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vaňa Form New

150 x 70 cm, 459,00 € (637,20 €)
160 x 70 cm, 229,00 € (286,80 €)
170 x 70 cm, 249,00 € (319,20 €)
170 x 75 cm, 229,00 € (286,80 €)
180 x 80 cm, 489,00 € (666,00 €)
190 x 80 cm, 579,00 € (792,00 €)

Vane Form s úpravou Glaze Plus
160 x 70 cm, 379,00 € (492,00 €)
170 x 75 cm, 379,00 € (492,00 €)
180 x 80 cm, 639,00 € (871,20 €)

160 x 70 cm
489,00 € (735,60 €)
170 x 70 cm
489,00 € (735,60 €)
170 x 75 cm
489,00 € (735,60 €) 
180 x 80 cm
529,00 € (810,00 €)

s úpravou Glaze Plus
160 x 70 cm
609,00 € (940,80 €)
170 x 70 cm
609,00 € (940,80 €)
170 x 75 cm
609,00 € (940,80 €) 
180 x 80 cm
659,00 € (1 015,20 €)

170 x 75 cm
589,00 € (885,60 €)
170 x 80 cm
589,00 € (885,60 €)

s úpravou Glaze Plus
170 x 75 cm
729,00 € (1 090,80 €)
170 x 80 cm
729,00 € (1 090,80 €)

170 x 70 cm
589,00 € (872,40 €)
170 x 75 cm
589,00 € (872,40 €)
175 x 80 cm
609,00 € (915,60)
180 x 80 cm
679,00 € (1 015,20 €) 

vaňa Select vaňa Comodo

-  príslušenstvo k vaniam Bette Form:  
 sifón vaňový Flexa plus chróm, 66,60 € (88,80 €)
 sifón vaňový, 65 cm, 36,78 €

-  príslušenstvo k vaniam Bette Select, Comodo, Starlet, One, Lux: 
 sifón vaňový, predĺžený 1 m, 39,90 € (86,88 €)

Nutné príslušenstvo k všetkým vaniam Bette:
nohy, 54,67 € (81,60 €)

GLAZOVANÁ TITÁNOVÁ OCEĽ, s integrovaným tlmením hluku

Hĺbka 45 cm Hĺbka 42 cmHĺbka 42 cm

vaňa Starlet

Hĺbka 42 cm

Vane SELECT

vaňu je možné objednať  
i vo variante s prepadom vľavo alebo vpravo

i
praváľavá

i
Príplatkové úpravy

-  protišmyk-AntiSlip, 

-  GlazePlus,  
pre vane Select, 
Comodo, Starlet,  
One a Lux,  

LUVvane z glazovanej titánovej ocele

Bette titánová oceľ - flexibilnejšia, 
kompaktnejšia, stabilnejšia ako 
bežne používané druhy ocele
Bette Glaze Plus -vodoodpudivá 
úprava, hladšia a odolnejšia ako 
iné smaltované povrchy

á vaňa Form New
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160 x 70 cm  
719,00 € (1 077,60 €)
170 x 70 cm  
719,00 € (1 077,60 €)
170 x 75 cm 
719,00 € (1 077,60 €)
180 x 80 cm 
789,00 € (1 184,40 €)
190 x 90 cm 
899,00 € (1 339,20 €)

160 x 70 cm  
859,00 € (1 282,80 €)
170 x 70 cm  
859,00 € (1 282,80 €)
170 x 75 cm 
859,00 € (1 282,80 €)
180 x 80 cm 
929,00 € (1 389,60 €)
190 x 90 cm 
1 029,00 € (1 544,40 €)

  HYGIENICKÁ 
povrch bez pórov, tvrdý ako sklo,  
neposkytuje žiadnu pôdu pre baktérie

  TEPEĽNE VODIVÁ 
oceľ je ideálny vodič tepla  
pre príjemný pocit z kúpania

  NÁRAZUVZDORNÁ 
glazúra Bette Glaze je nepatrnej hrúbky, 
porovnateľnej so sklenným vláknom

  EXTRÉMNE TVRDÁ 
glazúra Bette Glaze je mimoriadne tvrdá, 
vďaka technológii Nass-in-Nass. Povrch 
glazúry je tvrdší ako mramor, plast alebo 
oceľ.

  ŽIARUVZDORNÁ 
glazúra Bette Glaze je odolná vysokým 
teplotám a nedochádza k poškodeniu 
vplyvom tepla

  TICHÁ 
premyslené vstavané systémy zamedzujú 
prenosu hluku

 ODOLNÁ VOČI CHEMIKÁLIAM 
povrch glazúry Bette Glaze je rezistentný 
voči kozmetickým prípravkom, dokonca aj 
voči laku na nechty

okraj s výškou len 8 mm, s rádiusom R8
170 x 75 cm 
1 049,00 € (1 713,60 €)
180 x 80 cm  
1 259,00 € (1 885,20 €)
190 x 90 cm  
1 419,00 € (2 119,20 €)

170 x 75 cm 
1 289,00 € (1 918,80 €)
180 x 80 cm  
1 399,00  € (2 094,40 €)
190 x 90 cm  
1 559,00 € (2 324,40 €)

vaňa One

vaňa Lux

Vane s Glaze Plus

Vane bez Glaze Plus

Hĺbka 42 cm

Hĺbka 45 cm

vane
BENEFITY  
SMALTOVANEJ OCELE BETTE

Vane s Glaze Plus

Vane bez Glaze Plus
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vaňa Cayonovaňa Saniform Plus

150 x 70 cm, 239,90 € (320,44 €)
160 x 70 cm, 215,90 € (284,09 €)
160 x 75 cm, 239,90 € (320,44 €)
170 x 70 cm, 215,90 € (284,09 €)
170 x 75 cm, 215,90 € (284,09 €)
180 x 80 cm, (hĺbka 43 cm)  
335,90 € (447,00 €)

150 x 70 cm, 395,90 € (521,06 €)
160 x 70 cm, 395,90 € (521,06 €)
170 x 70 cm, 395,90 € (521,06 €)
170 x 75 cm, 395,90 € (521,06 €)
180 x 80 cm, 455,90 € (599,15 €)
 

Vaňa Cayono s úpravou Perl-Effekt
150 x 70 cm, 479,90 € (638,19 €)
160 x 70 cm, 479,90 € (638,19 €)
170 x 70 cm, 479,90 € (638,19 €)
170 x 75 cm, 479,90 € (638,19 €)
180 x 80 cm, 535,90 € (710,90 €)

Povinné príslušenstvo 
k vani Cayono 150, 160, 170 cm:  
nohy, 42,90 € (55,23 €)
k vani Cayono 180x80 cm: 
nohy, 60,50 € (77,82 €)

Voliteľné príslušenstvo  
sifón vaňový 65 cm, 36,78 €

Vaňa Saniform Plus s úpravou Perl-Effekt
150 x 70 cm, 329,90 € (437,58 €)
160 x 70 cm, 305,90 € (401,23 €)
160 x 75 cm, 329,90 € (437,58 €)
170 x 70 cm, 305,90 € (401,23 €)
170 x 75 cm, 305,90 € (401,23 €)
180 x 80 cm, (hĺbka 43 cm)  
425,90 € (564,14 €)

LUV
vane zo smaltovanej ocele

Tvrdosť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tvrdosť Mastenec
Sviečka

Sadra Akrylát
Lak

Mramor Železo Oceľ Smalt 
Porcelán 

Sklo

Topas Korund
Zafír

Diamant

Odolnosť Veľmi nízka Nízka Dostatočná Dobrá Veľmi dobrá Výnimočne dobrá

Mohsova stupnica tvrdosti

CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 41 cm

CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 41 cm

Povinné príslušenstvo  
k vani Saniform Plus:  
nohy, 42,90 € (55,23 €)

Voliteľné príslušenstvo  
sifón vaňový 65 cm, 36,78 €

vaňa Cayono Duo

170 x 75 cm,  
599,90 € (793,03 €) 
180 x 80 cm,  
629,90 € (838,81 €)

170 x 75 cm,  
689,90 € (910,17 €) 
180 x 80 cm,  
719,90 € (957,29 €)

ODOLNOSŤ VOČI TEPLOTE
Horiace a tlejúce predmety nezanechávajú 
na smaltovanej oceli KALDEWEI škvrny ani 
dymové stopy (napr. cigarety alebo horiace 
sviečky).

ODOLNOSŤ VOČI POŠKRIABANIU
Vane, sprchovacie vaničky i umývadlá  
KALDEWEI nie je možné poškriabať materi-
álmi obvykle používanými v kúpeľni. Pri trení 
kovu o smalt sa otiera kov, smalt zostane 
nedotknutý.

FAREBNÁ STÁLOSŤ
Smaltovaná oceľ KALDEWEI je stálofarebná 
a odolná voči pôsobeniu UV žiarenia a preto 
nebledne. Akrylát môže zmeniť svoju farbu.

TVAROVÁ STÁLOSŤ
Kúpeľňové vane a sprchovacie vaničky sa pri 
teplotných výkyvoch nerozpínajú. To znižuje 
riziko trhlín v škárach a zamedzuje tak škodám 
z prevlhnutia.

HYGIENICKÉ VLASTNOSTI,  
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Pri smaltovanej oceli KALDEWEI s povrchovou 
úpravou Perl-Effekt voda po tvrdom hladkom 
povrchu doslova skĺzne a vezme so sebou 
nečistoty, ako aj vápenaté častice.

ODOLNOSŤ VOČI KYSELINÁM  
A CHEMIKÁLIÁM
Smaltovaná oceľ KALDEWEI je odolná voči 
všetkým kozmetickým a liečebným kúpeľovým 
prísadám a parfumom, ktoré znáša ľudská 
koža (napr. farbám na vlasy).

EKOLOGICKÁ UDRŽATEĽNOSŤ
Vďaka ekologicky nezávadným postupom pri 
výrobe, balení, doprave a likvidácii získala spo-
ločnosť KALDEWEI ako prvý nemecký výrobca 
kúpeľňového vybavenia od Inštitútu Bauen 
und Umwelt e.V. certifikát ako ekologicky 
udržateľný podľa ISO 14025.

BENEFITY  
SMALTOVANEJ OCELE KALDEWEI

CONODUO

COYONO

CLASSIC DUO

SANIFORM 

PURO DUO

CAYONO DUO

CAYONO DUO

Hĺbka 41 cm

Povinné príslušenstvo 
k vani Cayono Duo: 
nohy, 60,50 € (77,82 €)

Voliteľné príslušenstvo  
sifón vaňový 100 cm, 39,90 € (86,88 €)
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vane

vaňa Classic Duo Oval
voľne stojaca s panelom v rozmeroch: 170 x 75 cm, 180 x 80 cm, cena od 2 499,00 €

vaňa Centro Duo
v rozmeroch: 170 x 75 cm, 180 x 80 cm, cena od 1 399,00 € 
Vyobrazený model je len ilustračný. Vaňa je v prevedení Meisterstück s montážou do ľavého rohu, 
obsahuje predný krycí panel

vaňa Classic Duo
v rozmeroch: 160 x 70 cm, 170 x 70 cm, 170 x 75 cm, 180 x 75 cm,  
180 x 80 cm, 190 x 90 cm, cena od 719,00 €

vaňa ConoDuo
v rozmeroch: 170 x 75 cm, 180 x 80 cm, 190 x 90 cm, 200 x 100 cm cena od 1 049,00 €

umývadlová miska MIENA  
bez prepadu s PerlEffektom  
Ø38 cm , 419,00 € (550,68 €)
Ø45 cm , 559,00 € (733,79 €)

umývadlová miska MING 
bez prepadu PerlEffektom, Ø40cm
569,00 € (747,25 €)

umývadlová miska MIENA 
bez prepadu s PerlEffektom v rozmeroch 
40 x 40 cm, 559,00 € (733,79 €)
58 x 38 cm, 689,00 € (915,55 €)

vstavané umývadlo CENTRO  
bez prepadu s PerlEffektom v rozmeroch 
61 x 38 cm, 589,00 € (782,26 €)
91 x 38 cm, 819,00 € (1 085,20 €)

3030
ROKOV

Záruka
Kaldewei smaltovaná oceľ s 30-ročnou zárukou.  
Záruka platí aj pre povrchovú úpravu Perl Effekt. 
Smaltovaná oceľ KALDEWEI ponúka trvalú hodnotu, ktorá sa dá vidieť aj cítiť.

NOVINKA

umývadlá zo smaltovanej ocele
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vaňa Comodo, 170 x 74 x 46 cm, (celková výška 70 cm),  1 099,00 € (1 373,75 €) vaňa Rilassa, 170 x 80 x 47 cm, (celková výška 60 cm), 1 099,00 € (1 373,75 €)

vaňa Mensola S, 150 x 80 x 47 cm, (celková výška 60 cm), 999,00 € (1 248,75 €) 
vaňa Mensola, 170 x 80 x 47 cm, (celková výška 60 cm),  1 099,00 € (1 373,75 €)

vaňa Caldera S, 150 x 80 x 48 cm, (celková výška 58 cm), 999,00 € (1 248,75 €) 
vaňa Caldera, 170 x 80 x 48 cm, (celková výška 58 cm), 1 099,00 € (1 373,75 €)

vaňa Lacrima, 150 x 78 x 47 cm, (celková výška 60 cm), 999,00 € (1 248,75 €)vaňa Bellagio, 170 x 80 x 50 cm, (celková výška 72 cm), 1 190,00 € (1 487,50 €)

Vane sú vyhotovené z kvalitného bieleho lesklého sanitárneho akrylátu. Dodávka obsahuje rám, nožičky, prepad a nainštalovaný odtokový sifón Push-Push.

voľne stojace vane
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vaňa WhiteStone 157, biela lesklá,  
157 x 71 x 46 cm, (celková výška 56 cm), liaty mramor 1 279,90 € (1 590,90 €)
vaňa WhiteStone 170, biela lesklá,  
170 x 77 x 47 cm, (celková výška 62 cm), liaty mramor 1 649,90 € (1 949,90 €)
Vaňa je dodávaná bez prepadu, bez odtokového ventilu.

vaňa WhiteStone 160, biela lesklá,  
160,5 x 80,5 x 45 cm, (celková výška 60 cm), liaty mramor
Vaňa je dodávaná bez prepadu, bez odtokového ventilu.
1 239,90 € (1 449,90 €)

- vaňový sifón Push-Push s bielou krytkou, 48,90 € (58,90 €)  
- vaňový sifón Push-Push s čiernou matnou krytkou, 63,90 € (76,90 €)  
- vaňový sifón Push-Push s chrómovou krytkou, 48,90 € (58,90 €)
- odtokový flexibilný prípoj k vani, 23,20 €

voľne stojace vane

WhiteStone
DOLOMITES TREASURE

vaňa WhiteStone 181, biela lesklá, 
181 x 85 x 50 cm, (celková výška 60 cm), liaty mramor
Vaňa je dodávaná bez prepadu, bez odtokového ventilu.  
1 699,90 € (1 999,90 €)

Nutné príslušenstvo ku všetkým voľne stojacim vaniam: 

NOVINKA

NOVINKA

vaňa WhiteStone 156, biela lesklá,156 x 70 x 47,5 cm, (celková výška 58 cm), liaty mramor,  
Vaňa je dodávaná bez prepadu, bez odtokového ventilu. 1 549,90 € (1 889,90 €)

A: 269 mm,  
B: 952 mm
589,00 €  
(692,00 €)

A: 291 mm,  
B: 997 mm
539,00 €  
(632,00 €)

A: 229 mm,  
B: 974 mm
569,00 € 
(670,00 €)

vaňové batérie voľne stojace

nohy univerzál bez batérie
na podlahu,s držiakom  
na sprchu (výška nožičiek  
820 - 840 mm),  
chróm, 328,96 € (439,90 €)
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akrylátové vane

vaňa Freedom W, biela lesklá, s odtokovým ventilom, akrylát,  
166 x 80 x 44,5 cm, (celková výška 56,5 cm), 1 439,00 € (1 692,00 €)

vaňa Freedom O, biela lesklá, s odtokovým ventilom, akrylát,  
169 x 80 x 44,5 cm, (celková výška 56,5 cm), 1 439,00 € (1 692,00 €)

vaňa Ypsilon, biela lesklá, s odtokovým ventilom, akrylát, 180 x 80 x 46 cm, (celková výška 60 cm), 1 569,00 € (1 843,00 €)

vaňa Gentiana akrylátová odtieň SnowWhite 
k vani je možné objednať predný panel

vaňa Rosa II akrylátová odtieň SnowWhite
k vani je možné objednať predný panel i vaňovú zástenu

150 x 75 cm, 159,90 € (279,60 €)
160 x 70 cm, 169,90 € (296,40 €)
170 x 70 cm, 179,90 € (313,20 €)
170 x 75 cm, 179,90 € (313,20 €)

180 x 80 cm, 299,90 € (524,40 €)

Doporučené príslušenstvo k všetkým vaniam D - Code:      
nohy k vani, 23,50 €  |  kotvenie k vani, 14,50 € | zvuková izolácia k vani 14,50 €

vaňa D-Code, akrylátová s výstužou po obvode vaňa D-Code, akrylátová s výstužou po obvode

Hĺbka 40 cm

lava

prava

Hĺbka 40 cm

lava

prava

140 x 140 cm 
329,00 €
150 x 150 cm 
367,00 €
nohy k vani,  
43,00 €
vaňový sifón  
36,78 €

150 x 105 cm 405,00 €
160 x 105 cm 427,00 €
170 x 105 cm 473,00 €
nohy k vani,  
32,00 €
vaňový sifón  
36,78 €

ľavá

pravá

(32,40 €) (19,80 €) (19,80 €)

Voliteľné príslušenstvo: sifón vaňový 65 cm, 36,78 €

Voliteľné príslušenstvo:  
sifón vaňový 100 cm, 39,90 € (55,98 €)
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Quarylová vaňa Theano, 175 x 80 x 48 cm, (celková výška 50,6 cm)

Quarylová vaňa Squaro Edge,  
s nožičkami a sifónom s chrómovou a bielou krytkou
160 x 75, 1 099,90 € (1 799,16 €)
170 x 75, 999,90 € (1 799,16 €)
180 x 80, 1 099,90 € (2 032,86 €)
190 x 90, 1 399,90 € (2 187,39 €)

Quarylová vaňa Subway 3.0 Duo - so systémom napúšťania SilentFlow,  
s vrátane odtoku Push Open vo farbe vane  
a štrbinového prepadu vo farbe chróm s ventilom, s nožičkami

170 x 75 - white, 2 040,00 €
 - stone white, 2 331,00 €
180 x 80 - white, 2 160,00 €
 - stone white, 2 451,60 €

Doporučené príslušenstvo k vaniam Squaro Edge:
napúštanie vane - prívod vody integrovaný v prepade sifónu,  
249,90 € (407,70 €)

Quarylová vaňa Subway 3.0 Duo  
s vrátane odtoku Push Open vo farbe vane  
a štrbinového prepadu vo farbe chróm s ventilom, s nožičkami

170 x 75 - white, 1 620,00 €
 - stone white, 1 911,60 €
180 x 80 - white, 1 740,00 €
 - stone white, 2 031,60 €

Voliteľné príslušenstvo k vaniam SUBWAY 3.0:
krytka štrbinového prepadu:  
- Stone White 18,00 €
- Black Matt 18,00 €
- White Alpin 18,00 €

Quarylové vane

SilentFlow - tiché a skryté napúšťanie
- obzvlášť tiché napúšťanie zo dna vane
- napúšťací ventil je v rovine s povrchom vane
- prietok napúšťania až 20l/min
- dodávaný vo farbe vane white, stone white (matná)

Detail štrbinového prepadu
krytka štrbinového prepadu vo farbách 
- Stone White
- Black Matt
- White Alpin
- lesklý chróm (v cene vane)

Proces napúšťania vane
1) ventil uzavretý v jednej rovine 

s povrchom vane
2) ventil sa otvára a voda začína 

vtekať do vane
3) ventil plne otvorený

1)

2)

3)

Hĺbka 48 cm

Hĺbka 45 cm
Detail krytky integrovaného prepadu. 

Chróm Biela Čierna

Quaryl je materiál vyvinutý spoločnos-
ťou Villeroy&Boch, ktorý je odlievaný 
do foriem. Táto technológia umožňuje 
výrobu originálnych a mimoriadne zloži-
tých tvarov z jedného kusu. Materiál je 
plne prefarbený a neporézny. Na dotyk 
je veľmi príjemný a teplý. Dlhodobo si 
uchováva svoju kvalitu, farbu a lesk.



Quarylová vaňa Oberon s nožičkami

Doporučené príslušenstvo k vaniam Oberon
vaňový sifón Villeroy & Boch, komplet, 250,80 € 
vaňový sifón Villeroy & Boch, komplet, s napúštaním, 314,40 €odporúčaný prepad

voliteľný prepad
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Quarylové vane

Quarylová vaňa Oberon 2.0   
s nožičkami a sifónom s chrómovou a bielou krytkou
170 x 75, 829,90 €  (1 671,01 €)   
180 x 80, 899,90 € (1 880,37 €)

Doporučené príslušenstvo k vaniam Oberon 2.0:
napúštanie vane - prívod vody integrovaný v prepade sifónu,  
249,90 € (407,07 €)

Hĺbka 47 cm

Quarylová vaňa Oberon 2.0 "D" ku stene, vrátane Quarylového panelu 
s nožičkami a sifónom s chrómovou a bielou krytkou
180 x 80, 2 099,90 € (3 752,87 €)

Doporučené príslušenstvo k vaniam Oberon 2.0:
napúštanie vane - prívod vody integrovaný v prepade sifónu,  
249,90 € (407,07 €)

Hĺbka 46 cm

Detail krytky integrovaného prepadu. 

Chróm Biela Čierna

Hĺbka 47 cm

á umývadlo Loop & Friends

Quarylová vaňa Oberon 
s nožičkami a sifónom s chrómovou a bielou krytkou
170 x 75, 799,90 € (1 350,63 €)
180 x 80, 859,90 € (1 760,22 €)


