
Panel HIOS patří k nejelegantnějším 
panelům. Může být instalován jako 
nástěnný nebo rohový. Je osazen kvalitní 
termostatickou baterií, která Vám zaručí 
stálou teplotu vody bez kolísání.

horní sprcha

ruční sprcha

sprchová hlavice

přepínač polohový

sprchová hlavice

termostatická baterie

sprchová hlavice

horní sprcha

sprchová hlavice

přepínač polohový

termostatická baterie

výpusť do vany

ruční sprcha

provedení Bílá 19.460,- Kč

provedení Metal 21.130,- Kč

provedení trysek: Chrom

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uchycení ruční  
sprchy je součástí 
sprchového panelu.

provedení Bílá 18.375,- Kč

provedení Metal 20.345,- Kč

provedení trysek: Chrom

Pětipolohový 
přepínač 
baterie.

Dvoupolohová 
masážní tryska 
s možností něko-
lika druhů proudu 
vody.  Každá tryska 
je usazena 
v kloubu umož-
ňujícím natočení 
do libovolného 
směru.

Pevná srpcha nabízí 
4 druhy proudy vody.

Je určen pro kombinaci s vanovou zástě-
nou a vanou, kterou umí přes instalova-
nou výpusť napouštět. Panel je osazen 
kvalitní termostatickou baterií.

Umístění panelu: nástěnný nebo 
rohový (specifi kujte při objednávce).

Umístění panelu: nástěnný nebo 
rohový (specifi kujte při objednávce).

Andros

Hios

Pozn.: Všechny sprchové panely jsou napájeny 
z vodovodního řádu. Pro funkčnost je nutný tlak 
vody minimálně 2 Bary.

( 135 x 20 cm )

( 160 x 20 cm )
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provedení Bílá 15.390,- Kč

provedení trysek: Chrom

modul s tryskami 50 ks

modul s tryskami 50 ks

manuální ventil hlavové trysky

manuální ventil hlavové trysky

manuální ventil horních trysek

manuální ventil horních trysek

manuální ventil středních trysek
manuální ventil spodních trysek

manuální ventil spodních trysek

manuální ventil ruční sprchy

manuální ventil ruční sprchy

manuální ventil - studená voda

manuální ventil - teplá voda

termostatická baterie

ruční sprcha

ruční sprcha

držák sprchy

držák sprchy

hadice ruční sprchy - 1 m

hadice ruční sprchy - 1 m

Pozn.: Všechny sprchové panely jsou napáje-
ny z vodovodního řádu. Pro funkčnost je nut-
ný tlak vody minimálně 2 Bary.

Pozn.: Všechny sprchové panely jsou napáje-
ny z vodovodního řádu. Pro funkčnost je nut-
ný tlak vody minimálně 2 Bary.

nástěnný sprchový panel

nástěnný sprchový panel

Arges

Pontos

provedení Bílá 13.490,- Kč

provedení trysek: Chrom

( 162 x 19 x 54 cm )

( 160 x 18 x 48,5 cm )

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

V prodeji od 1. 3. 2010.

V prodeji od 1. 3. 2010.
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OFF OFF

OFF

sprchová hadice

přepínač třípolohový

páková baterie

vyústění sprchy

ruční sprcha

držák sprchy

tryska - tři paprsky proudu

ruční sprcha

OFF OFF

OFF

sprchová hadice

přepínač třípolohový

termostatická baterie

vyústění sprchy

držák sprchy

tryska - tři paprsky proudu

Sprchový panel Athos se liší od běžných panelů svým výjimečným tvarem. 

Součástí panelu je pohodlné sedátko.

provedení Bílá 17.550,- Kč

provedení trysek: Chrom

masážní tryska

ruční sprcha třípolohová

přepínač polohový

termostatická baterie

horní sprcha třípolohová

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Athos

provedení Bílá 13.695,- Kč

provedení trysek: Chrom

masážní tryska

termostatická baterie

přepínač třípolohový

ruční sprcha třípolohová

horní sprcha třípolohová

Amman

Paros eco Paros eco therm

provedení Bílá 5.080,- Kč

provedení trysek: Chrom

Sprchové panely PAROS ECO a PAROS ECO THERM jsou 
osazeny 4  stavitelnými masážními tryskami 
a využívají pákovou nebo termostatickou baterii. 

provedení Bílá 5.945,- Kč

provedení trysek: Chrom

( 167 x 16 x 14 cm )

( 200 x 50 x 11 cm )

( 167 x 16 x 14 cm )

( 137 x 24 x 11 cm )

Pozn.: Všechny sprchové panely jsou napájeny 
z vodovodního řádu. Pro funkčnost je nutný tlak 
vody minimálně 2 Bary.

nástěnný sprchový panel nástěnný sprchový panel

rohový sprchový panel nástěnný sprchový panel
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