmetric 160 L/R 120 — 120

Asymmetric 170 L/R 125 — 125

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. 

Vaňa Asymmetric 

cena vane od: 

     280,-

1
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170 / 160 / 150

Asymmetric Triangle
Rohová vaňa pre malé kúpeľne
Vaňa Asymmetric je obľúbená asymetrická vaňa do rohu, ktorá šetrí miestom, 

ale pritom umožňuje pohodlné kúpanie. Je určená predovšetkým do menších 

kúpeľní všetkým, čo dávajú prednosť kúpaniu pred sprchovaním.

Na relaxáciu a kúpanie vo dvojici
Vaňa Triangle je určená pre všetkých, ktorí si obľúbili rohové vane.

Umožňuje pohodlné kúpanie pre dvoch, aj príjemnú relaxáciu 

pri sprchovaní na sedadle.

Vaňa Triangle 

cena vane od: 

   305,-

VAŇA

Typ vane
(cm)

Cena vane
v bielej farbe

Cena
podpory

Kompletná cena 
vrátane podpory

Triangle 130 305 63 368

Triangle 140 345 63 408

Triangle 150 385 63 448

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu
Cena  

panelkitu
Kompletná cena 

vrátane panelkitu

Triangle 130 125 9,25 134,25

Triangle 140 135 9,25 144,25

Triangle 150 152 9,25 161,25

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH. 

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

  Dodacia lehota je 8 týždňov. 

Príslušenstvo 

viď str.  172    
150 / 

140 / 
130 150 / 140 / 130

Umývadlá 

viď str.  174 - 181    
UMYVADLO

Umývadlá 

viď str.  174 - 181    
UMYVADLO

Vodovodné batérie 

viď str.   36 - 46    

´
´

ĽAVÁ

PRAVÁ

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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Vaňa Lilia

Lilia
Krátka, ale praktická

K vani si môžete prikúpiť držadlo nerez univerzálne.

VAŇA

Typ vane
(cm)

Cena vane
v bielej farbe

Cena
podpory

Kompletná cena
vrátane podpory

  Lilia 120x70 255 33,50 288,50

DRŽADLO 

Typ  Cena

Držadlo nerez univerzálne 66

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Vaňové zásteny 

viď str.  22 - 23    
Príslušenstvo 

viď str.  172    

120
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Držadlo nerez 
univerzálne: 

     66,-

Vaňa Lilia 

cena vane: 

  255,-

TIPY a RADY
Aj malá vaňa môže dobre 
slúžiť na pohodlné 
sprchovanie, ak k nej 
pridáte vaňovú stenu. 
                                viď str.  59

Vaňa Fresia

Vaňové zásteny  

viď str.  22 - 23    

Príslušenstvo 

viď str.  172    

170

8
0

Fresia
Čisté línie v klasickom štýle

Fresia má nežný dizajn a vyhovuje všetkým, čo si nepotrpia na pompéznosť.

Fresia je vaňa, ktorá vás neomrzí.

Vaňa Fresia 

cena vane: 

   350,-

Držadlo nerez 
univerzálne: 

     66,-

VAŇA

Typ vane
(cm)

Cena vane
v bielej farbe

Cena
podpory

Kompletná cena 
vrátane podpory

  Fresia 170x80 350 36 386

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu
Cena  

panelkitu
Kompletná cena

vrátane panelkitu

Čelný 170 132 14 146

Bočný 80 86 3,50 89,50

DRŽADLO 

Typ  Cena

Držadlo nerez univerzálne 66

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Dĺžka panelov je rovnaká 

pre ľavé aj pravé prevedenie.

ČELNÝ PANEL

BOČNÝ PANEL

Klasické vaneKl
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TIPY a RADY
Doplňte vaňu Fresia praktickým umývadlom 
a skrinkou poskytujúcou dostatok odkladacej 
plochy. Zvoľte napríklad umývadlo Praktik 
so skrinkou alebo Classic so skrinkou. 
Potrebné veci budete mať vždy po ruke. 

                                           viď str. 
 
174 - 181 Vodovodné batérie 

viď str.   36 - 46    

VAŇ. STENA UNIVERZÁLNE
DRŽADLO

VAŇ. STENA UNIVERZÁLNE
DRŽADLO

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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Chladne vám voda 
vo vani príliš rýchlo?

Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným 

vlastnostiam polyuretánovej peny 

sa rýchlosť ochladzovania vody 

vo vani citeľne spomalí. 

Poznáte ten pocit, keď si leňošíte 

v teplej vode, a po chvíli cítite, 

že v mieste, kde sa opierate, 

vás vaňa chladí? Verte, že vane 

obklopené polyuretánovou penou, 

vás chladiť nebudú.

Jednoduchá montáž

Optimálne miesto na osadenie 

podpory vane už netreba 

vymeriavať, pretože tvar 

vystuženia PU nedovoľuje 

chybné usadenie.

Ideálne 
pre hydromasážne 
vane

Vďaka pevnosti a zvukovým 

izolačným vlastnostiam je vaňa 

PU Plus výrazne tichšia. Voda pri 

dlhšom kúpeli chladne pomalšie. 

Preto je celkový pôžitok z kúpeľa 

v hydromasážnej vani PU Plus 

oveľa lepší. 

Šetrite svet 
vôkol seba

Pri výrobe vaní PU Plus sú 

z výrobného procesu vylúčené živice 

a do ovzdušia sa neuvoľňuje styrén, 

ktorý tak škodí životnému 

prostrediu. Na rozdiel od klasických 

vaní vystužených živicou 

sú vane typu „PU PLUS“ 

recyklovateľné.

Masívna vaňa,
s ktorou 
nepohnete
Vane vyrobené technológiou PU Plus 

majú o cca 40% vyššiu hmotnosť než bežné 

akrylátové vane.

To sa samozrejme prejaví v celkovej 

pevnosti výrobku, ktorá je vysoko 

nad európskou normou EN 198.

Vane PU Plus patria medzi tie 

najkvalitnejšie na svete.

Princíp technológie PU Plus spočíva 

v nahradení sklolaminátovej vrstvy, 

ktorá tvorí výstuhu akrylátového výlisku, 

tvrdou polyuretánovou penou. 

Vystuženie vane pomocou tvrdej 

polyuretánovej peny je konštrukčne 

mimoriadne pevné a má vynikajúce 

tepelné i zvukové izolačné vlastnosti.

Vane PU
 PlusVa

ne
 P

U
 P

lu
s

Pevné steny vane
Vane PU Plus sú pevnejšie v celom 

svojom profile vďaka hrubej vrstve 

tvrdej polyuteránovej hmoty. 

100 % kvalita 
je zaručená plnou automatizáciou 

výroby, ktorá spoľahlivo eliminuje 

prípadné chyby spôsobené ľudským 

faktorom. Technológia PU Plus bola 

vyvinutá v spolupráci s koncernom 

Bayer a používa zariadenia 

značky Kawasaki.

Unikátna technológia PU Plus

     Vane vyrábané technológiou PU Plus:

You 185 / 175
Viac informácií o vani
viď str.  147

Rosa II 170 / 160 / 150 L/R
Viac informácií o vani 
viď str.  125

LoveStory 185 L/R
Viac informácií o vani
viď str.  153

Praktik 185 / 175
Viac informácií o vani
viď str.  133

Magnolia 180 / 170
Viac informácií o vani
viď str.  157

Sonata 180 / 170
Viac informácií o vani
viď str.  160

Viola 180 
Viac informácií o vani
  na www.ravak.sk.

Evolution 180
Viac informácií o vani
viď str.  151

150 x 105 

   600,-

160 x 105 

   630,-

170 x 105 

   690,-

185 x 105 

   925,-

175 x 85 

   700,-

185 x 90 

   730,-

180 x 102 

   750,-

170 x 75 

   640,-

180 x 75 

   670,-

175 x 85 

   710,-

185 x 85 

   750,-

175 x 85, WarmFlow

   735,-

185 x 85, WarmFlow

   785,-

170 x 75 

   625,-

180 x 75 

   675,-

Vaňu Viola nie 

je možné kúpiť 

samostatne, 

predáva sa 

iba spolu 

s hydromasážnym 

systémom.

180 x 85 

   775,-

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

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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Príslušenstvo k vaniam

Polystyrénové nosiče Komplet a Panel 

Systém Komplet
predstavuje v súčasnosti jedinú možnosť, 

ako bezchybne a rýchlo obložiť tvarovanú vaňu.

Dodáva sa v zmontovanom stave 

a je určený k vaniam ROSA I. 

Pri tomto type netreba použiť nijakú 

ďalšiu podporu, pretože vaňa 

sa umiestňuje priamo do nosiča.

Komplet Rosa I

Systém Panel
sa skladá z troch alebo piatich oddeliteľných nosičov, ktoré sa pri montáži spájajú zasunutím 

do seba. Jednotlivé časti sa dodávajú v nezmontovanom stave. Systém Panel je príslušenstvom 

k vani Gentiana. Jednotlivé prvky sú rovné a neslúžia ako podpora pod vaňu, ale sú určené 

predovšetkým ako dokonale rovný a presný podklad na prípadný obklad. 

Pri použití systému Panel sa vaňa musí inštalovať na príslušnú podporu (nožičky), 

ktorá je zárukou jej dokonalej stability.

Panel 

Gentiana

POLYSTYRÉNOVÉ NOSIČE

Názov výrobku systém cena

Rosa I L 160x105 Komplet 135

Rosa I R 160x105 Komplet 135

Rosa I L 150x105 Komplet 140

Rosa I R 150x105 Komplet 140

PRÍPRAVKY

Silikónový tmel 5,60

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH. 

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

L (left) - ľavý variant výrobku. 

R (right) - pravý variant výrobku.

POLYSTYRÉNOVÉ NOSIČE

Názov výrobku systém cena

Gentiana   Panel 120

PRÍPRAVKY

Silikonový tmel 5,60

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

Napúšťanie cez prepad Vaňový odtokový 

komplet

VANOVÝ ODTOKOVÝ KOMPLET

Farba Cena

biely 44

chróm 37

chróm - napúšťanie cez prepad + 

odtok ovládaný bowdenom 
130

chróm - napúšťanie cez prepad + 

odtok ClickClack
127,50

SILIKÓNOVÝ TMEL

biely, bezfarebný - 310 ml 5,60

KRYCIE LIŠTY

vaničková lišta biela - 2 m 3,20

vaňová lišta biela - 2 m 6

koncovka vaňovej lišty biela 0,60

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

Absolútnou výnimkou 

medzi držadlami 

vyrábanými firmou 

RAVAK a. s. je univerzálne 

nerezové držadlo 

a držadlo Safe nerez.

Univerzálne nerezové držadlo 

je výnimočné tým, že umožňuje 

dodatočnú montáž na vaňu. 

Ak ste teda pri inštalácii vane 

na držadlo zabudli, ešte nie 

je nič stratené. Univerzálne 

nerezové držadlo sa totiž montuje 

pomocou priložených nitov 

a prístup „z druhej strany“ teda 

nie je potrebný. Pripevnenie 

univerzálneho nerezové držadla 

na stenu tiež nepredstavuje nijaký 

väčší problém.

Vaňová lišta

Vaňová lišta sa používa predovšetkým 

tam, kde sa pri murárskych prácach 

nepodarilo dodržať pravý uhol. 

Už minimálna odchýlka pravouhlosti 

môže spôsobiť voľným okom viditeľnú 

rozbiehavosť steny a hrany vane, 

a jej „zaretušovanie“ je bez pomoci vaňovej lišty 

prakticky nemožné. 

Ďalším dôvodom na použitie vaňovej lišty je aj prípad keď chcete esteticky zakryť 

medzeru medzi stenou a okrajom vane. Silikónový tmel treba použiť v každom prípade, 

nie je však nutné, aby nerovnomerne nanesená vrstva, musela kaziť celkový vzhľad diela.

   6,-

TIPY a RADY
Ak si chcete byť skutočne istí 

kvalitou a dlhou životnosťou, 

používajte len príslušenstvo 

odporúčané výrobcom.

cena od:

    36,-

Príslušenstvo k vaniam

Držadlá, podhlavníky, odtokový komplet

Umelohmotné držadlá 

a podhlavníky
Väčšina vaní je vybavená držadlami 

a podhlavníkmi vyrobenými z poťahovaného 

polyuretánu.

Tieto výrobky boli navrhnuté špeciálne 

ku každému typu vane, preto ich nie je možné 

navzájom zamieňať. 

Základné farby: biela, sivá, zelená

cena vrátane 

sifónu ovládaného 

bowdenom:

      130,-

cena vrátane 

sifónu ovládaného 

princípom ClickClack:

    127,50

Držadlo Safe nerez: 

  100,-

Držadlo nerez univerzálne: 

  66,-

s

p

 

Podomietková batéria 

s prepínačom

cena:   

                      

105,-
 
Viac o batériach na strane 36.

Umývadlová 

stojanková batéria 

s odtokovou garnitúrou
cena:       40,-

Umývadlová 

nástenná batéria 

150 mm
cena:                     64,-

Vaňová 

nástenná batéria 

bez setu, 150 mm

cena:     

                                

88,-

Umývadlová 

stojanková batéria 

s odtokovou garnitúrou

cena: 

                      
70,-

Umývadlová 

stojanková batéria 

s odtokovou garnitúrou
cena: 

                       
80,-

Vodovodné batérie

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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Koncepty RAVAK
Dokonale zladený celok

Dizajnovo zladený celok
S kúpeľňovými konceptmi RAVAK si získate vaňu aj umývadlo 

a sú navyše dizajnovo zladené do jedného celku. 

Väčšina konceptov RAVAK obsahuje tiež praktickú vaňovú zástenu. 

Niektoré z konceptov môžete doplniť o praktické a opäť dizajnovo 

zladené skrinky.

Jednoduchý výber
Odpadá zdĺhavé vyberanie, obchádzanie obchodov, kúpeľňových štúdií 

a listovanie v katalógoch alebo hľadanie na internete. 

Desaťročná záruka
Vďaka moderným výrobným technológiám a niekoľkostupňovej kontrole kvality 

vám môžeme poskytnúť desaťročnú záruku na všetky naše vane. 

Doplnky
Pre väčšie pohodlie pri kúpeli si môžete k vani vybrať mäkký podhlavník, 

väčšie bezpečie vám zaistí praktický držiak prispôsobený tak, aby sa stal 

prirodzenou súčasťou tvaru vane. Panel k vani ponúka asi každý výrobca, 

ale iba panely RAVAK majú nadčasový dizajn. 

Nezovšednejú a ľahko sa umývajú. 

*  Desaťročnú záruku na akrylátové vane RAVAK môžeme garantovať iba v prípade, 

že sú inštalované v súlade s montážnym návodom, a že pri montáži boli použité 

všetky prvky našej značky – nožičky pod vaňu (originálna podpora) alebo príslušný 

polystyrénový nosič.

10ročná

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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Pohodlné kúpanie 

a sprchovanie v jednom
Asymetrický tvar a vhodne riešený 

vnútorný priestor vane Rosa v sebe 

spája veľkú vaňu a zároveň veľký 

sprchový kút – kolmá stena a ploché 

dno vane poskytujú maximálny 

priestor pre sprchovanie, pohodlie 

pri ňom zabezpečí sedadlo a sprchová 

zástena, ktorá zabráni rozstreku vody 

po celej kúpeľni. 

Aj do tej najmenšej 

kúpeľne
Svojimi rozmermi je vaňa Rosa 

ideálnym riešením aj pre malé kúpeľne 

a pritom aj ten najmenší variant dĺžky 

140 cm ponúka pohodlie klasickej 

obdĺžnikovej vane. Rovnako to ale 

Rose v plnom vybavení bude svedčať 

aj vo veľkej kúpeľni. 

Uľahčí vám prácu
Vaňu Rosa možno podmurovať alebo 

umiestniť na polystyrénový nosič 

a „okachličkovať“, prípadne na ňu 

použiť čelný krycí akrylátový panel.

Ocenenia 

odborníkov aj verejnosti
Vaňa Rosa získala ocenenia na 

mnohých medzinárodných veľtrhoch. 

Vďaka obľube verejnosti sa právom 

stala najpredávanejšou vaňou 

v Európe.

Podhlavník
Ideálny spoločník na relaxáciu. Je vyrobený z príjemného 

mäkkého materiálu v bielej, sivej alebo zelenej farbe.

Držadlá
Šikovné držadlo oceníte predovšetkým pri vstávaní z vane.

Cena od:    45,- Cena od:    41,50 

Nehľadajte! 
Vyberte si 
kompletné 
riešenie.

Koncept Rosa

Dokonale chytré riešenie

Umývadlá Rosa Vaňa Rosa I  105 x 160 / 150 / 140

Vaňa Rosa II 105 x 170 / 160 / 150

Originálny tvar - nápadito riešené detaily. 
Vnútorný priestor je väčší ako pri klasickej vani 

podobných rozmerov. Kvalitu materiálu a dokonalé 
spracovanie potvrdzuje aj desaťročná záruka. 

Ergonomický 

čelný panel
Riešenie, ktoré uľahčuje 
vstup do vane a pôsobí 

veľmi elegantne.

- Cena panelu pre vaňu Rosa II 

  vrátane panelkitu od:

                                    187,50 

- Cena panelu pre vaňu Rosa I 

  vrátane panelkitu od:

                                    177,-

Rosa (56,6 cm)

Rosa Comfort Plus (78 cm)

Rosa Comfort (78 cm)

Rosa Comfort nábytkové (78 cm)

250,-

375,-

285,-

255,-

Vaňa Rosa I  

Cena od:

300,- 

Vaňa Rosa II  

Cena od:

415,- 

1
0

5
 

170 / 160 / 150 / 140 

170 / 180 / 190 / 200 

Praktické sedadlo
Priestorné sedadlo určite využijete nielen 

pri sprchovaní.

Priestor na sprchovanie
Kolmé steny a ploché dno vytvárajú 

ideálne miesto na pohodlné a bezpečné 
sprchovanie.

Vaňová zástena
Vytvára ideálny priestor na sprchovanie 
a zabraňuje striekaniu vody po kúpeľni. 
Vybrať si môžete z dvoch typov zásten.

ĽAVÁ PRAVÁ

Kúpeľňový nábytok

SB Uni 
Bočný stĺp. 

Otočením výrobku 

získate ľavý alebo 

pravý variant dvierok.

41 x 180 x 35 cm 

(š / v / h)

Cena:  340,-

M 780 L/R
Zrkadlo s poličkou, 

integrovanými 

bodovými svetlami 

a zásuvkou. 

78  x 68 x 16 cm (š / v / h)

Cena:  275,-

SHC 600 
Skrinka vhodná 

na umiestnenie 

60 cm nad práčku. 

60 x 68,5 x 23 cm (š / v / h)

Cena:  245,-

Koncepty RAVAKKo
nc

ep
ty
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Viac informácií nájdete
 katalógu Collection 2010 

 na str. 128 alebo na www.ravak.sk.

VSK2

Cena od: 

     152,-

Vaňová zástena VSK2
- s umelohmotnou výplňou

- s výplňou z bezpečnostného skla

Vaňová zástena EVSK1
- s výplňou z bezpečnostného skla

EVSK1

Cena od: 

     460,-

Vaňové zásteny

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

 Batérie Rosa

 

Viac informácií o batériách na str. 38.

Vaňová 

nástenná batéria  

bez setu, 

150 mm  

cena: 

88,-

Sprchová 

nástenná batéria 

bez setu, 

150 mm   

cena: 

64,-

Umývadlová 

stojanková batéria 

s odtokovou armatúrou 
cena: 

70,-

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

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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Koncept Rosa

Vaňa Rosa II

  VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná cena

vrátane podpory

Rosa II L/R 150x105 415 47 462

Rosa II L/R 160x105 450 47 497

Rosa II L/R 170x105 515 47 562

Rosa II L/R PU Plus 150x105 600 47 647

Rosa II L/R PU Plus 160x105 630 47 677

Rosa II L/R PU Plus 170x105 690 47 737

  PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Cena 

včetně panelkitu

Rosa II 150 L/R 170 17,50 187,50

Rosa II 160 L/R 180 17,50 197,50

Rosa II 170 L/R 185 17,50 202,50

L (left) - ľavá varianta vý-robku. R (right) - pravý variant výrobku.

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

                  Vaňa v prevedení PU Plus

1
7

0
 /

 1
6

0
 /

 1
5

0

105

Vaňa s veľkým V premyslená 

do posledného detailu
Aký je rozdiel medzi vaňou Rosa I a Rosa II? V podstate „iba“ 

v dizajnových detailoch a praktickosti predného panelu. 

Vaňa Rosa II je novšia verzia Rosy I v špičkovom podaní 

automobilových návrhárov z tvorivej dielne Design a Storz.

Ideálny tvar, rozmerová variabilita a pravý i ľavý variant umožňujú 

využiť všetky prednosti vane ROSA II v zariadenej kúpeľni 

na ploche menšej, ako neuveriteľné dva metre štvorcové.

ĽAVÁ

P
R

A
V

Á

Dĺžka panelu meraná po obvode 

obvodu horného lemu:

Rosa II 150 .................... 2180 mm

 160 .................... 2270 mm

 170 .................... 2375 mm

Platí pre ľavé aj pravé prevedenie.

TIPY a RADY
Vaňu Rosa I a II je možné doplniť hydromasážnym systémom. 
Pri jeho výbere sa inšpirujte v špeciálnom katalógu Hydromasážne systémy RAVAK, 
ktorý je dostuplný v predajnej sieti a na našej web-stránke www.ravak.sk.

Vaňu Rosa II je možné zakúpiť 

aj vo vyhotovení PU Plus viď str.  170 - 171

Koncept Rosa

Vaňa Rosa I

Originálny tvar a nápadito 

vyriešené vonkajšie rozmery
umožňujú jej umiestnenie aj do tých najmenších kúpeľní. 

Vnútorný priestor je pritom väčší ako pri klasickej vani. Kvalitu 

materiálu a dokonalé spracovanie potvrdzuje aj desaťročná záruka.

Rosa je snehobiela

Biela farba „snowwhite“ je skutočne snehobiela 

a ladí s ostatnými výrobkami fi rmy RAVAK.

  VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná cena

vrátane podpory

  Rosa I L/R 140x105 300 44 344

  Rosa I L/R 150x105 330 44 374

  Rosa I L/R 160x105 400 44 444

  PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná cena

vrátane panelkitu

  Rosa I 140 L/R 162 15 177

  Rosa I 150 L/R 164 15 179

  Rosa I 160 L/R 167 15 182

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

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.
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Vaňa Rosa I  

cena vane od: 

  300,-
ĽAVÁ
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R

A
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Dĺžka panelu meraná 

po obvode obvodu horného lemu:

Rosa I  140 .................... 2 089 mm

 150 .................... 2 187 mm

 160 .................... 2 286 mm

Platí pre ľavé aj pravé prevedenie.

Príslušenstvo 

viď str.  172    

Koncepty RAVAKKo
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Vaňa Rosa II
cena vane od: 

 415,-

TIPY a RADY
Batéria Rosa vkusne doplní 
koncept Rosa.
Viac informácií o batériách na str. 40.

výhodnejšia

výhodnejšia

VAŇ. STENA DRŽADLÁ VAŇ. STENA DRŽADLÁKLIKNI 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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Umývadlá Rosa, Rosa Comfort a Rosa Comfort Plus sú asymetrické 

(rovnako ako vaňa Rosa) a vyrábajú sa preto v ľavom aj v pravom variante.
Viac informácií o umývadlách Rosa na str.   176

     Viac informácií o batériách Rosa na str.   40 

Nájsť priestorovo optimálne riešenie nebýva jednoduché. Umývadlá Rosa, Rosa Comfort a Rosa Comfort Plus 

vám ale Vaše rozhodovanie môžu uľahčiť. Všetky umývadlá Rosa boli navrhnuté tak, aby dizajnovo ladili 

s vaňou Rosa a pritom maximálne prakticky riešili umývací a odkladací priestor.

Koncept Rosa

Umývadlá Rosa

Cena: 

 250,-

Cena: 

 255,-

Umývadlo Rosa

56 cm

Umývadlo Rosa Comfort Plus

ľavý 
variant

78 cm

Cena: 

 375,-
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Umývadlo Rosa Comfort

Cena: 

 285,-

Umývadlo Rosa Comfort

Cena:

285

ľavý 
variant

78 cm

Umývadlo Rosa Comfort nábytkové
Umývadlo Rosa Comfort 

nábytkové má rovnaké 

rozmery ako Rosa 

Comfort, líši sa iba 

chýbajúcim držadlom.

ľavý 
variant

Viac informácií o kúpeľňovom nábytku na str.   128

1/  vaňové zásteny VSK2

sa tiež vyrábajú v ľavom i pravom variante a ich veľkosti zodpovedajú 

rozmerom vane.

V každom prípade odporúčame dokúpiť krátky alebo dlhý držiak, 

ktorý vaňovú zástenu stabilizuje a zároveň môže slúžiť ako vešiak 

na uteráky, ktorý je ľahko dostupný aj z priestoru vane. 

Držiak pevnej zásteny nie je súčasťou výrobku.

2/  vaňové zásteny EVSK1
 EVSK1 L/R Rosa I  75, EVSK1 L/R Rosa I  85 

 a EVSK1 L/R 100 Rosa II

sa vyrábajú v ľavom a v pravom variante a sú určené 

k vani Rosa I 140, 150, 160. respektíve ROSA II 150, 160, 170.

Dĺžka týchto vaňových zástien je 750, 850 alebo 1000 mm. 

Výška je 150 cm.

2/  EVSK1
cena vaňovej zásteny od:

    460,-

1/  VSK2
cena vaňovej zásteny od: 

    152,-

Rosa I Rosa IRosa II Rosa II

Vaňa Rosa bola navrhnutá tak, aby jej sprchová časť vytvorila zákutie, ktoré sa dá oddeliť od ostatného priestoru. 

Vaňové zásteny EVSK1 a VSK2 boli vyvíjané spolu s vaňou Rosa a vedia preto dokonale využiť jej zvláštny tvar.

VAŇOVÉ ZÁSTENY A KÚTY použiteľné pre vane Rosa I a Rosa II

Typ (cm) Výška

Výplň 

umelá hmota

Výplň bezpečnostné sklo 

s ochrannou vrstvou 

RAVAK AntiCalc 
Použitie

Dekor Rain Dekor Transparent

Prevedenie rámu biela Prevedenie rámu biela

VSK2 Rosa L/R 140 1 500 152 — Rosa I 140

VSK2 Rosa L/R 140 1 500 — 275 Rosa I 140

VSK2 Rosa L/R 150 1 500 156 — Rosa II 150, Rosa I 150

VSK2 Rosa L/R 150 1 500 — 280 Rosa II 150, Rosa I 150

VSK2 Rosa L/R 160 1 500 160 — Rosa II 160, Rosa I 160

VSK2 Rosa L/R 160 1 500 — 285 Rosa II 160, Rosa I 160

VSK2 Rosa L/R 170 1 500 180 — Rosa II 170

VSK2 Rosa L/R 170 1 500 — 300 Rosa II 170

EVSK1 L/R 75 Rosa 1 500 — 460 Rosa I 140

EVSK1 L/R 85 Rosa 1 500 — 500
Rosa II 150 / 160 

Rosa I 150 / 160

EVSK1 L/R 100 Rosa 1 500 — 550 Rosa II 170

    DRŽIAKY pre vaňové zásteny 

Typ (cm) Cena

Krátky držiak VSK2 Rosa 34

Použitie:  VSK2 Rosa I, Rosa II 140, 150, 160, 170

Dlhý držiak VSK2 Rosa 38

Použitie: VSK2 Rosa I, Rosa II 140, 150, 160, 170

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

Dodacie lehota je 8 týždňov.

Nutnosť použitia krátkeho alebo dlhého držiaka.

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.  

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Krátky držiak Dlhý držiak

Praktickejšie 

to už nebude.

Koncept Rosa

Vaňové zásteny Rosa

RR

Koncepty RAVAKKo
nc
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ty
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AV

AK

Ak k vani Rosa použijete aj umývadlo Rosa, 

môžete si byť istí, že Vaša kúpeľňa bude 

dizajnovo perfektne zladená.

Cena: 

250 -

Umývadlo Rosa

56 cm

1
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0
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4
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4
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6

4
6

6

78 cm

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

ľavý 
variant

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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Koncept Rosa

Podhlavníky, držadlá a vaňová podpora

Podhlavníky a držadlá pre vaňu Rosa I
K žiadnej inej vani nie je možné dokúpiť toľko príslušenstva 

ako k vani Rosa I.

Držadlo a podhlavník možno objednať vo farbe bielej, 

sivej alebo zelenej. Držadlo Rosa NEREZ je z lešteného nerezu.

Podhlavníky a držadlá pre vaňu Rosa II
V prípade, že pri vani použijete zástenu (VSK2, EVS1), 

k dispozícii je držadlo Rosa II pre VS, ktoré sa inštaluje do vane.

Oba typy držadiel sa vyrábajú z príjemného, ľahko udržiavateľného 

materiálu v bielej, sivej, alebo zelenej farbe, rovnako ako podhlavník. 

Držadlo Rosa II nerez je z lešteného nerezu.

Podhlavník Rosa I: 

       45,-

Držadlo Rosa I: 

   41,50

Držadlo Rosa I nerez: 

      66,-

Podhlavník Rosa II: 

        56,-

Držadlo Rosa II: 

     47,-

Držadlo Rosa II pre VS: 

          41,-

POLYSTYRÉNOVÉ NOSIČE

Názov výrobku systém cena

Rosa I L/R 150x105 Komplet 135

Rosa I L/R 160x105 Komplet 140

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov.

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Koncept Rosa 
         je pre každého . . .

. . . pre menšiu i veľkú kúpeľňu

. . . pre praktikov i rojkov

. . . pre všetkých, 

 čo chcú krásnu kúpeľňu.

Držadlo Rosa II nerez: 

      69,-

Koncepty RAVAKKo
nc

ep
ty
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AV

AK

Koncept Rosa

Kúpeľňový nábytok Rosa

SB Uni 

Bočný stĺp. 

Otočením výrobku 

získate ľavý 

alebo pravý 

variant dvierok.

41 x 180 x 35 cm   

(š / v / h)

Cena:  340,-

M 780 L/R 

Zrkadlo s poličkou, integrovanými 

bodovými svetlami a zásuvkou. 

78 x 68 x 16 cm (š / v / h)

Cena:  275,-

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,-

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,-

Čistý dizajn 

Jednoduchá údržba

Špeciálna úprava povrchu 

proti vlhkému kúpeľňovému 

prostrediu zabraňuje 

poškodeniu produktu. 

Dostatok miesta na 

všetko, čo v kúpeľni 

potrebujete. 

Závesný systém, 

aby vám nohy nábytku 

nezavadzali pri 

upratovaní. 

Jednoduché otváranie 

a zatváranie vďaka 

kovaniu vysokej 

kvality.

S kúpeľňovým nábytkom RAVAK budete mať všetko poruke. 

Vďaka dokonalému zladeniu s konceptom Rosa bude Vaša kúpeľňa praktická a krásna zároveň. 

SDU Rosa 

Skrinka pod nábytkové 

umývadlo Rosa Comfort 

so šuplíkom a integrovaným 

košom na prádlo. 

78 x 68 x 50 cm (š / v / h)

Cena:  450,-

Nábytkové umývadlo Rosa 

Comfort L/R    Cena:  245,-

e 
SH U i

SHC 600 Uni 

PS L/R

MR Base 

Univerzálne nožičky 

3,8 x 10 cm (ø / v)

3,8 x 12 cm (ø / v)

Cena: 22,-

Pre kúpeľne, kde nie je možné nábytok 

zavesiť na stenu, možno dokúpiť 

2 keramické nožičky s kovovou stojkou. 

Balenie obsahuje 2 ks. 

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

  Dodacia lehota je 8 týždňov.      L (left) - ľavý variant výrobku. R (right) - pravý variant výrobku.

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.)

Umývadlo Rosa  

Cena:  250,-

M 560 

Nemusíte sa báť 

zničenia ani pri 

čistení vlhkou 

handrou. 

Batérie Rosa

Podomietková batéria 

s/bez prepínača

cena: 

  96,-/80,-

Vaňová 

nástenná batéria 

bez setu, 

150 mm  

cena: 

     
88,-

Sprchová 

nástenná batéria 

bez setu, 

150 mm   

cena: 

  64,-
 

Viac informácií o batériách na str. 38.

Umývadlová 

stojanková batéria 

s odtokovou armatúrou
cena: 

  70,-

Polystyrénové nosiče 

Systém Komplet – Rosa I

predstavuje v súčasnosti jedinú možnosť, ako bezchybne a rýchlo 

obložiť tvarovanú vaňu. Dodáva sa v zmontovanom stave a je určený 

k vaniam ROSA I. Pri tomto type netreba použiť nijakú ďalšiu podporu, 

pretože vaňa sa umiestňuje priamo do nosiča.

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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Umývadlo
Ďalšou novinkou je umývadlo Avocado 

a Avocado Comfort. Ich dizajn dokonale 

korešponduje s vaňou Avocado 

a pomáha riešiť priestor. 

Vaňa Avocado, cena vane od: 

       350,-

Avocado rieši neriešiteľné.

Vaňa Avocado sa vyrába v ľavom aj v pravom 

variante, v dvoch veľkostiach.

Predný panel vane Avocado pridá na elegancii a uľahčí jej inštaláciu.

67 / 70
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0
 /

 1
5

0

75

Avocado je najmenšia 

pohodlná vaňa na svete. 

Ani v tej najmenšej kúpeľni 

sa nemusíte cítiť stiesnene.

VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

Avocado L/R 150x75 350 34 384

Avocado L/R 160x75  370 34 404

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná 

cena vrátane

panelkitu

Avocado 150 L/R 156 24 180

Avocado 160 L/R 158 24 182

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

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Umývadlo Avocado: 

 142,-

ĽAVÁ

PRAVÁ

pravý 

varia
nt

pravý 
variant

Koncept

Avocado

Dĺžka panelu meraná po obvode 

obvodu horného lemu:

L (celková) 1870 mm pre vaňu  150

L (celková) 1975 mm pre vaňu  160

Príslušenstvo 

viď str.  172    
Viac informácií a technické nákresy umývadiel na str.  178

Koncept

Avocado

Aj malá vaňa môže byť pohodlná, 
aj malé umývadlo môže mať dostatok odkladacieho priestoru.

Iba to, že potrebujete vaňu, ktorá šetrí priestor 

ešte neznamená, že musíte kúpiť hocičo.

Koncept

 Avocado

Koncepty RAVAKKo
nc

ep
ty
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AV

AK

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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Koncept

Praktik

Vaňa Praktik
cena vane od: 

  410,-

1
8

5
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 1
6

5

90 / 85

Práve pre túto vaňu boli vyvinuté tri typy umývadiel, pričom každé z nich ponúka 

celkom konkrétne praktické vlastnosti. (Viď str. 179).

Umývadlo Praktik U: 

  245,-

Umývadlo Praktik S: 

  255,-

ľavý 
variant

ľavý 
variant

Podhlavník Praktik: 

   80,-

Držadlo nerez 
univerzálne: 

   66,-

Pri každej vani obdĺžnikového tvaru 

obchádzame denne aspoň okolo jedného jej rohu. 

Ak práve tento roh vane zaoblíme, už nie je až takou 

veľkou prekážkou a je aj bezpečnejší.

Umývadlo Praktik W: 

  285,-

ľavý 
variant

pravý 
variant

VAŇA

Typ vane

(cm)

Cena vane

v bielej farbe

Cena

podpory

Kompletná 

cena vrátane 

podpory

Praktik L/R 165x85 410 40 450

Praktik L/R 175x85 450 40 490

Praktik L/R 185x90 495 40 535

Praktik PU Plus L/R 175x85 700 40 740

Praktik PU Plus L/R 185x90 730 40 770

PANELY + PANELKIT

Typ panelu
Cena 

panelu

Cena  

panelkitu

Kompletná 

cena vrátane

panelkitu

Čelný Praktik 165 L/R 180 30 210

Čelný Praktik 175 L/R 182 30 212

Čelný Praktik 185 L/R 185 30 215

DRŽADLÁ + PODHLAVNÍK - farebnosť zelená, biela, sivá

Držadlo nerez univerzálne 66

Podhlavník Praktik 80

  Na vaňu Prakik 165x85 nie je možné inštalovať podhlavník. 

Vaňa Praktik 165x85 sa nevyrába v prevedení PU Plus.

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

Výrobky sú štandardne dodávané do 3 týždňov. 

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

  Vaňa v prevedení Pu Plus.

ČELNÝ PANEL

Vaňové zásteny 

viď str.  22 - 23    

Príslušenstvo 

viď str.  170 - 171    

Vaňu Praktik je možné 

zakúpiť aj vo vyhotovení  

PU Plus viď str.  146-147

Ak vyžadujete väčší odkladací priestor okolo vane a 

nechcete už nič domurovávať, potom je vaňa Praktik

práve pre vás tým pravým riešením.

Koncept

  Praktik

Jediná vaňa s dostatočne veľkým 

odkladacím priestorom
K vani Praktik je možné dokúpiť aj kúpeľňový nábytok. Viď str.   135.

Koncepty RAVAKKo
nc

ep
ty
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AK

POZOR: Nástenná vaňová batéria musí mať 

dostatočne dlhé výtokové rameno.

VAŇ. STENA UNIVERZÁLNE
DRŽADLO

PRAVÁ

ĽAVÁ

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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