
Pssst...
Ventilátor Silent v kúpeľni vidíte,
ale nepočujete ho.
Teraz o 70% tichšie.
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Axiálny ventilátor ZCV 3 s inteligentnou technológiou Smart
ovládanie podľa vhlkosti a s časovačom, IP24, pripojenie 100 mm, 255,00 € (285,84 €) 
Výhody:  - extrémne nízka hladina hluku 14,5 dB
              - nízka spotreba 0,72 - 2,1 W  - montáž do steny alebo stropu
              - inštalovanie do kuchyne / kúpeľne - na nepretržitú prevádzku
              - prietok vzduchu 5-16l / sec (nastaviteľné) - možnosť ovládať cez Bluetooth
       pomocou aplikácie

Axiálny ventilátor ZCV 2 s inteligentnou technológiou Smart
ovládanie podľa vhlkosti a s časovačom, IP24, pripojenie 100 mm, 189,00 € (250,20 €) 
Výhody: - extrémne nízka hladina hluku 10,1 - 23,5 dB
 - nízka spotreba 1,1 - 4,1 W - montáž do steny alebo stropu
 - inštalovanie do kuchyne / kúpeľne - na nepretržitú prevádzku

ventilátor ZSR 100 do sprchového kúta s časovačom,  
IP24, hlučnosť 26,7 dB, krytka Ø 145 mm, pripojenie Ø 100 mm
s osvetlením,  
halogén 20 W, s transformátorom 12 V, v balení biela aj chrómová 
dekoračná krytka, 130,00 €, (142,92 €)

Axiálny ventilátor SILENT 100 so spätnou klapkou
IP24, hlučnosť 26,7 dB, pripojenie 100 mm
základný 60,00 € (65,64 €)
s časovačom 63,00 € (75,00 €)
s časovačom a snimačom vlhkosti 83,00 € (90,72 €)  

ovládanie cez mobil
ovládanie

dekoračný kryt SILENT 100
18 x 18 cm,  
biely, 10,25 €

ComfoAir 70
Výmena vzduch až 65m3/h.
Možnosť pripojenia až 2 miestnosti.
Účinnosť spätného získavania tepla až 89%, vlhkosti až 79%.
Voliteľné príslušenstvo: peľové filtre alebo potrubie pre druhú miestnosť.
1 387,00 € (1 529,28 €)
inštalačné potrubie Ø 250 mm, dĺžka 600 mm 95,28 €

68 mm

142 mm

ComfoSpot 50
Výmena vzduch až 55m3/h.
989,00 € (1 089,60 €)
inštalačné potrubie Ø 315 mm, dĺžka 600 mm 108,96 €

Lokálne vetracie jednotky so spätným získavaním tepla pri riadenom vetraní. Vhodná pre inštalaciu pri renovácii ale aj novostavbe 1 aj  2 izbových bytov, kancelárii... .  
Entalpický výmenník (výmenník so spätným získavaním vlhkosti) udržuje optimálnu vlhkosť a súčasne zabezpečuje vysokú energetickú efektívnosť.  
Tichá prevádzka vďaka kvalitným ventilátorom a dobrej zvukovej izolácii. Intuitívne ovládanie vďaka dotykovému prevedeniu. Žiadne problémy s kondenzátom na fasáde. Jednoduchá a rýchla montáž.

ventilátory, rekuperácie

Príklad zapojenia rekuperačnej jednotky  
aj do druhej miestnosti

BENEFITY: 
-  o 70% nižsia hlučnosť ako majú  
 štandardné axiálne ventilátory 
-  motor s guličkovým ložiskom  
 pre dlhú životnosť 
-  montáž do steny alebo stropu 
-  so spätnou klapkou

68 mm

NOVINKA ovládanie
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Typ farba
montážny 

otvor v mm
výkon  
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

E100G 100 115 31 48,90 €

E100GT 100 115 31 64,00 €

E120G 120 210 33 81,40 €

E120GT 120 210 33 91,70 €

E100GS 100 115 31 58,70 €

E100GST 100 115 31 71,10 €

E100GBK 100 115 31 61,30 €

E100GTBK 100 115 31 71,10 €

Typ farba
montážny 

otvor
výkon 
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

E100GTH 100 mm 36/115 17/31 113,30 €

E120GTH 120 mm max. 210 max. 33 132,90 €

E100GSTH 100 mm 36/115 17/31 122,60 €

E100GTHBK 100 mm 36/115 17/31 132,90 €

Typ
montážny 

otvor 
výkon  
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

UC-10 100 mm 110 26 24,20 €
UC-10 T 100 mm 110 26 40,90 €
UC-10 TH 100 mm 110 26 82,20 €

Typ
montážny 

otvor 
výkon 
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

B10 Plus 100 mm 98 41 20,50 €
B10 Plus T 100 mm 98 41 28,50 €

Typ
montážny 

otvor 
cena  
v EUR

Spätná klapka 100 mm 4,90 €

Spätná klapka 120 mm 7,30 €

Typ farba
montážny 

otvor
výkon 
m3/hod verzia

hlučnosť 
v dB

cena  
v EUR

E100GLT 100 mm max.115 17/31 159,70 €

Ľahká údržba

Verzia
ŠTANDARD
použiteľné v kombinácií  
s vypínačom na svetlo

S ČASOVAČOM
s časovým dobehom,  
nastaviteľným 3-15 min

REGULÁCIA RÝCHLOSTI
regulácia rýchlosti v rozsahu
0-2000 ot/min 

SO SNÍMAČOM VLHKOSTI 
nastaviteľným 40 - 95%, s časovým 
dobehom nastaviteľným 0 sec -15 min

FARBA
biele sklo / strieborné sklo / čierne sklo

Axiálne ventilátory

- predný sklenený kryt
- guľôčkové ložisko
- montáž stena/ strop
- hĺbka pripojenia 94 mm

- s LED displejom (teplota/vlhkosť) 
- 2-rýchlostný
- možnosť použiť na trvalé vetranie
- s časovačom ( dobeh 0-15 min. )
- predný sklenený kryt
- guľôčkové ložisko
- montáž stena/ strop
- hĺbka pripojenia 94 mm

- s LED podsvietením
- s časovačom ( dobeh 0-15 min. ) 
- predný sklenený kryt 
- guľôčkové ložisko
- montáž stena/ strop
- hĺbka pripojenia 94 mm

- hĺbka pripojenia 77,5 mm
- motor s nízkou spotrebou energie len 8W
- nízka úroveň hlučnosti
-  so spätnou klapkou
- rozmer krytky 150x150 mm
- ochrana krytom IP44
- 3 varianty výbavy

- hĺbka pripojenia 85mm

Axiálne ventilátory
ULTRA-COMFORT

E GLASS

B10 PLUS

Strieborná varianta

kúpeľňové ventilátory

NOVINKA
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nádrž WC ViConnect - 
pod sadrokartón, s kotvením 
do zadnej steny 
189,90 € (403,52 €)

detail kotvenia  
do zadnej priečky

Plastové tlačítka 200S

Plastové tlačítka 300S Sklenené tlačítka 300G

Sklenené lesklé tlačítka 200G Tlačítko 200M ProActive+, nerezové

biele lesklé, 49,90 € (74,59 €) biele, 279,90 € (423,09 €)

chróm matný, 69,90 € (103,94 €)

šedé, 279,90 € (423,09 €)

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

chróm lesklý, 69,90 € (103,94 €)

biele/biele, 55,90 € (83,15 €)

biele/chróm, 79,90 € (113,83 €)

chróm mat/chróm, 79,90 € (113,83 €)

čierne/chróm mat, 79,90 € (113,83 €)

biele/nerez, 279,90 € (426,76 €)

Voliteľné príslušenstvo ku tlačítkam 300S a 300G:
- montážna sada pre zapustenie tlačítka 240,89 € 
- rozperný rám na pokrytie nerovnosti obkladu 205,43 €

čierne/nerez, 279,90 € (426,76 €)

šedé/nerez, 279,90 € (426,76 €)chróm/chróm, 79,90 € (113,83 €) biele/chróm mat, 79,90 € (113,83 €)

podomietkové konštrukcie a tlačítka Viconnect

čierne, 279,90 € (423,09 €)
čierne s LED podsvietením  499,90 € (734,90 €)

Elektronické ovládacie tlačítka ProActive+,  
splachovanie pomocou infra senzoru
-  LED podsvietenie
-  Bluetooth - možnosť nastavenia a ovládanie  

pomocou aplikácie

1 460,82 €

1 371,73 €

šedé/chróm mat,  79,90 € (113,83 €)

Tlačítko 200G ProActive+, sklo, biele lesklé

NOVINKA



Úplná izolácia

Voda a elektrina vedená 
vnútornými rozvodmi

Nové nastavenie výšky

Elektrická  
zásuvka

Revolučný  
stredový panel

Regulátor 
prietoku

Montáž revíznej šachty 
pre malé splachovacie

tlačítka, bez použitia 
náradia.

Ergonomický prístup
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set 3 v 1 RAPID SLX 
nádrž + tlačítko Skate chróm +  
kotvenie, (pod sadrokartón)
269,00 € (424,44 €)

nádrž do bytového jadra
pre závesné WC, pod sadrokartón
220,40 € (479,00 €)

RÝCHLEJŠÍ, PEVNEJŠÍ,  
SOFISTIKOVANEJŠÍ -  
NAJLEPŠÍ PRODUKT  
VO SVOJEJ TRIEDE!

RAPID SLX  
PRIPRAVENÝ DNES 
NA BUDÚCNOSŤ!

Regulátor prietoku vody do nádrže RAPID SL: 44,10 €

set 3 v 1 Rapid SL 
nádrž + tlačítko Skate chróm +  
kotvenie,  pre závesné WC,  
(pod sadrokartón) 
188,00 € (392,64 €)

tlačítko Nova,  
chróm, montáž vertikálna/horizontálna
58,70 € (99,07 €)

set 2 v 1 Uniset 
nádrž + tlačítko Skate chróm
pre závesné WC, na zamurovanie
156,50 € (310,68 €)

tlačítko Skate,  
chróm, montáž vertikálna/horizontálna
48,20 € (90,52 €)

set Fresh,  
k tlačítkam GROHE, na jednodu-
chý prístup do nádržky 
52,40 € (96,62 €)

 detail otvárania tlačítka

set WC 5 v 1 Rapid SL 
nádrž + tlačítko Skate chróm + misa 
Rimless + sedátko SoftClose + tesnenie 
+ kotvenie,
(pod sadrokartón) 289,00 € (489,60 €)

set WC 5 v 1 Rapid SL 
nádrž + tlačítko Arena chróm +  
misa Rimless + sedátko SoftClose + 
tesnenie + kotvenie,
(pod sadrokartón) 279,00 € (489,60 €)

se
t

se
t

se
t

se
t

se
t

podomietkové konštrukcie RAPID
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nádrž INEO SOLO
pre závesné WC, biela/sklo
731,71 € 

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

nádrž INEO PLUS 80
pre závesné WC, pod sadrokartón, 
hĺbka nádrže 80 mm
229,90 €  (313,39 €)

nádrž INEO IN
pre závesné WC, na zamurovanie
139,90 €  (192,93 €)

nádrž INEO Fron Top 820,  
pre závesné WC, pod sadrokartón 
225,90 €  (360,27 €)

SET 2 v 1 nádrž INEO PLUS,  
do bytového jadra pre závesné WC,  
pod sadrokartón (nádrž + kotvenie)
212,90 €  (314,73 €)

OVLÁDANIE 

BOWDENOM
OVLÁDANIE 

BOWDENOM
OVLÁDANIE 

BOWDENOM

230 mm

detail umiestnenia nádrže v rohu miestnosti

nádrž INEO PLUS
pre závesné WC, pod sadrokartón
179,90 €  (281,38 €)

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

rohová nádrž INEO PLUS 995 
hĺbka uhlopriečky len 230 mm 
pod sadrokartón
249,90 €  (506,06 €)

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

SET WC 3 v 1
pre závesné WC, pod sadrokartón
(nádrž + kotvenie + tlačítko)
s chrómovým tlačítkom, 159,90 € (238,80 €)

podomietkové konštrukcie INEO

se
t

se
t

OVLÁDANIE 

BOWDENOM
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detail umiestnenia nádrže v rohu miestnosti

tlačítka INEO

LOS chróm, lesklé   
59,90 € (102,40 €)

LOS biele, lesklé   
49,90 € (61,32 €)

Swing biele lesklé 
97,90 € (132,00 €)

Tlačítka 20,5 x 14,5 cm

SK706 biele lesklé 
88,90 € (118,98 €)

Zápustné tlačítka s nerezovým rámikom, 18,2 x 12,2 cm

TLAČÍTKA S BOWDENOVOU TECHNOLÓGIOU INEO 

INEO Bright chróm, lesklé 
45,90 € (86,05 €)

INEO Bright chróm, lesklé
34,90 € (51,10 €)

Všetky uvedené tlačítka sú kompatibilné s bowdenovou technológiou INEO.

tlačítko sklenné INEO SCOP čierne 
bezdotykové ovládanie 
- s podsvietením 
- z tvrdeného bezpečnostného skla 
- k nádrži INEO PLUS 450, INEO SOLO
449,90 €  (900,37 €)

OVLÁDANIE 
BOWDENOM

MADE
IN
GERMANY

Bezdotykové ovládanie tlačitka INEO s nasta-
viteľnou farbou podsvietenia (zelené, biele, 
purpurové, červené, žlté, azúrové modré)

LOS čierna / biela, lesklé  
49,90 € (71,26 €)

LOS chróm / biela, lesklé
59,90 € (81,71 €)

S707 biela, lesklé
34,90 € (61,32 €)

S707 chróm, lesklé
45,90 € (102,94 €)
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konzola pre madlo,  
ľavá
79,90 €  (145,28 €)

konzola pre madlo,  
pravá
79,90 €  (145,28 €)

nádrž INEO PLUS
pre závesné WC, pod sadrokartón
179,90 €  (281,38 €)

OVLÁDANIE 

BOWDENOM

regulátor prietoku vody  
k vypúšťaciemu ventilu  
SANIT INEO, (regulácia prietoku  
vody - 1,27 - 2,44 l/sec.)
10,80 €

trubka FLEXI WC  
DN90/DN100, hladká  
vnútorná stena,  
dĺžka 480 - 580 mm
49,90 €  (109,17 €)

chránička - pripojovacia sada  
pre hrubú montáž, pre skrytý privod 
vody, k nádrži (ViConnect mod. 
92246100, Sanit mod. 9073300), 
50,13 €  

pripojovacia sada 
pre skrytý prívod vody cez chráničku 
(hadica 130 cm, T-kus šróbenie), 
45,24 €

trubka WC DN90
s klapkou proti hlodavcom
dĺžka 180 mm
46,90 €  (78,25 €)

redukcia WC
DN90/DN110
4,90 €

kotviaca sada INEO
na zadnú stenu, (sada 2 ks)  
pre nádrž do ľahkej priečky
8,72 €

pripojovacia  
sada WC
30 cm
15,90 €  (23,78 €)

pripojovacia  
trubka WC
30 cm
6,93 €

kotviaca sada INEO
do bočných stien (bytové jadro)  
pre nádrž do ľahkej priečky
33,35 € 

trubky excentrické WC
DN90 a DN45 s držiakmi
vyosenie 25 mm
46,90 €  (58,80 €)

zostava Sanit INEO na odsávanie zápachu z WC
42,40 €

príklady  
inštalácie 
kotvenia nôh
(platí pre všetky 
konštrukcie  
INEO PLUS)

koleno Flexi WC  
DN90/DN100 s redukciou 110 mm
hladká vnútorná stena,  
dĺžka 460-630mm
49,90 €  (109,17 €)

INEO FreshBox
do nádrže INEO IN / INEO PLUS
pre bezchlórové tabletky
15,52 €

Odhlučňovacia sada
k závesnému WC a bidetu
5,52 € 

príklad použitia

tesnenie CIK- CAK 
ku keramike
8,90 € 

inštalačný sortiment

pripojovací ventil,  
chróm (pre samostatné uzatvorenie 
prívodu vody do sprchovacej toalety) 
1/2 “  15,40 € (17,16 €)

montážna sada  
na prípoj vody do sprchovacej 
toalety, 75,60 €

k WC nádrži pre skrytý prívod vody na sprchovú toaletu

príklad použitia

k WC
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umývadlová  
konštrukcia INEO,  
pod sadrokartón
119,90 €  (137,20 €)

Izolácia protihluková SANIT
pre umývadlo do 750 mm
5,52 € 

umývadlový sifón
5/4“ x 235 mm DN40
3,60 € (6,35 €)

umývadlový sifón
5/4“ x 555 mm DN40
6,99 € (14,56 €)

odtokový ventil
Push, plast
25,20 €

umývadlový sifón
5/4“ x 510 mm, DN32
14,00 €

umývadlový sifón
5/4“ x 300 mm, DN32, 
chróm 69,99 €

umývadlový sifón
5/4“ x 355 mm, DN32, 
biely 55,20 €

umývadlový sifón Design
5/4“ x 235 mm DN32, chróm,
32,39 €

umývadlový sifón
5/4“ x 360 mm DN32, 
chróm, 17,00 €

odtokový ventil
Push, mosadz,  
chróm 55,71 € (74,28 €)
čierna mat. 77,94 € (103,72 €)

upevnenie umývadla,  
sada do pevnej priečky
1,20 €

umývadlový sifón
5/4“ x 330 mm
72,90 € (97,20 €)

umývadlový sifón
5/4“ x 320 mm, chróm
35,66 €

umývadlový sifón
5/4“ x 265 mm, chróm
39,60 €

umývadlový sifón
5/4“ x 265 mm, čierna mat.
31,68 €

odtokový ventil 
5/4“, neuzatvárateľný,  
skrátiteľný so sítkom,  
chróm, 17,57 €

odtokový ventil 
5/4“, neuzatvárateľný,  
chróm, 47,64 €

odtokový ventil 
5/4“ so zátkou 
3,53 €

fľaškový sifón
5/4“ x 225 mm chróm, 
23,40 € (31,20 €)

odtokový ventil H
5/4“ Push, chróm
28,10 €  (43,26 €)

odtokový ventil  
5/4“ Push, chróm
29,90 €  (50,48 €)

odtokový ventil V&B 
5/4“ Push, chróm s bielou 
keram. krytkou
75,50 €  (105,60 €)

tesnenie CIK- CAK 
ku keramike
8,90 € 

inštalačný sortiment

odtokový ventil V&B 
5/4“, neuzatvárateľný,  
chróm s bielou keram.  
krytkou, 69,50 €  (96,00 €)

odtokový ventil V&B 
5/4“, neuzatvárateľný,  
chróm,  
63,50 €  (88,80 €)

odtokový ventil 
5/4“, neuzatvárateľný,  
chróm, 16,00 €

odtokový ventil  
5/4“ Push, chróm
16,00 €  

odtokový ventil H
5/4“ Push, čierna mat.
59,30 €  (91,24 €)

odtokový ventil
5/4“ Push,  
čierna mat.
15,84 €

odtokový ventil H
5/4“ Push, čierna mat.
59,30 €  (91,24 €)

odtokový ventil
5/4“ Push, čierna mat.
15,84 €

odtokový ventil H
5/4“ Push, chróm
28,10 €  (43,26 €)

odtokový ventil  
5/4“ Push, chróm
29,90 €  (50,48 €)

ventily k umývadlám bez prepadu

ventily k umývadlám s prepadom

sifóny k umývadlám

sifóny k nábytkovým skrinkám

trubka 
32 x 300 mm, chróm, 
8,90 €
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vaňový sifón  
s kĺbovým spojom, chróm
65 cm 36,78 € 
100 cm 39,90 €, (55,98 €)

vaňový sifón  
čierna mat., 100 cm 
74,30 €

vaňový sifón napúšťací, 
Swing Plus  
s kĺbovým spojom, chróm
100 cm 159,90 €, (225,84 €)

hadica prípojná  
Swing Plus 
k vaňovému napúšťaciemu  
sifónu, 41,63 €

sBox teleso 
66,24 €

sBox hranatý
chróm, 388,80 €

sBox oblý
chróm, 388,80 €

Nutné  
príslušenstvo  
k vaňovému  
sifónu  
Swing Plus

vaňový sifón 
52 cm, chróm
66,60 €, (88,80 €)

tesniaca páska
3,3 m, k vani  
a k vaničke
9,00 €

vaňový výtok
chróm, A: 195 mm 
85,50 € (114,00 €)

vaňový sifón Click-Clack
80 cm, chróm
34,00 €

bidetová konštrukcia INEO
pod sadrokartón
139,90 €  (282,15 €)

pisoárový sifón 
s manžetou (0,4-1l),  
20,72 €

pisoárová vtoková  
armatúra, 1/2“ s manžetou
14,37 €

pisoárová  
konštrukcia INEO, 
129,90 €  (237,70 €)

tesnenie CIK- CAK 
ku keramike
8,90 € 

pisoárové teleso 
Compact, podomietkové
(k tlačítku alebo senzoru)
49,80 € (57,24 €)

pisoárové tlačítko  
k telesu Compact
chróm 
49,90 € (57,97 €)

bidetová  
konštrukcia INEO
na masívnu stenu,  
na zamurovanie
109,90 €  (149,70 €)

pisoárový tlačný 
ventil chróm
1/2“ DN15
89,90 € (102,00 €)

pisoárový senzorový  
splachovač EDITION E 
k telesu Compact, chróm
s trafom 230V,   
257,90 € (297,95 €)
na bat. 6V,  
235,90 € (270,79 €)

príklad použitia

montážna konzola,  
pod sadrokartón
29,90 €  (69,34 €) 

príklad použitia

bidetový sifón
24,03 €  (32,04 €)

odhlučňovacia sada
k závesnému WC a bidetu
5,52 € 

bidetový sifón 
5/4“ x 297DN 40/50
8,00 €

montážna konzola,  
pod sadrokartón
29,90 €  (69,34 €) 

tesnenie CIK- CAK 
ku keramike
8,90 € 

Navíjací systém sprchy sBox k vani

kotvenie k vani
sada 3 ks,  
19,20 €

inštalačný sortiment

k bidetu

k pisoáru

k vani
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koleno WC kĺbové  
DN100 WC 0-90°
s nastaviteľným sklonom
16,90 €  (38,04 €)

trubka WC flexi DN100
580 mm, masívna,  
hladké vnútro
29,90 €  (34,25 €)

trubka WC flexi DN 100
225 - 525 mm
19,90 € (25,78 €)

etážka WC do podlahy
60 - 350 mm 
(rezateľné)
40,90 €  (69,72 €)

pred rekonštrukciou

po rekonštrukcii

tesnenie CIK- CAK 
ku keramike
8,90 € 

štrbinové žlaby

sprchový sifón, Ø 90 mm, chróm
so sitkom, výška 86 mm 
24,90 € (42,40 €)

Sprchový stenový žlab VARIO  
so štrbinovým roštom 
- dĺžka žlabu 30-120 cm, (skrátitelné zrezaním)
- minimálna stavebná výška 70 mm
- prietok 0,40 l/sec, pri výške vodnej hladiny 10 mm
687,69 €

teleso + rošt

Sprchový podlahový žlab VARIO  
so štrbinovým roštom 
- dĺžka žlabu 30-120 cm, (skrátitelné zrezaním)
- minimálna stavebná výška 70 mm
- prietok 0,55 l/sec, pri výške vodnej hladiny 10 mm
605,97 €

teleso + rošt

sprchový sifón, Ø 90 mm, chróm
nízky, výška 60 mm, 
39,00 €

sprchový sifón, Ø 90 mm, 
chróm, výška 84 mm, 
15,00 €

sprchový Easy Step, Ø 90 mm, 
chróm, výška 52 mm, 
62,40 €

sitko

tesniaca páska
3,3 m, k vani a k vaničke
9,00 €

inštalačný sortiment

sprchový žľab APZ101 Black Low

pripojenie k WC kombi

sprchový žľab APZ10 Black Simple
Nerezový podlahový žľab s horizontálnou prírubou.
- znížená stavebná výška min. 70 mm
- prietok 33 l/min, odtok DN40
- vrátane hydroizolačnej pásky
- celková dĺžka žľabu L+60 mm

Plastový podlahový žľab s horizontálnou prírubou a nerezovým roštom
- znížená stavebná výška min. 75 mm
- prietok 28 l/min, odtok DN40
- vrátane hydroizolačnej pásky
- kombinovaná zápachová uzávierka
- celková dĺžka žľabu L+60 mm

žľab +rošt
L 650 133,62 € 
L 750 141,73 €
L 850 151,62 €
L 950 161,12 €

rošt
L 650 70,78 € 
L 750 74,58 €
L 850 78,31 €
L 950 82,10 €

žľab
L 650 279,52 € 
L 750 298,31 €
L 850 312,71 €
L 950 331,49 €

k sprchovej vaničke

L
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ventil kombinovaný rohový
COMFORT 1/2“ - 3/4“ - 3/8“
21,90 € (25,32 €)

ventil rohový
pripojenie 1/2 “ x 3/8“  
bez ASAG, 6,30 € (7,08 €)
s ASAG, 6,90 € (7,70 €)

ventil rohový
1/2“ - 3/8“
4,99 € (6,08 €)

ventil rohový
1/2“ - 1/2“
7,60 € (8,81 €)

ventil rohový so sítkom
1/2“ - 3/8“
5,20 € (6,16 €)

rohový ventil STILE
1/2 “ x 3/8“, chróm
25,90 € (29,24 €)

ventil rohový s filtrom,  
250 mic, 1/2“ - 3/8“, s ASAG
17,50 € (21,17 €)

ventil práčkový  
so spätnou klapkou 
chróm 1/2“ - 3/4“ 
29,90 € (32,56 €)

T-kus s prevlečnou maticou
chróm 3/8“ - 3/8“ - 3/8“ 
6,70 € (7,62 €)

ventil práčkový veľký  
COMFORT 1/2“ - 3/4“
12,20 € (13,70 €)

pripojovací ventil,  
chróm  
1/2 “  15,40 € (17,16 €)
3/4 “  17,80 € (19,79 €)

pripojovací ventil  
pripojenie 1/2 “ x 3/8 “ x 3/8 “
chróm
10,30 € (11,95 €)

ventil práčkový malý
ovládanie spredu, 1/2“ - 3/4“
7,70 € (8,81 €)

ventil práčkový malý
ovládanie zhora, 1/2“ - 3/4“
8,60 € (9,96 €)

sifón pre  
pračku/umývačku
15,52 €

k umývadlu

k pračke/umývačke

pripojovacie

inštalačný sortiment



165

Nezámrzné ventily -odolnosť proti mrazu, ľahká údržba a ovládanie.

do technickej miestnosti

ventil nezámrzný Polar II set
matný chróm 1/2“ - 3/4“ - 3/8“
108,90 € (132,00 €)

1 ventil otvorený, odber vody

2 ventil zatvorený, armatúra sa 
samočinne vyprázdňuje  
(cca do 10 sek.)

3 armatúra je úplne prázdna - 
ochrana pred mrazom

Popis funkcionality

ventil nezámrzný
450 mm skrátiteľný, s privzdušnením
chróm 3/4“ - 1/2“  
99,90 € (153,62 €)

ventil výtokový  
COMFORT 
chróm, 1/2“ - 3/4“ - výtok
110,90 € (121,72 €)

ventil prístrojový   
COMFORT, chróm,  
3/8“ - 3/8“- 3/4“ výtok
39,90 € (45,66 €)

ventil výtokový
matný chróm 1/2“ - 3/4“
11,50 € (13,06 €)

výlevka Sanit Multiset biela
55 x 45 cm s odtokovým ventilom 6/4“
bez mriežky, 
77,90 € (107,56 €)
s mriežkou,  
109,90 € (150,22 €)

výlevka Sanit MAXI 
70 x 50 cm s odtokovým ventilom 6/4“
a poličkou, 
139,90 € (179,27 €)

výlevka Sanit - hlboká 
61 x 45,5 x 32,5 cm s odtokovým ventilom 6/4“
137,90 € (175,68 €)

výlevka Sanit biela
49,5 x 34,5 cm s odtokovým ventilom 6/4“
bez mriežky, 
55,90 € (69,72 €)
s mriežkou, 
66,90 € (85,63 €)

keramická výlevka Starck 
(bez odtokového ventilu 5/4“)
výlevka 324,90 € (435,60 €)
chrómový rošt + kotvenie výlevky  
91,90 € (121,20 €)
kotvenie výlevky, 26,40 €

48 x 42,5 cm

šxh

s odbočkou
DN50

5,07 €

s odbočkou
flexibilný, 
DN50/40 
7,44 €

s tromi 
odbočkami 
DN50
9,90 € (11,55 €)

konektor 6/4“ - 6/4“ 
s prípojom na hadicu
3,30 € (4,49 €)

sifóny 6/4“ k výlevke

inštalačný sortiment
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Ravak AntiCalc  
Conditioner 
300 ml
11,00 €

Čistiaca a leštiaca  
pasta Hansa Shine  
na chrómové batérie
15,40 €

Odvápňovacia sada  
na SensoWash Duravit
38,40 €

Odvápňovacia sada  
na Sensia Arena Grohe
67,20 €

Ravak Cleaner 
500 ml 
5,00 €

Čistiace tablety  
na SensoWash Duravit
9,60 €

Odvápňovač  
na Sensia Arena Grohe
4 x sáčok á 80g 
190,80 €

čistič CLEAN&SHINE 
vhodné na liaty mramor,
porcelán, sklo, chróm,  
plast, 110 ml
14,40  €

Ravak Teflon 
sanitárne mazivo 
6,00 €

čistič Hüppe Top Plus  
na ANTI-PLAQUE  
a chrómové povrchy, 500 ml 
30,00 €

Stierka na sklo 
6,00 €

Stierka na sklo Hüppe 
chróm 31,20 €

Univerálny čistič na sklo  
Glass Cleaner 
na čistenie skla  
s AQUAPERLE, 500 ml
19,20 €

univerzálny čistič 
Protect Cleaner 
predlžuje životnosť 
AQUAPERLE, 500 ml
16,80 €

Odstraňovač vodného  
kameňa, Power Cleaner
na silne znečistené sklo  
500 ml
25,20 €

Ravak Cleaner  
Chrome 
500 ml
5,00 €

Ravak Turbo Cleaner
na čistenie odpadov
6,00 €

Opravná sada na vaničky KW
zo smaltovanej oceľe
64,39 €

Opravná sada na vaničky  
z liateho mramotu
33,60 €

Čistiaca tyčinka
na čistenie smaltu
13,20 €

SuperMatt CLEAN Möbelreiniger Set 
špeciálny čistiaci prostriedok na SuperMatt povrchy 
(vyčistí i zamastený povrch), 35,80 €

čistič Grohclean 
na batérie a kúpeľ-
ne, 500 ml
16,80 €

na sklona batérie

na sprchový kút

na vaničky

na nábytokna sprchovú toaletu SensoWasch na sprchovú toaletu Sensia Arena

do sprchovacieho kúta

hlavové sprchy 1-polohové  
k sprchovému ramenu, C: 250 mm
hranatá 39,00 €

hlavové sprchy 1-polohové  
k sprchovému ramenu, C: 250 mm
okrúhla 38,40 € 

čistenie a údržba

sprchové rameno vyloženie 400 mm, 1/2“, chróm, 31,96 €

sprchové rameno vyloženie 400 mm, 1/2“, chróm, 31,96 €
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zverné šróbenie  
Alupex Ø 16x2 mm 
(sada 2 kusov), 10,39 € 

rohova 1-bodová armatúra  
50 mm s regulačnou hlavicou chróm, 117,83 € 

rohova 2-bodová armatúra  
s roztečou  50 mm regulačnou hlavicou chróm, 121,62 €

rohova 2-bodová armatúra Standard 
s regulačnou hlavicou chróm, 69,68 €

rohova 2-bodová armatúra 
s regulačnou hlavicou chróm, 109,08 €

Design
chróm, 48,73 €

Design
chróm/biela, 34,72 €

ľavá pravá ľavá

Termostatické hlavice Design

Príslušenstvo

pravá

tyč DBM chróm

Elektrické vykurovacie tyče

Výkon vstavaná 
dĺžka cena

300 W 330 mm 217,30 €
600 W 480 mm 229,74 €
900 W 630 mm 247,14 €

tyč DBM biela

Výkon vstavaná 
dĺžka cena

300 W 330 mm 209,68 €
600 W 480 mm 223,78 €
900 W 630 mm 266,00 €

tyč RICA

Výkon vstavaná 
dĺžka cena

300 W 450 mm 66,54 €
600 W 750 mm 70,28 €
900 W 900 mm 72,92 €

 ventily k radiátorom

záslepka
1/2 ˝, chróm, 5,72 € 

záslepka
1/2 ˝, nikel, 2,17 € 

sada krytiek 2ks
biela, vonkajší priemer 45 mm
vnútorný priemer 16, 2,59 € 
vnútorný priemer 18, 2,59 € 

odvzdušňovací ventil
1/2 ˝, chróm, 6,46 € 

Pripojovacie ventily Standard Termostatická hlavica Standard

Pripojovacie ventily Design

ľavá pravá

rohova 2-bodová armatúra   
s roztečou 50 mm s regulačnou hlavicou, chróm, 120,77 €

Nutné príslušenstvo  k rohovej sade pre použitie s termostatickou hlavicou:  zverné šróbenie Alupex Ø 16x2 mm (sada 2 kusov), 10,39 € 
  termostatická hlavica SH chróm, 48,73 €

Standard
biela, 32,92 €

sada krytiek 2ks
chróm, vonkajší priemer 45 mm
vnútorný priemer 16, 6,50 € 
vnútorný priemer 18, 6,50 € 

sada krytiek  
chróm, dĺžka krytu trubiek 70 mm
vonkajší priemer krytky 38 mm,  
vnútorný priemer krytky 18 mm, 22,09 € 


