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SLOVENSKÁ ZNAČKA
Značka LOTOSAN je originálna slovenská značka kúpeľní,

v ktorej sa premieta 30 rokov skúseností. 

Výrobu nám zastrešujú moderné závody po celom svete.

ŠIROKÝ VÝBER PRE VÁŠ ŠTÝL
Či viete presne, čo chcete, alebo potrebujete načerpať 

inšpiráciu, u nás nájdete bohatú ponuku 

kúpeľňového sortimentu. 

& INTERIÉR 2022/2023

Kúpeľne

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u svojho predajcu.
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PESTRÉ FARBY, VZORY AJ TEXTÚRY! VYBERTE SI PODĽA VAŠICH PREDSTÁV.

Hľadáte do svojej kúpeľne originálny obklad? Obklad so zaujímavou štruktúrou dokáže 

spestriť celú kúpeľňu. Vyberte si z našej širokej ponuky kvalitný obklad s dizajnom kameňa, 

mramoru, betónu či dreva. Originálne dekory inšpirované geometrickými tvarmi, 

prírodnými motívmi listov aj dreva alebo arabeska v rôznych farebných prevedeniach 

dokážu vytvoriť pútavý kontrast s elegantným jednofarebným obkladom. Opticky zvýrazniť 

či predeliť kúpeľňu dokážete aj pútavou mozaikou alebo insertom. Vyberte si dizajn, textúru, 

ale aj rozmer podľa svojich potrieb. 

Pestré moderné obklady 
pre vašu kúpeľňu

Nové originálne 
série obkladov

Novinky

Univerzálne lišty
Doplňte zaujímavý obklad alebo mozaiku zaujímavou univerzálnou lištou vo farebnom prevedení chróm, gold alebo black s matným 
či lesklým povrchom. Lištu vhodnú pre danú sériu dopasuje veľmi jednoducho, podľa šírky obkladu. Všetky univerzálne lišty nájdete 
na strane 39-40.

Brera

Intense

Arch
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Brera Atalanta

Intense Campania

Sierra	LeoneArch

Obklad BRERA Soft Grey
30 x 60 cm, lesklý, rektifikovaný

27,90 € / m2

Obklad BRERA Grey
30 x 60 cm, lesklý, rektifikovaný

27,90 € / m2

Inserto BRERA Mix
30 x 60 cm, dekor, lesklé, rektifikované

28,90 € / ks
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Obklad INTENSE Beige
30 x 60 cm, lesklý, rektifikovaný

27,90 € / m2

Obklad INTENSE Wood
30 x 60 cm, matný, rektifikovaný

27,90 € / m2

Obklad INTENSE Wood Chevron
30 x 60 cm, dekor, matný, štruktúrovaný, 
rektifikovaný

28,90 € / m2
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Obklad ARCH Light Grey
30 x 60 cm, lesklý

26,90 € / m2

Obklad ARCH Grey
30 x 60 cm, lesklý

26,90 € / m2

Inserto ARCH Mix Decor
30 x 60 cm, dekor, náhodný výber, lesklé

29,90 € / ks
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Obklad ATALANTA White
30,8 x 60,8 cm, lesklý

28,90 € / m2

Obklad ATALANTA Grey
30,8 x 60,8 cm, lesklý

28,90 € / m2

Inserto ATALANTA Dekor
30,8 x 60,8 cm, dekor, lesklé

22,90 € / ks

Inserto CAMPANIA Mix
20 x 20 cm, dekor, náhodný výber, matné

7,50 € / ks

Obklad CAMPANIA White
30,8 x 60,8 cm, matný

27,90 € / m2

Mozaika CAMPANIA
28 x 29,8 cm, dekor, matná

25,90 € / ks

Obklad CAMPANIA Grey
30,8 x 60,8 cm, matný

27,90 € / m2

Obklad SIERRA LEONE White
30,8 x 60,8 cm, matný

27,90 € / m2

Obklad SIERRA LEONE Grey
30,8 x 60,8 cm, matný

27,90 € / m2

Mozaika SIERRA LEONE
29,8 x 25cm, dekor, matná

23,90 € / ks

Inserto SIERRA LEONE 
Leaves Dekor
2 x 30,8 x 60,8 cm, dekor, 2 ks v sete, matné

32,90 € / set

Novinka Novinka

Novinka
Novinka

Novinka
Novinka
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Elisa

Letizia
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Mozaika ELISA Hex
19 x 19 cm, dekor, lesklá, rektifikovaná

17,90 € / ks

Obklad ELISA Soft Grey
25 x 75 cm, lesklý, rektifikovaný

32,90 € / m2

Obklad ELISA Grey
25 x 75 cm, lesklý, rektifikovaný

32,90 € / m2

Inserto ELISA
24,8 x 75 cm, dekor, lesklé, rektifikované

32,90 € / ks

Inserto ELISA Panel
3 x 24,8 x 75 cm, dekor, 3 ks v sete, lesklé, 
rektifikované

54,90 € / set

Lesotho
1

2
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4

Obklad LESOTHO White
29,8 x 74,8 cm, matný

49,90 € / m2

Obklad LESOTHO Graphite
29,8 x 74,8 cm, matný

49,90 € / m2

Inserto LESOTHO White
29,8 x 74,8 cm, matné

37,90 € / ks

Mozaika LESOTHO Graphite
22,3 x 42,9 cm, matná

23,90 € / ks

Obklad LETIZIA White
29,8 x 74,8 cm, matný

43,90 € / m2

Obklad LETIZIA Wood
29,8 x 74,8 cm, matný

43,90 € / m2

Inserto LETIZIA Leaf Hex
19,2 x 22,1 cm, matné

10,50 € / ks

Inserto LETIZIA Wood Hex
19,2 x 22,1 cm, matné

10,50 € / ks

Obklad LETIZIA Štruktúra
29,8 x 74,8 cm, matný

49,90 € / m2

Alba
1

2
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4

Inserto ALBA Carpet
29,5 x 89 cm, dekor, lesklé, rektifikované

36,90 € / ks

Obklad ALBA
29,5 x 89 cm, lesklý, rektifikovaný, tonalita V2

38,90 € / m2

Inserto ALBA Dekor Listy
29,5 x 89 cm, dekor, 3 ks v sete, lesklé, 
rektifikované

104,90 € / set

Inserto ALBA Wood Mix
29,5 x 89 cm, dekor, lesklé, rektifikované

36,90 € / ks
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Astoria

Famous
1

1

2

Obklad ASTORIA Turqouise 
30 x 90 cm, lesklý, rektifikovaný

38,90 € / m2

Obklad FAMOUS Grey
30 x 90 cm, lesklý, rektifikovaný

38,90 € / m2

Obklad FAMOUS Grey 
Decofon
30 x 90 cm, lesklý, rektifikovaný

38,90 € / m2
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Marmol
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Obklad MARMOL Shadow
30 x 90 cm, lesklý, rektifikovaný 

38,90 € / m2

Obklad MARMOL Oldlace
30 x 90 cm, lesklý, rektifikovaný 

38,90 € / m2

Inserto MARMOL Arabeska Oldlace
30 x 90 cm, dekor, lesklé, rektifikované

39,90 € / ks

Metro

Brick

Obklad METRO White
monofarebný V1

10 x 20 cm
Matný 27,90 € / m2

Lesklý 27,90 € / m2

Obklad BRICK White
10 x 30 cm, lesklý, monofarebný V1

28,90 € / m2

1
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Marvy
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Obklad MARVY
30 x 90 cm, matný, rektifikovaný

38,90 € / m2

Obklad MARVY
30 x 90 cm, lesklý, rektifikovaný

38,90 € / m2

Obklad MARVY Decofon
30 x 90 cm, matný, rektifikovaný

38,90 € / m2

Obklad MARVY Decofon
30 x 90 cm, lesklý, rektifikovaný

38,90 € / m2

Inserto MARVY Panel Gold
2 x 30 x 90 cm, dekor, 2 ks v sete, matné, 
rektifikované

64,90 € / set

Inserto MARVY Panel Green
2 x 30 x 90 cm, dekor, 2 ks v sete, matné, 
rektifikované

74,90 € / set

Novinka Novinka
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Absolute

Boston
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Obklad ABSOLUTE Ivory
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI4, R9

45,90 € / m2

Obklad ABSOLUTE Taupe
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI4, R9

45,90 € / m2

Obklad ABSOLUTE Righe Earth
29,8 x 89,7 cm, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

48,90 € / m2

Dekor ABSOLUTE Corten
29,8 x 89,7 cm, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

48,90 € / m2

Obklad BOSTON White
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

45,90 € / m2

Obklad BOSTON Righe Mud
29,8 x 89,7 cm, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

48,90 € / m2

Obklad BOSTON Grey
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

45,90 € / m2

Dekor BOSTON Geomix
29,8 x 89,7 cm, štruktúrovaný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI3, R9

48,90 € / m2
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Brillo
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Obklad BRILLO White
30 x 90 cm, lesklý, rektifikovaný

38,90 € / m2

Obklad BRILLO White
30 x 60 cm, lesklý, rektifikovaný

27,90 € / m2

Inserto BRILLO Arabeska Rose
30 x 90 cm, dekor, lesklé, rektifikované

39,90 € / ks

Inserto BRILLO Arabeska Green
30 x 90 cm, dekor, lesklé, rektifikované

39,90 € / ks

Inserto BRILLO Arabeska Blue
30 x 90 cm, dekor, lesklé, rektifikované

39,90 € / ks

Inserto BRILLO Arabeska White
30 x 90 cm, dekor, lesklé, rektifikované

39,90 € / ks

Inserto BRILLO Colour Mix
30 x 90 cm, dekor, náhodný výber, lesklé, 
rektifikované

37,90 € / ks

Inserto BRILLO Patchwork Blue
30 x 90 cm, dekor, lesklé, rektifikované

45,90 € / ks

Inserto BRILLO Lines
30 x 90 cm, dekor, lesklé, rektifikované 

45,90 € / ks
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Inserto COOL Leaf Autumn
29,8 x 89,7 cm, dekor, štruktúrovaný, 
rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres

76,90 € / ks

Obklad COOL Circle Autumn
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres

48,90 € / m2

Cool Cool
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Obklad COOL Almond
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

45,90 € / m2

Obklad COOL Shadow
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

45,90 € / m2

Obklad COOL Ghost
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

45,90 € / m2

Obklad COOL Steel
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

45,90 € / m2

Obklad COOL Coral
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

45,90 € / m2

Obklad COOL Desert
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

45,90 € / m2

Obklad COOL Ocean
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

45,90 € / m2

Obklad COOL Forest
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres, PEI4, R10

45,90 € / m2

Dlažba COOL Almond
59,7 x 59,7 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R10

39,90 € / m2

Dlažba COOL Ghost
59,7 x 59,7 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R10

39,90 € / m2

Dlažba COOL Steel
59,7 x 59,7 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R10

39,90 € / m2

Dlažba COOL Shadow
59,7 x 59,7 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R10

39,90 € / m2

Dlažba COOL Ocean
59,7 x 59,7 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R10

39,90 € / m2

Inserto COOL Leaf Winter
29,8 x 89,7 cm, dekor, štruktúrovaný, 
rektifikovaný, mrazuvzdorný, gres

76,90 € / ks

Obklad COOL Circle Winter
29,8 x 89,7 cm, matný, rektifikovaný, 
mrazuvzdorný, gres

48,90 € / m2
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Kvalitné dlažby vhodné do inetriéru aj exteriéru
Všetky dlažby v našom sortimente sú mrazuvzdorné, oteruvzdorné aj protišmykové. Práve vďaka týmto vlastnostiam sú vhodné 
na použitie do interiéru aj exteriéru. Vyrobené sú z gresového materiálu, ktorý zabezpečuje nízku nasiakavosť a vysokú odolnosť 
voči chemikáliám či teplotám.

Rocas

Nové série 
univerzálnych dlažieb

Novinky

DLAŽBA S DIZAJNOM MRAMORU, BETÓNU ČI DRAHÝCH KAMEŇOV.

Vďaka svojim vlastnostiam sú univerzálne dlažby vhodné na použitie do interiéru aj 

exteriéru, na podlahu aj stenu. Široká paleta farieb, textúr a rôznych dizajnov ponúka 

neobmedzené možnosti kombinovania. Nadčasový dizajn elegantného bieleho alebo 

čierneho mramoru dokáže dodať kúpeľni jedinečný šarm a nádych luxusu. Zaujímavá 

textúra kameňa s imitáciou prasklín či s akcentom drahých kameňov okúzli hneď 

na prvý pohľad. Ak hľadáte dlažbu s dizajnom betónu, v našom sortimente nájdete hneď 

niekoľko farebných variantov. 

Univerzálne dlažby vhodné na stenu
aj podlahu s rôznym dizajnom

Salva

Carrara
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Marmo

Brilliant

Dlažba MARMO Gold
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
monofarebná V1, PEI4

60 x 60 cm

Matná 34,90 € / m2

Lesklá 39,90 € / m2

Lappato 41,90 € / m2

60 x 120 cm

Matná 42,90 € / m2

Lesklá 45,90 € / m2

Lappato 47,90 € / m2

80 x 80 cm
Matná 42,90 € / m2

Lesklá 42,90 € / m2

120 x 120 cm
Matná 66,90 € / m2

Lesklá 68,90 € / m2

Dlažba BRILLIANT White
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
monofarebná V1, PEI4

60 x 60 cm
Lesklá 36,90 € / m2

Lappato 39,90 € / m2

30 x 60 cm Lesklá 17,90 € / ks

60 x 120 cm
Lesklá 45,90 € / m2

Lappato 45,90 € / m2

80 x 80 cm
Lesklá 42,90 € / m2

Lappato 42,90 € / m2

120 x 120 cm Lesklá 62,90 € / m2

1

1

1

1

Carrara
Dlažba CARRARA White
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  
tonalita V2/V3, PEI4

60 x 60 cm
Matná 34,90 € / m2

Lesklá 39,90 € / m2

60 x 120 cm
Matná 42,90 € / m2

Lesklá 45,90 € / m2

80 x 80 cm
Matná 42,90 € / m2

Lesklá 42,90 € / m2

1

1

Carla
Dlažba CARLA White
lesklá, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
PEI3, R9

60 x 120 cm
Lesklá 47,90 € / m2

Lappato 47,90 € / m2

1

1

1
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Marble

Isatuario

1

1

Dlažba MARBLE White
80 x 80 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI4

42,90 € / m2

Dlažba ISATUARIO
60 x 60 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, monofarebná V1, PEI4

39,90 € / m2

Novinka
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/marmo/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/brilliant/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/carrara/
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/isatuario/


Arabecsa

Lasa

Lincoln

Dlažba ARABESCA
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  
tonálna V2, R9

60 x 60 cm Matná 36,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 49,90 € / m2

Dlažba LASA
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  
tonálna V2, R9

60 x 60 cm Matná 36,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 49,90 € / m2

Dlažba LINCOLN
60 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonálna V2, R9

49,90 € / m2

1

1

1

1

1

1

Varietto

Verona

Dlažba VARIETTO
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  
tonálna V2, R9

60 x 60 cm Matná 36,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 49,90 € / m2

Dlažba VERONA
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  
tonálna V2, R9

60 x 60 cm
Matná 36,90 € / m2

Lesklá 46,90 € / m2

60 x 120 cm
Matná 45,90 € / m2

Lesklá 49,90 € / m2

1

1

1

1

1

Fine	Stone
1 Dlažba FINE STONE White

60 x 120 cm, lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R9

45,90 € / m2

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/arabesca/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/lasa/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/lincoln/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/varietto/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/verona/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/fine-stone/


Pietra

Marvello

Dlažba PIETRA
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  
PEI3, R9

60 x 60 cm Matná 34,90 € / m2

60 x 120 cm Matná 45,90 € / m2

Dlažba MARVELLO Satuario
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2, PEI3

60 x 60 cm Lesklá 41,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 47,90 € / m2

1

1

Deep
Dlažba DEEP Colour
60 x 60 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres

41,90 € / m2

1

1

1

1

Marbello
Dlažba MARBELLO Black
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2, PEI2

60 x 60 cm Lesklá 41,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 47,90 € / m2

1

Portoro
Dlažba PORTORO
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  
tonálna V2, R9

60 x 60 cm
Matná 36,90 € / m2

Lesklá 46,90 € / m2

60 x 120 cm
Matná 45,90 € / m2

Lesklá 49,90 € / m2

11

1

1

Extra
Dlažba EXTRA Black
60 x 120 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

45,90 € / m2

1

Novinka
Novinka

Novinka
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/pietra/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/marvello/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/deep-colour/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/marbello/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/portoro/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/extra-black/


Agat

Colorato

Topazio

Dlažba AGAT Brown
60 x 120 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI3

47,90 € / m2

Dlažba COLORATO Oro
60 x 120 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI3

47,90 € / m2

Dlažba TOPAZIO Brown
60 x 120 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI3

47,90 € / m2

1

1

1

1

1

1

Lite
Dlažba LITE Blue
60 x 120 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

45,90 € / m2

1

Luxor
Dlažba LUXOR Beige
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI4

60 x 60 cm Lesklá 39,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 45,90 € / m2

Dlažba LUXOR Black
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI4

60 x 60 cm Lesklá 39,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 45,90 € / m2

1

2

1

2

1

NovinkaNovinka

Novinka

Novinka
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/agat/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/colorato/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/topazio/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/lite/
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Rocas

Koter

Dlažba ROCAS Ochra
60 x 60 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI3

41,90 € / m2

Dlažba KOTER Brown
60 x 60 cm, matná, štruktúrovaná, 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres

34,90 € / m2

1

1

Rocka
Dlažba ROCKA Blue
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI4

60 x 60 cm Lesklá 39,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 45,90 € / m2

1

1

1

1

Dolmen

Dynamo

Portillo

Dlažba DOLMEN Beige
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2, PEI3

60 x 60 cm Lesklá 41,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 47,90 € / m2

Dlažba DYNAMO Beige
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI4

60 x 60 cm Lesklá 39,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 45,90 € / m2

Dlažba PORTILLO Caoba
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI4

60 x 60 cm Lesklá 39,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 45,90 € / m2

1

1

1

1

1

1

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/rocas/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/koter/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/rocka/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/dolmen/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/dynamo/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/portillo/


Rico	Onice

Vena

Dlažba RICO ONICE Beige
60 x 120 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI3

47,90 € / m2

Dlažba VENA Sottile
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI3,R9

60 x 60 cm Matná 39,90 € / m2

60 x 120 cm Matná 45,90 € / m2

1

1

Noble	Onyx
Dlažba NOBLE ONYX Grey
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI3,  
R9 - matná

60 x 60 cm
Matná 34,90 € / m2

Lesklá 41,90 € / m2

60 x 120 cm
Matná 45,90 € / m2

Lesklá 47,90 € / m2

1

1

1

1

Scale

Dyna

Rain

1

1

1

2

Dlažba SCALE White
60 x 60 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI4

36,90 € / m2

Dlažba DYNA Crema
60 x 60 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2/V3, PEI4

34,90 € / m2

Dlažba RAIN White
60 x 120 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2/V3, PEI4

45,90 € / m2

Dlažba SCALE Gray
60 x 60 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI4

36,90 € / m2

1

2

1

1

Novinka

Novinka

Novinka
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/rico-onice/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/vena/
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Salva
Dlažba SALVA Bianco
60 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4, R9

45,90 € / m

1

Lapis
Dlažba LAPIS Stone
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  
tonalita V2, PEI3

60 x 60 cm Lesklá 39,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 45,90 € / m2

1

Hill
Dlažba HILL Grey
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres,  
tonalita V2, PEI4

60 x 60 cm
Lesklá 39,90 € / m2

Lappato 39,90 € / m2

60 x 120 cm Lappato 45,90 € / m2

1

1

1

1

Gemstone
1 Dlažba GEMSTONE Light Grey

60 x 120 cm, lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI4

45,90 € / m2

Granite
Dlažba GRANITE Brown
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI4

60 x 60 cm Lesklá 39,90 € / m2

60 x 120 cm Lesklá 45,90 € / m2

1

Stones
1 Dlažba STONES Grey

60 x 60 cm, lesklá, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2/V3, PEI3

39,90 € / m2

1

1

1

Novinka
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/salva/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/lapis/
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Adria
Dlažba ADRIA Latte
60 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI3

42,90 € / m2

Dlažba ADRIA Mocha
60 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2, PEI2

42,90 € / m2

1

2

Magna
Dlažba MAGNA Polar
60 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonálna V2, R9

45,90 € / m2

Dlažba MAGNA Light grey
45,90 € / m2

Dlažba MAGNA Brown
45,90 € / m2

Dlažba MAGNA Dark blue
45,90 € / m2

Dlažba MAGNA Antracit
45,90 € / m2

1

1

1

2

Brooklyn
Dlažba BROOKLYN Gray
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2/V3, PEI4

60 x 60 cm Matná 34,90 € / m2

30 x 60 cm Matná 17,90 € / ks

Dlažba BROOKLYN Graphite
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2/V3, PEI4

60 x 60 cm Matná 34,90 € / m2

30 x 60 cm Matná 17,90 € / ks

1

2

Archi
1

2

Dlažba ARCHI Grey
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2/V3, PEI3/PEI4

60 x 60 cm
Lesklá 36,90 € / m2

Lappato 39,90 € / m2

60 x 120 cm
Lesklá 41,90 € / m2

Lappato 45,90 € / m2

80 x 80 cm Lappato 42,90 € / m2

Dlažba ARCHI Grey
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2/V3, PEI4

60 x 60 cm

Matná 34,90 € / m2

Lesklá 36,90 € / m2

Lappato 39,90 € / m2

30 x 60 cm Matná 17,90 € / ks

60 x 120 cm
Lesklá 41,90 € / m2

Lappato 45,90 € / m2

80 x 80 cm Lappato 42,90 € / m2

1

12

12

Novinka
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/adria/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/magna/
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Dark
1

2

Dlažba DARK Grey
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2/V3, PEI4

60 x 60 cm Lappato 39,90 € / m2

60 x 120 cm Lappato 45,90 € / m2

Dlažba DARK Graphite
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2/V3, PEI3

60 x 60 cm Lappato 39,90 € / m2

60 x 120 cm Lappato 45,90 € / m2

Cement
Dlažba CEMENT Charcoal
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2/V3, PEI4

60 x 60 cm Matná 39,90 € / m2

30 x 60 cm Matná 17,90 € / ks

1

1

2

1

Tien
1

2

3

Dlažba TIEN White
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
PEI4, R10

60 x 60 cm Matná 34,90 € / m2

60 x 120 cm Matná 45,90 € / m2

Dlažba TIEN Greige
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
PEI4, R10

60 x 60 cm Matná 34,90 € / m2

60 x 120 cm Matná 45,90 € / m2

Dlažba TIEN Grey
matná, rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, 
PEI4, R10

60 x 60 cm Matná 34,90 € / m2

60 x 120 cm Matná 45,90 € / m2

3

2

1

Novinka
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/dark/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/cement/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/tien/


Urban
Dlažba URBAN White
60 x 60 cm, lappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2/V3, PEI3

39,90 € / m2

Dlažba URBAN GREY
60 x 60 cm, llappato, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V2/V3, PEI3

39,90 € / m2

1

2

Concept
Dlažba CONCEPT Grey
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2/V3, PEI4

60 x 60 cm Lappato 39,90 € / m2

30 x 60 cm Lappato 17,90 € / ks

1 1

1

2

Cemento
Dlažba CEMENTO Silver
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, tonalita 
V2/V3, PEI4

60 x 60 cm
Matná 34,90 € / m2

Lappato 39,90 € / m2

30 x 60 cm
Matná 17,90 € / ks

Lappato 17,90 € / ks

1

Dimma

Extera

1

1

Dlažba DIMMA Light Grey
59,3 x 59,3 x 2 cm, štruktúrovaná, 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI5, R10

54,90 € / m2

Dlažba EXTERA Cream
59,3 x 59,3 x 2 cm, štruktúrovaná, 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI5, R10

54,90 € / m2

Dlažba EXTERA Grey
59,3 x 59,3 x 2 cm, štruktúrovaná, 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI4, R10

54,90 € / m2

Dlažba EXTERA Graphite
59,3 x 59,3 x 2 cm, štruktúrovaná, 
rektifikovaná, mrazuvzdorná, gres, PEI3, R10

54,90 € / m2

1

1

1

Dlažba s hrúbkou 2 cm 
ideálna do exteriéru

Outdoor
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/urban/
https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/concept/
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New	Wlad

3

2

1

Dlažba NEW WALD Black
20 x 20 cm, patchwork, matná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, PEI3, R9

34,90 € / m2

Dlažba NEW WALD Grey
20 x 20 cm, patchwork, matná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, PEI4, R9

34,90 € / m2

Dlažba NEW WALD Multicolor
20 x 20 cm, patchwork, matná, mrazuvzdorná, 
gres, monofarebná V1, PEI4, R9

34,90 € / m2

1

2

3

Hex
1

2

3

4

5

Dlažba HEX White
22 x 25 cm, matná, mrazuvzdorná, gres,
monofarebná V1, PEI4, R9

51,90 € / m2

Dlažba HEX Silver
22 x 25 cm, matná, mrazuvzdorná, gres,
monofarebná V1, PEI4, R9

51,90 € / m2

Dlažba HEX Grey
22 x 25 cm, matná, mrazuvzdorná, gres,
monofarebná V1, PEI4, R9

51,90 € / m2

Dlažba HEX Dekor
22 x 25 cm, matná, mrazuvzdorná, gres,
monofarebná V1, PEI4, R9

51,90 € / m2

Dlažba HEX Black
22 x 25 cm, matná, mrazuvzdorná, gres,
monofarebná V1, PEI3, R9

59,90 € / m2

1

1

2

3

5

4

4
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https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/new-wald/
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UNIVERZÁLNE

lišty

Univerzálna lišta METAL SILVER
1 x 60,8 cm, lesklá, rektifikovaná

11,50 € / ks

Univerzálna lišta GOLD METAL
1 x 60 cm, lesklá, rektifikovaná

11,50 € / ks

Univerzálna lišta COPPER METAL
1 x 60 cm, lesklá, rektifikovaná

11,50 € / ks

Univerzálna lišta METAL GOLD
1 x 60,8 cm, lesklá, rektifikovaná

11,50 € / ks

Univerzálna lišta GOLD MAT
2,3 x 60,8 cm, matná

17,50 € / ks

Univerzálna lišta GOLD LESK
4 x 60,8 cm, lesklá, rektifikovaná

17,50 € / ks

UNIVERZÁLNE

lišty

Univerzálna lišta MIRROR 
2 x 89 cm, lesklá

18,90 € / ks

Univerzálna lišta SILVER METAL 
1 x 90 cm , lesklá

18,90 € / ks

Univerzálna lišta BLACK METAL 
1 x 90  cm. lesklá

18,90 € / ks

Univerzálna lišta GOLD METAL 
1 x 90 cm, lesklá

18,90 € / ks

Univerzálna lišta GOLD MIRROR 
2 x 89 cm , lesklá

18,90 € / ks

Univerzálna lišta SILVER MIRROR
1 x 75 cm, lesklá, rektifikovaná

11,50 € / ks
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Dokonalá imitácia dreva vrátane kresby či textúry!
Gresová dlažba s dizajnom dreva je ideálna do kúpeľne, kuchyne, obývačky či celého interiéru. Vďaka svojim vlastnostiam je vysoko 
odolná a vďaka vernému zobrazeniu dokonale imutuje textúru aj štruktúru dreva. Vyberte si dlažbu vo farebnom prevedení Honey, 
Beige, Brown alebo Grey. Drevo v interiéri navodí osobitú a príjemnú atmosféru.

Všetky dlažby s dizajnom 
dreva nájdete skladom

Nové originálne 
série obkladov

Novinky

Dasco

G

NADČASOVÁ KRÁSA DREVA S ORIGINÁLNOU KRESBOU.

Dlažba s imitáciou dreva má okrem estatických výhod aj tie praktické. Disponuje 

vysokou odolnosťou, vďaka čomu môže byť použitá na miestach, kde by klasická drevená 

podlaha nemala šancu. Neprepúšťa vlhkosť, a teda je ideálne na miesta, ktoré sú v častom 

kontakte s vodou. Krásu dreva si teda môžete vychutnávať aj v kúpeľni či kuchyni, kde 

navodí veľmi príjemnú a útulnú atmosféru. V našom sortimente nájdete dlažbu s dizajnom 

dreva v rôznych farebných odtieňov, ale aj kresieb. Stačí si len vybrať!

Univerzálne dlažby s dizajnom dreva 
dotvoria príjemné atmosféru

Rustic

Rei
41 42



El	Broce

Pianta

Dlažba EL BROCE
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, PEI3

41,90 € / m2

Dlažba PIANTA Beige
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, V2, R9

41,90 € / m2

Dlažba PIANTA Brown
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, V2, R9

41,90 € / m2

1

1

2

1

1

2

Woodlife
Dlažba WOODLIFE Honey
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

1

Dasco
1

2

3

4

Dlažba DASCO Beige
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

Dlažba DASCO Honey
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

Dlažba DASCO Grey
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

Dlažba DASCO Brown
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

1

21

43

Novinka
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Podres

Rustic

Dlažba PODRES Beige
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

Dlažba RUSTIC Honey
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

Dlažba PODRES Honey
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

Dlažba PODRES Black
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

1

1

2

3 1

1

32

Rei

Travar

1

1

2

3

Dlažba REI Honey
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

Dlažba TRAVAR Beige
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

Dlažba REI Almond
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

Dlažba REI Brown
20 x 120 cm, matná, rektifikovaná, 
mrazuvzdorná, gres, tonalita V3, PEI4, R9

41,90 € / m2

1

1

32
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Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

Novinka
Úplne nová séria 

kúpeľňového nábytku

Skrinka pod dosku VERSE

Nohy ku skrinkám VERSE

Umývadlo na dosku CHARMANT

Zrkadlo POLLY

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

KVALITNÉ MATERIÁLY

ŠIKOVNÉ DOPLNKY

RUSTIKÁLNY DIZAJN

  kovové bočné steny zásuviek so Soft 
Close systémom zaručujú tiché a jemné 
dovieranie zásuvky

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou

 vrchná zásuvka je bez výrezu na sifón, 
preto sú skrinky ideálne na kombináciu 
s umývadlom na dosku a doskou 

  korpus a predná časť z 16 mm MDF dosky s dyhou z prírodného dreva 
  zásuvky a dvierka so Soft Close systémom
  podporné kovové nohy vhodné na použitie pre sadrokartónové priečky 
  gombíkové kovové úchyty v 2 farebných prevedeniach
  vhodné na kombináciu s LOTOSTONE doskami pod umývadlo

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Verse

  dyha z prírodného dreva vo farbe 
dub verse alebo orech americký

  súčasťou série symetrické ľavé/pravé 
prevedenie skriniek so šírkou 100 cm a 
120 cm, symetrické prevedenie skriniek 
so šírkou 140 cm

  bočné skrinky so sklenenou poličkou 
s nastaviteľnou výškougombíkové 
úchyty dostupné v rôznych farebných 
prevedeniach

  zásuvky sú bez vstavaného organizéra,  
pre ešte viac prehľadu v zásuvke si môžete 
vybrať  z doplnkových extra organizérov 
na str.124

  doplnkové nábytkové nohy 
v červenej alebo čiernej farbe dotvárajú 
dizajnový a štýlový dojem, nábytkové nohy 
sú doplnkové, v prípade záujmu je možné 
ich doobjednať

Gombíkový úchyt VERSE
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Tip na kombináciu

Kovové podporné nohy sú vhodné 
na použitie pre sadrokartónové 

priečky.

  Pri skrinkách pod dosku bez výrezu 
na sifón použite šetriaci nábytkový sifón.

  Odporúčame kombinovať 
s LOTOSTONE doskami pod umývadlo  

zo str. 143.

Tip na kombináciu

Skrinka pod dosku VERSE

Nohy ku skrinkám VERSE

Umývadlo na dosku CHARMANT

Zrkadlo POLLY

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Gombíkový úchyt VERSE

Extra poriadok s extra organizérom
Pre ešte viac prehľadu a uloženie malých vecí v zásuvke si zásuvku môžete doplniť doplnkovými extra organizérmi. Organizéry sú 
dostupné v 3 variantoch, každý so šírkou 35 cm a 40 cm. Vhodný organizér nájdete na strane 124. 

Skrinky pod dosku VERSE sú bez výrezu na sifón. Sú teda 

ideálne na kombináciu s umývadlami na dosku zo strany 

137 a doskami pod umývadlo zo strany 143.

Umývadlá na dosku aj dosky sú dostupné v rôznych 

farebných prevedeniach. Vďaka tomu je možné vytvárať 

aj pestré farebné kombinácie a doladiť tak kúpeľňovú 

zostavu podľa vlastných predstáv. 

Elegantná kombinácia: 
umývadlo na dosku + doska

Umývadlo na dosku CHARMANT 

+ doska pod umývadlo LOTOSTONE

Skrinka pod dosku VERSE

Skrinka pod dosku VERSE

Nohy ku skrinkám VERSE

Nohy ku skrinkám VERSE

Umývadlo na dosku CHARMANT

Umývadlo na dosku CHARMANT

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Gombíkový úchyt VERSE

Gombíkový úchyt VERSE
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Nohy ku skrinkám VERSE

Nohy ku skrinkám VERSE

Skrinka pod dosku VERSE

Doska pod umývadlo LOTOSTONE
Gombíkový úchyt VERSE

Umývadlo na dosku CHARMANT

Úchyty k skrinkám
Detaily sú dôležité! Dolaďte si skrinky zaujímavými úchytmi, ktoré sú dostupné v rôznych farbách. Skrinky sú štandardne 
dodávané bez úchytov. Úchyty je nutné doobjednať. Vhodné úchyty nájdete na strane 126.

Doplnkové

Vhodné úchyty nájdete 
na strane 126.

Úchyty
potrebné objednať

Skrinka pod dosku VERSE

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Gombíkový úchyt VERSE

Umývadlo na dosku LIMONA

Aj priestor môže byť dizajnový. Štýlové podporné nohy 

dokonale podčiarknu eleganciu každej kúpeľňovej zostavy. 

Pre sériu kúpeľňového nábytku VERSE sú dostupné kovové 

nohy pod skrinku v čiernej alebo červenej farbe. 

Nohy sú vhodné na použitie pre sadrokartónové priečky. 

Slúžia tak ako podpora pre skrinku. Aj napriek použitiu 

podporných nôh je potrebné skrinku namontovať na stenu. 

Doplnkové nábytkové
podporné nohy

Kovové nohy pod skrinku VERSE červené

Kovové nohy pod skrinku VERSE čierne

Skrinka pod dosku VERSE

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Gombíkový úchyt VERSE

Umývadlo na dosku LIMONA

51 52



Nohy ku skrinkám VERSE

Skrinka pod dosku VERSE

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Gombíkový úchyt VERSE

Umývadlo na dosku CHARMANT

Nohy ku skrinkám VERSE

Skrinka pod dosku VERSE

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Gombíkový úchyt VERSE

Umývadlo na dosku CHARMANT

Umývadlo, doska a batéria nie sú súčasťou produktu.

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

100 100 120 120100 120

100 140 140 140 120120

Typ Rozmer Farba Cena

3 zásuvky + 1 dvierka
asymetrická
pravá/ľavá

100 x 54 x 45,6 cm
dub verse, 
orech americký

1 459 €

3 zásuvky + 1 dvierka
asymetrická
pravá/ľavá

120 x 54 x 45,6 cm
dub verse, 
orech americký

1 659 €

3 zásuvky + 2 dvierka symetrická 140 x 54 x 45,6 cm
dub verse, 
orech americký

1 959 €

Typ Rozmer Farba Cena

kovové podporné nohy 90 x 25 x 43 cm čierna mat, červená mat 269 €

kovové podporné nohy 110 x 25 x 43 cm čierna mat, červená mat 279 €

kovové podporné nohy 130 x 25 x 43 cm čierna mat, červená mat 289 €

SKRINKA VERSE
POD DOSKU

NOHY VERSE
DOPLNKOVÉ KOVOVÉ

FAREBNÉ PREVEDENIA
Orech americkýDub verse
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Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

Novinka
Úplne nová séria 

kúpeľňového nábytku

Vysoká
spodná zásuvka

Skrinka pod umývadlo/dosku URBAN

Nábytkové umývadlo MAYLA

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Urban
  korpus a predná časť z 16 mm laminovanej dosky 
  predná časť pokrytá vrstvou s ozdobným sklom
  zásuvky so Soft Close systémom 
  elegantné minimalistické úchyty pre pohodlné otváranie zásuviek
  vhodné na kombináciu s LOTOSTONE doskami pod umývadlo

ŠTÝLOVÝ DIZAJN

KVALITNÉ MATERIÁLY
 kovové bočné steny zásuviek so Soft 
Close systémom zaručujú tiché a jemné 
dovieranie zásuvky

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou

 vrchné zásuvky sú s výrezom 
na sifón, preto sú vhodné na kombináciu 
s nábytkovým umývadlo aj umývadlom 
na dosku 

PORIADOK V ZÁSUVKE

  zásuvky sú bez vstavaného organizéra,  
pre ešte viac prehľadu v zásuvke si môžete 
vybrať  z doplnkových extra organizérov 
na str. 124

  spodná zásuvka v skrinke má upravenú 
výšku, čo je ideálne aj na uloženie 
vysokých čistiacich či toaletných potrieb

 elegantné ozdobné sklo na prednej 
časti skrinky vytvára dizajnový a štýlový 
dojem

 minimalistický úchyt siahajúci do 
polovice skrinky dostupný v rôznych 
farebných prevedeniach 

Úchyt URBAN
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Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku CHARMANT

LED Zrkadlo SAND Bean

Úchyt URBAN

Nábytkové umývadlo MAYLA

Dolaďte si detaily podľa seba!
Detaily sú dôležité! Dolaďte si skrinky zaujímavými úchytmi, ktoré sú dostupné v rôznych farbách. Skrinky sú štandardne dodávané 
bez úchytov. Úchyty je nutné doobjednať. Vhodné úchyty nájdete na strane 126. Pre ešte viac prehľadu a uloženie malých vecí 
v zásuvke si zásuvku môžete doplniť doplnkovými extra organizérmi. Vhodný organizér nájdete na strane 124. 

Úchyty

Orchanizéry

Vhodné úchyty nájdete 
na strane 126.

Úchyty
potrebné objednať

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s LOTOSTONE doskami  

zo str. 139-144.

Doplnkov  
organizér

Skrinka pod umývadlo/dosku URBAN

Úchyt URBAN

Skrinky pod umývadlo URBAN si môžete skombinovať 

s nábytkovými umývadlami MAYLA  zo strany 134. Umývadlá 

sú dostupné v rôznych farebných prevedeniach, vďaka čomu 

môžete vytvoriť nečakané farebné kombinácie.

Alebo si vytvorte elegantnú kombináciu skrinky pod umývadlo 

URBAN s umývadlami na dosku v rôznych farbách či tvaroch 

zo strany 137.  Zlaďte ho s niektorou z dosiek pod umývadlo 

zo strany 143 a získate tak originálnu kúpeľňovú zostavu. 

Nábytkové umývadlá, 
umývadlá na dosku a dosky

Nábytkové umývadlo MAYLA

Umývadlo na dosku CHARMANT

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Skrinka pod umývadlo/dosku URBAN

Skrinka pod umývadlo/dosku URBAN

Úchyt URBAN

Nábytkové umývadlo MAYLA
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Úchyt URBAN

Umývadlo na dosku ARIA

LED zrkadlo SAND Bean

Doska pod umývadlo TERRAZZO

Skrinka pod umývadlo/dosku URBAN

Úchyt URBAN

Úchyt URBAN

Umývadlo na dosku ARIA

Umývadlo na dosku ARIA

LED zrkadlo SAND Bean

LED zrkadlo SAND Bean

Doska pod umývadlo TERRAZZO

Doska pod umývadlo TERRAZZO

Skrinka pod umývadlo/dosku URBAN

Skrinka pod umývadlo/dosku URBAN

FAREBNÉ PREVEDENIA - OZDOBNÉ SKLO

Ocean mat Smaragd matDuna mat Čierna mat

Typ Rozmer Farba Cena

2 zásuvky 60 x 63,5 x 45,3 cm
duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, čierna mat

449 €

2 zásuvky 80 x 63,5 x 45,3 cm
duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, čierna mat

499 €

2 zásuvky 100 x 63,5 x 45,3 cm
duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, čierna mat

569 €

SKRINKA URBAN
POD UMÝVADLO/DOSKU

Vhodné úchyty nájdete 
na strane 126.

Úchyty
potrebné objednať

Doplnkov  
organizér

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

8060 140

8060

160

80 80

140

80 60

120

6060

120

6060

120

6060

80

120

6060

100
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Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET

Kontajner s košom na prádlo SCARLET

Úchyt SCARLET

Nábytkové umývadlo MAYLA

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Scarlet

Nové farebné
prevedenie

Vysoká
spodná zásuvka

20kg

ŠIKOVNÉ VYCHYTÁVKY

KVALITNÉ MATERIÁLY
  kovové bočné steny zásuviek so Soft 
Close systémom zaručujú tiché a jemné 
dovieranie zásuvky

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou

 kôš na prádlo v 40 cm kontajneri 
je na robustných závesoch, má nosnosť 
20 kg a je plne výsuvný so systémom 
pozvoľného dovierania Soft Close

  spodná zásuvka v skrinke má upravenú 
výšku, čo je ideálne aj na uloženie 
vysokých čistiacich či toaletných potrieb

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm laminovanej dosky
  zásuvky a dvierka so Soft Close systémom
  kúpeľňový nábytok v 9 farebných prevedeniach
  kovové úchyty v rôznych farebných prevedeniach
  podporné kovové nohy vhodné na použitie pre sadrokartónové priečky
  vhodné na kombináciu s LOTOSTONE doskami pod umývadlo

ŠIKOVNÉ VYCHYTÁVKY
 vrchná zásuvka má vstavaný základný 
organizér pre uloženie malých vecí, 
pre ešte viac prehľadu v zásuvke si môžete 
vybrať z doplnkových extra organizérov 
na str. 124

 kovové úchyty dostupné v rôznych 
farebných prevedeniach a tvaroch
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Skrinka pod umývadlo alebo Skrinka pod dosku?
Skrinky pod umývadlo / dosku majú v prvej zásuvke výrez na sifón, a teda je možné na ne namontovať nábytkové umývadlo alebo 
dosku a umývadlo na dosku. Skrinky pod dosku sú bez výrezu na sifón, sú teda ideálne na kombináciu len s doskou a umývadlom 
na dosku.

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET Bočná skrinka SCARLET

LED zrkadlo OLIVE Cut

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Doska na stenu LOTOSTONE

Umývadlo na dosku CHARMANT

Gombíkový úchyt SCARLET

Tip na kombináciu

Kovové podporné nohy sú vhodné 
na použitie pre sadrokartónové 

priečky.

  Kombinujte s LOTOSTONE doskami 
pod umývadlo a LOTOSTONE doskami 

na stenu zo str. 143.

  Pri skrinkách pod dosku 
bez výrezu na sifón použite 
šetriaci nábytkový sifón.

Tip na kombináciu

Nábytkové umývadlá, 
umývadlá na dosku a dosky

Skombinujte si skrinky pod umývadlo SCARLET s nábytkovými 

umývadlami MAYLA, ELLO a IRIS na strane 134. Výborným 

riešením sú aj asymetrické umývadlá MAYLA pravé alebo ľavé.

Alebo si vytvorte elegantnú kombináciu skrinky pod umývadlo 

SCARLET s umývadlami na dosku v rôznych farbách či tvaroch 

zo strany 137.  Zlaďte ich s niektorou z dosiek zo strany 143. 

Pre sériu SCARLET sú vhodné dosky s hĺbkou 46 cm. 

Nábytkové umývadlo MAYLA

Umývadlo na dosku CHARMANT

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET Bočná skrinka SCARLET

LED zrkadlo OLIVE Cut

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Doska na stenu LOTOSTONE

Umývadlo na dosku CHARMANT

Gombíkový úchyt SCARLET

Univerzálna horná skrinka

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET

Úchyt URBAN

Kovové nohy ku skrinkám SCARLET

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku BLANCHE

Doska pod umývadlo LOTOSTONE
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Extra poriadok s extra organizérom
Pre ešte viac prehľadu a uloženie malých vecí v zásuvke si zásuvku môžete doplniť doplnkovými extra organizérmi. Organizéry sú 
dostupné v 3 variantoch, každý so šírkou 35 cm a 40 cm. Vhodný organizér nájdete na strane 124. 

Doplnkov  
organizér

Vhodné úchyty nájdete 
na strane 126.

Úchyty
potrebné objednať

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLETBočná skrinka SCARLET

LED zrkadlo SAND Round

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku LIMONA

Detaily sú dôležité! Aj taká maličkosť, akým je nábytkový úchyt 

na skrinke, dokáže ovplyvniť celý dizajn nábytku. Oživte nábytok 

modernými či rustikálnymi úchytmi. V našej ponuke nájdete 

úchyty na hranu zásuvky, gombíkové či kožené úchyty. 

Kúpeľňový nábytok je štandardne dodávaný bez úchytov, úchyty 

je preto potrebné doobjednať. Vyberte si zo širokej ponuky tie 

správne pre vašu skrinku. 

Ku skrinkám SCARLET sú vhodné okrem úchytov SCARLET 

aj úchyty TWIGY, VIGO, URBAN, LAURA, VERSE a MYLLO. 

Všetky vhodné úchyty nájdete na strane 126. 

Úchyty k skrinkám

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET Bočná skrinka SCARLET

LED zrkadlo SAND Round

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku LIMONA

Úchyt SCARLET

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET

Úchyt SCARLET

Modul DUO SCARLET

Doska pod umývadlo

Doplnkový organizér M

Doplnkový organizér S
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Dizajnové kovové rámy a podporné nohy
Aj priestor môže byť dizajnový. Štýlové rámy či podporné nohy SCARLET doslova podčiarknu eleganciu každej kúpeľňovej 
zostavy. Efektný kontrast dosiahnete v kombinácii s každým farebným prevedením skrinky. Praktickým plusom je kvalitná 
sklenená polica či bočný držiak na uterák. Kovové podporné nohy sú vhodné na použitie pre sadrokartónové priečky.

Dizajnové kovové rámy a podporné nohy
Aj priestor môže byť dizajnový. Štýlové rámy či podporné nohy SCARLET doslova podčiarknu eleganciu každej kúpeľňovej zostavy. 
Efektný kontrast dosiahnete v kombinácii s každým farebným prevedením skrinky. Praktickým plusom je kvalitná sklenená polica či 
bočný držiak na uterák. Kovové podporné nohy sú vhodné na použitie pre sadrokartónové priečky.

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET
Horná skrinka SCARLET

Zrkadlo FRAME

Doska pod umývadlo

Kovový rám pod skrinku SCARLET

Umývadlo na dosku CHARMANT

Doplnkové

Tip na kombináciu

Kovové podporné nohy sú vhodné 
na použitie pre sadrokartónové 

priečky.

  Kovové rámy SCARLET môžete 
kombinovať s hornými skrinkami SLIM 

SCARLET zo str. 69.

  Horné skrinky SCARLET môžete 
kombinovať so zrkadlami 

s výškou 80 cm.

Tip na kombináciu

Moderný a elegantný kovový rám so sklenenými policami skvele 

doplní horné skrinky Scarlet a vytvorí v každej kúpeľni zaujímavý 

dizajnový kúsok. Sklenené police poskytnú ďalší odkladací priestor 

pre kozmetiku či uteráky. Kovový rám môžete umiestniť aj nad 

skrinku alebo samostatne.

Podporné kovové nohy Scarlet sú štýlovým doplnkom 

ku kúpeľňovým skrinkám pod umývadlo Scarlet. Sú dostupné 

v 4 šírkach, vhodná veľkosť závisí od vybranej skrinky.

Kovové rámy a podporné 
nohy ku skrinkám SCARLET

Horná skrinka SCARLET

Kovový rám pod skrinku 
SCARLET

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET

Kovové nohy SCARLET

Univerzálna polička

Úchyt SCARLET
Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku CHARMANT

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET

Skrinka pod dosku SCARLET

Kovové nohy SCARLET

Úchyt SCARLET

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku 
CHARMANT
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DOPLNKOVÉ
MODULY, KOVOVÉ NOHY A RÁMY

Typ Rozmer Farba Cena

1 zásuvka 60 x 28,1 x 44,9 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 219 €
biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

249 €

1 zásuvka 80 x 28,1 x 44,9 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 239 €
biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

269 €

2 zásuvky 60 x 63,5 x 44,9 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 385 €
biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

439 €

2 zásuvky 80 x 63,5 x 44,9 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 429 €
biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

489 €

2 zásuvky 100 x 63,5 x 44,9 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 479 €
biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

549 €

Typ Rozmer Farba Cena

Modul 20 x 28,1 x 45,1 cm
biela lesk, dub scarlet, orech 55 €
biela mat, svetlá sivá mat, antracit lesk, čierna mat 69 €

Modul DUO 20 x 63,5 x 45,1 cm
biela lesk, dub scarlet, orech 79 €
biela mat, svetlá sivá mat, antracit lesk, čierna mat 99 €

Biela lesk OrechBiela mat Ocean matSvetlá sivá mat Smaragd matDuna mat Antracit leskDub scarlet Čierna mat
60

120
60

160
60 60

160
80 80

40
60

160
60 40 40

160
60 60

120
80 2020

100
40 60

120
60

80
60

100
40 40

120
80

SKRINKA SCARLET
POD UMÝVADLO/DOSKU

FAREBNÉ PREVEDENIA

Kovový rám SCARLET

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET

Doska pod umývadlo

Umývadlo na dosku LIMONA

SKRINKA SCARLET
HORNÁ

Typ Rozmer Farba Cena

Skrinka SLIM 40 x 80 x 21,6 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 175 €
biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

195 €

Skrinka 40 x 80 x 31,6 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 185 €
biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

205 €

SKRINKA SCARLET
BOČNÁ A KÔŠ NA PRÁDLO

Typ Rozmer Farba Cena

Bočná skrinka 
s 1 zásuvkou

40 x 63,5 x 44,9 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 145 €
biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

165 €

Bočná skrinka 
s 2 zásuvkami

40 x 63,5 x 44,9 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 369 €
biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

399 €

Kontajner 
s košom na prádlo

40 x 63,5 x 44,9 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 309 €
biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

339 € PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

Umývadlo na dosku DAPHNE

Bočná skrinka SCARLET

Modul DUO SCARLET

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET
Skrinka pod dosku SCARLET

Bočný kovový rám 
s držiakom na uterák SCARLET

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku
LIMONA

Úchyt SCARLET

Typ Farba Rozmer Cena

Kovový rám 
pod hornú skrinku

biela mat/ 
čierna mat

40 x 28 x 21,6 cm 139 €
40 x 80 x 21,6 cm 279 €

Bočný kovový rám čierna mat 43,2 x 80 x 2 cm 79 €
Bočný kovový rám 
s držiakom na uterák

čierna mat 43,2 x 80 x 11 cm 89 €

Typ Farba Rozmer Cena

Kovové nohy
biela mat/ 
čierna mat

60 x 20 x 43,2 cm 239 €
80 x 20 x 43,2 cm 249 €
100 x 20 x 43,2 cm 265 €
120 x 20 x 43,2 cm 275 €

Kovový rám
biela mat/ 
čierna mat

60 x 35,4 x 45,1 cm 235 €
80 x 35,4 x 45,1 cm 255 €
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Skrinka pod umývadlo/dosku AKRA

Doska pod umývadlo TERRAZZO

Umývadlo na dosku BLANCHE

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

Nové farebné
prevedenie

Vysoká
spodná zásuvka

20kg

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm MDF dosky
  kompaktný nábytok dodávaný v jednom celku
  kúpeľňový nábytok v 7 farebných prevedeniach
  elegantné vyfrézované hrany korpusu, zásuviek a úchytov pod uhlom 45º
  zásuvky so Soft Close systémom
  vhodné na kombináciu s LOTOSTONE doskami pod umývadlo 

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Akra

KVALITNÉ MATERIÁLY

PRAKTICKÝ AJ ELEGANTNÝ

KOMPAKTNÝ NÁBYTOK

 kovové bočné steny zásuviek so Soft 
Close systémom zaručujú tiché a jemné 
dovieranie zásuvky

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou

 kompaktný nábytok so zásuvkami 
v asymetrickom alebo symetrickom 
pomere alebo v kombinácii 
s integrovaným košom na prádlo

 kôš na prádlo v 40 cm kontajneri 
je na robustných závesoch, má nosnosť 
20 kg a je plne výsuvný so systémom 
pozvoľného dovierania Soft Close

 zásuvky sú bez vstavaného organizéra,  
pre ešte viac prehľadu v zásuvke si môžete 
vybrať  z doplnkových extra organizérov 
na str. 124

 vyfrézované hrany korpusu, zásuviek 
a úchytov pod uhlom 45º do seba 
dokonale zapadnú a nenarúšajú priame 
línie nábytku
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Skrinka s doskou AKRA

Nábytkové umývadlo v doske LOTOSTONE

LED zrkadlo SAND Trick

Skrinka s doskou AKRA

Skrinka s doskou AKRA

Nábytkové umývadlo v doske LOTOSTONE

Nábytkové umývadlo v doske LOTOSTONE

Extra poriadok s extra organizérom
Pre ešte viac prehľadu a uloženie malých vecí v zásuvke si zásuvku môžete doplniť doplnkovými extra organizérmi. Organizéry sú 
dostupné v 3 variantoch, každý so šírkou 35 cm a 40 cm. Vhodný organizér nájdete na strane 124. 

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s Nástennými umývadlami 

v doske LOTOSTONE
zo str. 143.

Široká séria kúpeľňového nábytku AKRA je doplnená 

samostatnými skrinkami s doskou. 

Tieto skrinky sú ideálne na inštaláciu samostatne alebo na 

kombináciu s nástenným umývadlom v doske LOTOSTONE, 

ktoré je tiež horúcou novinkou. Dokonale rozšíria odkladací 

priestor vo vašej kúpeľni. Skrinky nie sú vhodné na inštaláciu 

s nábytkovými umývadlami alebo umývadlami na dosku. 

Skrinky s doskou AKRA ideálne 
na rozšírenie odkladacieho priestoru

83,9 cm

12 cm
31,9 cm

+

Skrinka s doskou AKRA

Nástenné 
umývadlo v doske LOTOSTONE
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Skrinka pod umývadlo/dosku AKRAKontajner s košom na prádlo AKRA

LED zrkadlo OLIVE

Nábytkové umývadlo MAYLA

Skrinka pod umývadlo/dosku AKRA

Skrinka pod umývadlo/dosku AKRA

Organizér S

Kontajner s košom na prádlo AKRA

Nábytkové umývadlo MAYLA

Nábytkové umývadlo ELLO

+ Umývadlá na dosku + Doska 
Skombinujte si skrinky pod umývadlo AKRA s umývadlami na dosku zo strany 137 a doskami zo strany 143. 
Pre sériu AKRA sú vhodné dosky s hĺbkou 46 cm. Pri výbere sa poraďte so svojím predajcom. 

Skrinky pod umývadlo AKRA si môžete s kombinovať 

s nábytkovými umývadlami ELLO alebo MAYLA zo strany 133. 

Umývadlá MAYLA sú dostupné v rôznych farebných prevedeniach, 

vďaka čomu môžete vytvoriť nečakáne farebné kombinácie.

Alebo si vytvorte elegantnú kombináciu skrinky pod umývadlo 

AKRA s umývadlami na dosku v rôznych farbách zo strany 137.  

Zlaďte ho s niektorou z dosiek pod umývadlo zo strany 143 

a vytvoríte tak zaujímavú nábytkovú zostavu.

Nábytkové umývadlá, 
umývadlá na dosku a dosky

Nábytkové umývadlo MAYLA

Umývadlo na dosku  LIMONA
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Typ Rozmer Farba Cena

symetrická 
2 zásuvky

60 x 63,5 x 45,8 cm

biela lesklá, biela matná, 
svetlá sivá matná, duna matná, 
ocean matná, smaragd matná, 
antracit matná, čierna matná

479 €

symetrická 
2 zásuvky

80 x 63,5 x 45,8 cm

biela lesklá, biela matná, 
svetlá sivá matná, duna matná, 
ocean matná, smaragd matná, 
antracit matná, čierna matná

529 €

Typ Rozmer Farba Cena

asymetrická 
ľavá/pravá 
3 zásuvky

100 (60 + 40) x 63,5 x 45,8 cm

biela lesklá, biela matná, 
svetlá sivá matná, duna matná, 
ocean matná, smaragd matná, 
antracit matná, čierna matná

679 €

asymetrická 
ľavá/pravá 
3 zásuvky

120 (80 + 40) x 63,5 x 45,8 cm

biela lesklá, biela matná, 
svetlá sivá matná, duna matná, 
ocean matná, smaragd matná, 
antracit matná, čierna matná

739 €

Typ Rozmer Farba Cena

symetrická 
3 zásuvky

120 (60 + 60) x 63,5 x 45,8 cm

biela lesklá, biela matná, 
svetlá sivá matná, duna matná, 
ocean matná, smaragd matná, 
antracit matná, čierna matná

739 €

Typ Rozmer Farba Cena

asymetrická 
ľavá/pravá 
2 zásuvky + 
kôš na prádlo

100 (60 + 40) x 63,5 x 45,8 cm

biela lesklá, biela matná, 
svetlá sivá matná, duna matná, 
ocean matná, smaragd matná, 
antracit matná, čierna matná

829 €

asymetrická 
ľavá/pravá 
2 zásuvky + 
kôš na prádlo

120 (80 + 40) x 63,5 x 45,8 cm

biela lesklá, biela matná, 
svetlá sivá matná, duna matná, 
ocean matná, smaragd matná, 
antracit matná, čierna matná

889 €

SKRINKA AKRA

SKRINKA AKRA

SKRINKA AKRA

SKRINKA AKRA

POD UMÝVADLO / DOSKU

POD UMÝVADLO / DOSKU

POD UMÝVADLO / DOSKU

S KOŠOM NA PRÁDLO

Umývadlo a batéria nie sú súčasťou produktov.

Skrinka pod umývadlo/dosku AKRADoska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku LIMONA

ľavá

ľavá

pravá

pravá

Typ Rozmer Farba Cena

1 zásuvka 80 x 31,9 x 45,8 cm
biela lesk, biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, 
ocean mat, smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

419 €

1 zásuvka 100 x 31,9 x 45,8 cm
biela lesk, biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, 
ocean mat, smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

509 €

2 zásuvky 120 x 31,9 x 45,8 cm
biela lesk, biela mat, svetlá sivá mat, duna mat, 
ocean mat, smaragd mat, antracit lesk, čierna mat

699 €

SKRINKA AKRA
S DOSKOU

FAREBNÉ PREVEDENIA

Biela lesk Biela mat Ocean matSvetlá sivá mat Smaragd matDuna mat Antracit mat Čierna mat

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

100 100 10080

100

100 120

120 120 12060 120 120 120

120

Skrinka pod umývadlo/dosku AKRA

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Univerzálna
skrinka SLIM

Umývadlo na dosku LIMONA
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Skrinka k rámu CRAFT

Rám ku skrinke CRAFT

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku BLANCHE

LED zrkadlo SAND

Doplnkov  
organizér

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

  korpus a predná časť skriniek z 16 mm laminovanej dosky
  pevné kovové rámy ku skrinke vo farbe čierna matná
  samostatné skrinky k rámu v 6 farebných prevedeniach
  zásuvky a dvierka so Soft Close systémom
  vhodné na kombináciu s LOTOSTONE doskami pod umývadlo
  dizajnové stojace zrkadlo s vešiakmi

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Craft

KVALITNÉ MATERIÁLY

ŠIKOVNÉ VYCHYTÁVKY

INDUSTRIÁLNY ŠTÝL

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou

 kovové bočné steny zásuviek so Soft 
Close systémom zaručujú tiché a jemné 
dovieranie zásuvky

 stojace zrkadlo s vešiakovou zástenou 
a policou vo farbe čierna matná

 vodeodolný kovový rám ku skrinke 
vo farbe čierna matná a skrinky k rámu 
v rôznych farebných prevedeniach sú 
predávané samostatne 

 praktická konzola na uteráky 
na bočných stranách kovového rámu 
vo farbe čierna matná

 zásuvku je možné pre ešte viac 
prehľadu doplniť doplnkovým      
extra organizérom zo str. 124

 šikovné kovové úchyty sú umiestnené 
v strede prednej časti každej zásuvky 
v čiernej farbe
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Skrinka k rámu CRAFT

Rám ku skrinke CRAFT

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku DAPHNE

Skrinka k rámu CRAFT

Skrinka k rámu CRAFT

Rám ku skrinke CRAFT

Rám ku skrinke CRAFT

Doska pod umývadlo TERRAZZO

Doska pod umývadlo TERRAZZO

Umývadlo na dosku ARIA

Umývadlo na dosku ARIA

Zrkadlo FRAME

Extra poriadok s extra organizérom
Pre ešte viac prehľadu a uloženie malých vecí v zásuvke si zásuvku môžete doplniť doplnkovými extra organizérmi. Organizéry sú 
dostupné v 3 variantoch, každý so šírkou 35 cm a 40 cm. Vhodný organizér nájdete na strane 124. 

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s LOTOSTONE doskami 

zo str. 143.

Kúpeľňový nábytok CRAFT 
v industriálnom štýle

Ak obľubujete neopozeraný drsný industriálny štýl inšpirovaný 

priemyselnými priestormi, séria kúpeľňového nábytku CRAFT je 

pre vás ideálnym riešením!

Pevná kovová rámová konštrukcia dokonale dotvára charakter 

starých továrenských hál. Doplniť ju môžete skrinkou s dreveným 

dizajnom či farbou podľa vlastného výberu. Kovový rám ku 

skrinke vo farbe čierna matná aj samostatné skrinky k rámu 

dostupné v 6 farebných prevedeniach sú predávané samostatne. Skrinka k rámu CRAFT

Rám ku skrinke CRAFT

+
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Skrinka k rámu CRAFT

Rám ku skrinke CRAFT

Zrkadlo FRAME

LED osvetlenie ROSITA

Univerzálna polička

Nábytkové umývadlo ELLO

Skrinka k rámu CRAFT

Skrinka k rámu CRAFT

Organizér L

Rám ku skrinke CRAFT

Rám ku skrinke CRAFT

Umývadlo na dosku DAPHNE

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Doska na stenu LOTOSTONE

Univerzálna polička

Stojace zrkadlo CRAFT

Stojace zrkadlo CRAFT Zrkadlo FRAME

Nábytkové umývadlo ELLO

Stojace zrkadlo CRAFT s vešiakovou stenou
Súčasťou štýlovej série kúpeľňového nábytku CRAFT je aj zrkadlo! Vysoké samostojace zrkadlo CRAFT so zrkadlom na prednej časti 
má v zadnej časti vešiakovu stenu s dvoma vešiačikmi a poličkou. Celý rám je kovový vo farbe čierna matná. Je vhodné do kúpeľne, 
predsiene či inej časti interiéru.  

Skrinky CRAFT sú kompatibilné len s nábytkovými umývadlami 

ELLO. Tie dokonale podčiarknu industriálny charakter kúpeľňovej 

zostavy. V prípade skrinky CRAFT so šírkou 120 cm použite nábytkové 

dvojumývadlo ELLO, zabezpečí komfortné a pohodlné umývanie. 

Ak hľadáte niečo skutočne originálne, skombinujte skrinku CRAFT 

s umývadlom na dosku zo strany 137 a doskou pod umývadlo 

spolu s doskou na stenu zo strany 143. Táto kombinácia je 

dostupná vo viacerých farbách. 

Doplňte skrinku CRAFT umývadlom
podľa vlastného výberu

Nábytkové umývadlo ELLO

Umývadlo na dosku DAPHNE
+ Doska na stenu LOTOSTONE

+ Doska pod umývadlo LOTOSTONE
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Skrinka k rámu CRAFT

Rám ku skrinke CRAFT

Stojace zrkadlo CRAFT

LED zrkadlo SAND Round

Umývadlo na dosku ARIA
Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Univerzálna
polička

Skrinka k rámu CRAFT

Rám ku skrinke CRAFT

Stojace zrkadlo CRAFT

Zrkadlo NADIA

Umývadlo na dosku DAPHNE

Doska na stenu LOTOSTONE

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Typ Rozmer Farba Cena

1 zásuvka 55,7 x 27,5 x 45,5 cm
biela lesklá, duna matná, ocean matná, smaragd 
matná, dub scarlet, orech

199 €

1 zásuvka 75,7 x 27,5 x 45,5 cm
biela lesklá, duna matná, ocean matná, smaragd 
matná, dub scarlet, orech

219 €

1 zásuvka 95,7 x 27,5 x 45,5 cm
biela lesklá, duna matná, ocean matná, smaragd 
matná, dub scarlet, orech

229 €

2 zásuvky 115,8 x 27,5 x 45,5 cm
biela lesklá, duna matná, ocean matná, smaragd 
matná, dub scarlet, orech

339 €

Typ Rozmer Farba Cena

kovový rám 60 x 81 x 45,5 cm čierna matná 289 €
kovový rám 80 x 81 x 45,5 cm čierna matná 299 €
kovový rám 100 x 81 x 45,5 cm čierna matná 309 €
kovový rám 120 x 81 x 45,5 cm čierna matná 319 €

Typ Rozmer Farba Cena

stojace 50 x 190 x 25 cm čierna matná 579 €

SKRINKA CRAFT
K RÁMU

RÁM CRAFT
KU SKRINKE

ZRKADLO CRAFT
S VEŠIAKOVOU STENOU

FAREBNÉ PREVEDENIA

Biela lesk OrechOcean mat Smaragd mat Dub scarletDuna mat

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

60

100 120

80

120120 50120

60

100

80

120

100 50

80
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Doplnkov  
organizér

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

Vysoká
spodná zásuvka

Skrinka pod dosku VITRO

LED zrkadlo SAND Round

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku ARIA

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm laminovanej dosky 
  predná časť pokrytá vrstvou s ozdobným sklom
  elegantné minimalistické úchyty pre pohodlné otváranie zásuviek
  zásuvky so Soft Close systémom
  vhodné na kombináciu s LOTOSTONE doskami pod umývadlo

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Vitro

KVALITNÉ MATERIÁLY

ŠIKOVNÉ VYCHYTÁVKY

GLAMOUR ŠTÝL

  kovové bočné steny zásuviek so Soft 
Close systémom zaručujú tiché a jemné 
dovieranie zásuvky

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou

 elegantné ozdobné sklo na prednej 
časti skrinky v 3 rôznych farbách vytvára 
dizajnový a štýlový dojem

 minimalistický úchyt siahajúci 
do polovice skrinky v rovnakom farebnom 
prevedení ako skrinka 

 vrchnú zásuvku je možné doplniť 
doplnkovým extra organizérom 
zo strany 124

 skrinka s 1 zásuvkou a 1 nenápadnou 
skrytou zásuvkou vo vnútri pre väčší 
odkladací priestor

 vysoká spodná zásuvka je ideálna 
aj na uloženie vysokých čistiacich či 
toaletných potrieb
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Tip na kombináciu

Kovové podporné nohy sú vhodné 
na použitie pre sadrokartónové 

priečky.

  Pri skrinkách pod dosku bez výrezu 
na sifón použite šetriaci nábytkový sifón.

  Odporúčame kombinovať 
s LOTOSTONE doskami pod umývadlo  

zo str. 143.

Tip na kombináciu

Extra poriadok s extra organizérom
Pre ešte viac prehľadu a uloženie malých vecí v zásuvke si zásuvku môžete doplniť doplnkovými extra organizérmi. Organizéry sú 
dostupné v 3 variantoch, každý so šírkou 35 cm a 40 cm. Vhodný organizér nájdete na strane 124. 

Skrinka pod dosku VITRO

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku ARIA

Skrinky VITRO kombinujte 
s doskou a umývadlom na dosku

Skrinky pod dosku VITRO s nádherným elegantným ozdobným sklom 

na prednej časti skriniek sú ideálne na kombináciu s umývadlami 

na dosku zo strany 137 a doskami zo strany 143. Skrinky 

VITRO sú dostupné vo farbách biela, svetlá sivá a čierna. 

Dolaďte k tomu dosku a umývadlo na dosku v rovnakej 

farbe. Vytvoríte tak nádhernú elegantnú kombináciu, ktorá 

dodá kúpeľni glamour štýl!

Skrinka pod dosku VITRO

Skrinka pod dosku VITRO

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku LIMONA

Umývadlo na dosku LIMONA
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Typ Rozmer Farba Cena

1 zásuvka s 1 skrytou 
zásuvkou

71,5 x 54 x 49,1 cm
biela matná, svetlá sivá matná, 
čierna matná

529 €

1 zásuvka s 1 skrytou 
zásuvkou

91 x 54 x 49,1 cm
biela matná, svetlá sivá matná, 
čierna matná

559 €

1 zásuvka s 1 skrytou 
zásuvkou

122 x 54 x 49,1 cm
biela matná, svetlá sivá matná, 
čierna matná

639 €

SKRINKA VITRO
POD DOSKU

Biela mat Svetlá sivá mat Čierna mat

Umývadlo, doska a batéria nie sú súčasťou produktu.

FAREBNÉ PREVEDENIA - OZDOBNÉ SKLO

Skrinka pod dosku VITRO

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku DAPHNE

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

9070 7070 90 90 12090

90 90 120 12012012090 90

Skrinka pod dosku VITRO

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku DAPHNE
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20kg

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

Skrinka pod umývadlo/dosku CALTA Kontajner s košom na prádlo CALTA

Univerzálna horná skrinka

Úchyt CALTA

Umývadlo na dosku ARIA

Zrkadlo NADIA

LED osvetlenie ASTER

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm laminovanej dosky
  zásuvky a dvierka so Soft Close systémom
  kúpeľňový nábytok v 3 farebných prevedeniach
  kovové úchyty v rôznych farebných prevedeniach
  vhodné na kombináciu s LOTOSTONE doskami pod umývadlo

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Calta

KVALITNÉ MATERIÁLY

ŠIKOVNÉ VYCHYTÁVKY

ŠIKOVNÉ VYCHYTÁVKY

 kôš na prádlo v 40 cm kontajneri 
je na robustných závesoch, má nosnosť 
20 kg a je plne výsuvný so systémom 
pozvoľného dovierania Soft Close

 spodná zásuvka má výšku 44 cm a je 
ideálna aj na uloženie vysokých čistiacich 
či toaletných potrieb

 vrchná zásuvka má vstavaný základný 
organizér pre uloženie malých vecí, 
pre ešte viac prehľadu v zásuvke si môžete 
vybrať z doplnkových extra organizérov 
na str. 124

 skrinka je štandardne dodávaná bez 
úchytov, vyberte si z úchytov dostupných 
v rôznych farbách

 kovové bočné steny zásuviek so Soft 
Close systémom zaručujú tiché a jemné 
dovieranie zásuvky

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou
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Vysoká
spodná zásuvka

Vhodné úchyty nájdete 
na strane 126.

Úchyty
potrebné objednať

Skrinka pod umývadlo/dosku CALTA

Bočná skrinka CALTA

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Úchyt CALTA

Umývadlo na dosku DAPHNE

Zrkadlo FRAME

Dolaďte si detaily podľa seba!
Detaily sú dôležité! Dolaďte si skrinky zaujímavými úchytmi, ktoré sú dostupné v rôznych farbách. Skrinky sú štandardne dodávané 
bez úchytov. Úchyty je nutné doobjednať. Vhodné úchyty nájdete na strane 126. Pre ešte viac prehľadu a uloženie malých vecí 
v zásuvke si zásuvku môžete doplniť doplnkovými extra organizérmi. Vhodný organizér nájdete na strane 124. 

Úchyty

Orchanizéry

Skrinka pod umývadlo/dosku CALTA

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Úchyt CALTA

Umývadlo na dosku DAPHNE

Úchyt CALTA

Kontajner s košom na prádlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku DAPHNE

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Skrinky pod umývadlo CALTA si môžete skombinovať 

s nábytkovým umývadlom CALTA, ktoré je súčasťou 

série.  Nájdete ho na nasledujúcej strane. 

Skvelým variantom je tiež kombinácia skrinky pod umý-

vadlo CALTA s umývadlami na dosku v rôznych farbách 

či tvaroch zo strany 137. Zlaďte ho s niektorou z dosiek 

pod umývadlo zo strany 143 a získate tak elegantnú 

kúpeľňovú zostavu. 

Nábytkové umývadlá CALTA, 
umývadlá na dosku a dosky

Nábytkové umývadlo CALTA

Umývadlo na dosku  LIMONA
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Typ Rozmer Farba Cena

2 zásuvky 71,5 x 69,5 x 48,7 cm
biela lesklá 409 €
tmavá sivá lesklá, čierna matná 419 €

2 zásuvky 91 x 69,5 x 48,7 cm
biela lesklá 439 €
tmavá sivá lesklá, čierna matná 449 €

Typ Rozmer Farba Cena

3 zásuvky 50 x 69,5 x 48,7 cm
biela lesklá 439 €
tmavá sivá lesklá, čierna matná 449 €

Typ Rozmer Farba Cena

kôš na prádlo 50 x 69,5 x 48,7 cm
biela lesklá 429 €
tmavá sivá lesklá, čierna matná 439 €

Typ Rozmer Farba Cena

kermické 75 x 5 x 51 cm biela lesklá 265 €
kermické 94 x 5 x 51 cm biela lesklá 315 €

SKRINKA CALTA
POD UMÝVADLO/DOSKU

SKRINKA CALTA
BOČNÁ

KONTAJNER CALTA
S KOŠOM NA PRÁDLO

UMÝVADLO CALTA
NÁBYTKOVÉ

Umývadlo a úchyty nie sú súčasťou produktu.

Úchyty nie sú súčasťou produktu.

Úchyt nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.

Úchyt CALTA

Skrinka pod umývadlo/dosku CALTA

Nábytkové umývadlo CALTA

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

9070 70 90

50 50

100

70

190

50 70

190

70 50 7050 90

140

50 50

100

70 70

140

50 70

120

5070

120

50 50

100

70

190

50 70

Úchyt CALTA

Skrinka pod umývadlo/dosku CALTA Kontajner s košom na prádlo CALTA

Doska pod umývadlo

Biela lesklá Tmavá sivá lesklá Čierna matná

FAREBNÉ PREVEDENIA
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20kg

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

Skrinka pod umývadlo/dosku MAVIS Kontajner s košom na prádlo MAVIS

Úchyt MAVIS

Umývadlo na dosku MANDY

Nohy ku skrinkám MAVIS

Zrkadlo POLLY

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm laminovanej dosky
  zásuvky a dvierka so Soft Close systémom
  kovové úchyty profilované v uhle 30°
  kovové úchyty v 3 farebných prevedeniach
  doplnkové kovové nohy v 3 farebných prevedeniach
  vhodné na kombináciu s LOTOSTONE doskami pod umývadlo

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Mavis

KVALITNÉ MATERIÁLY

DOLAĎTE DETAILY

ŠIKOVNÉ VYCHYTÁVKY
 kôš na prádlo v kontajneri je 
na robustných závesoch s nosnosťou 
20 kg a je plne výsuvný so systémom 
pozvoľného dovierania Soft Close

 vysoká spodná zásuvka je ideálna 
aj na uloženie vysokých čistiacich či 
toaletných potrieb

 skrinka s 1 zásuvkou a 1 nenápadnou 
skrytou zásuvkou vo vnútri pre väčší 
odkladací priestor

 kovové bočné steny zásuviek so Soft 
Close systémom zaručujú tiché a jemné 
dovieranie zásuvky

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou

 pre ešte viac prehľadu v zásuvke 
si môžete vybrať z doplnkových extra 
organizérov na str. 124

 úchyty sú profilované v uhle 30° 
a vďaka tomu sa zásuvky  otvárajú 
skutočne pohodlne, skrinka je štandardne 
dodávaná bez úchytov, vyberte si 
z úchytov dostupných v rôznych farbách

 doplnkové nábytkové nohy dostupné 
vo farbe chróm, zlatá a čierna
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Doplnkové

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s LOTOSTONE doskami  

zo str. 143.

Doplnkov  
organizér

Skrinka pod umývadlo/dosku MAVISBočná skrinka MAVIS Kontajner s košom na prádlo MAVIS

Úchyt MAVIS

Nohy ku skrinkám MAVIS

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku ARIA

Dolaďte si detaily podľa seba!
Detaily sú dôležité! Dolaďte si skrinky zaujímavými úchytmi, ktoré sú dostupné v rôznych farbách. Skrinky sú štandardne dodávané 
bez úchytov. Úchyty je nutné doobjednať. Vhodné úchyty nájdete na strane 126. Pre ešte viac prehľadu a uloženie malých vecí 
v zásuvke si zásuvku môžete doplniť doplnkovými extra organizérmi. Vhodný organizér nájdete na strane 124. 

Úchyty

Orchanizéry

Skrinka pod umývadlo/dosku MAVIS

Úchyt MAVIS

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Nábytkové umývadlo CALTA

Umývadlo na dosku ARIA

Skrinky pod umývadlo MAVIS sú kombinovateľné 

s nábytkovým umývadlom CALTA, ktoré dokonale 

padne ako uliate. Nájdete ho na nasledujúcej strane. 

Elegantnú kombináciu vytvoríte aj variantom s umývadlami 

na dosku v rôznych farbách či tvaroch zo strany 137 

a doskami pod umývadlo zo strany 143. Nádherné dosky 

s dizajnom bieleho alebo čierneho mramoru dodajnú 

kúpeľňovej zostave zaujímavý šmrnc. 

Nábytkové umývadlá CALTA, 
umývadlá na dosku a dosky

Nábytkové umývadlo CALTA

Umývadlo na dosku  ARIA
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Typ Rozmer Farba Cena

1 zásuvka 
s 1 skrytou 
zásuvkou

71,5 x 54 x 48,7 cm

biela lesklá 429 €
orech, 
čierna matná

469 €

1 zásuvka 
s 1 skrytou 
zásuvkou

91 x 54 x 48,7 cm

biela lesklá 449 €
orech, 
čierna matná

499 €

Typ Rozmer Farba Cena

1 zásuvka 50 x 54 x 48,7 cm
biela lesklá 269 €
orech, čierna matná 299 €

Typ Rozmer Farba Cena

kôš na prádlo 50 x 54 x 48,7 cm
biela lesklá 429 €
orech, čierna matná 469 €

Typ Rozmer Farba Cena

kermické 75 x 5 x 51 cm biela lesklá 265 €
kermické 94 x 5 x 51 cm biela lesklá 315 €

Umývadlo, úchyt a batéria nie sú súčasťou produktu.

SKRINKA MAVIS
BOČNÁ

SKRINKA MAVIS
POD UMÝVADLO/DOSKU

KONTAJNER MAVIS
S KOŠOM NA PRÁDLO

UMÝVADLO CALTA
NÁBYTKOVÉ

Skrinka pod umývadlo/dosku MAVIS

Nohy ku skrinkám MAVIS

Umývadlo na dosku CHARMANT

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

Typ Rozmer Farba Cena

kovové 27 x 47 x 3,5 cm chróm 155 €
kovové 27 x 47 x 3,5 cm čierna matná 155 €
kovové 27 x 47 x 3,5 cm zlatá lesklá 189 €

NOHY MAVIS
KU SKRINKE

70 90 70 90
70 50

120

5070

120120
50 70

190
50 5090

140
9050 50 50

100

190
9050 50

50 5090
190

Kontajner s košom MAVIS

Skrinka pod umývadlo/dosku MAVIS

Úchyt MAVIS

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Biela lesklá Orech Čierna matná

FAREBNÉ PREVEDENIA

Úchyt nie je súčasťou produktu.

Úchyt nie je súčasťou produktu.

Batéria nie je súčasťou produktu.
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Skrinka pod umývadlo/dosku ROCCO
Kontajner s košom ROCCO

Bočná skrinka ROCCO

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku ARIA

Zrkadlo POLLY

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s doskami vhodnými k sérii

Rocco zo str. 144.

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm MDF dosky + PVC
  elegantne zaoblený tvar nábytku
  zásuvky a dvierka so Soft Close systémom
  vhodné na kombináciu so zaoblenými doskami pod umývadlo pre sériu Rocco
  kovové úchyty vo farbe chróm

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  Rocco

KVALITNÉ MATERIÁLY

ŠTÝLOVÝ DIZAJN

ŠIKOVNÉ VYCHYTÁVKY

  kovové bočné steny zásuviek so Soft 
Close systémom zaručujú tiché a jemné 
dovieranie zásuvky

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou

  jasne zaoblená predná časť skrinky 
a praktické úchyty vytvára elegantný 
dizajnový vzhľad

 elegantne zaoblené kovové úchyty 
dokonale ladia s dizajnom nábytku, sú 
súčaťou skrinky, nie je potrebné ich 
doobjednať

 kôš na prádlo v kontajneri je na 
robustných závesoch má nosnosť 
20 kg a je plne výsuvný so systémom 
pozvoľného dovierania Soft Close

  vrchná zásuvka v skrinke pod umývadlo 
má praktický organizér pre uloženie 
malých vecí
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+ Umývadlo ROCCO / Umývadlá na dosku + Doska 
Skombinujte si skrinku pod umývadlo ROCCO s umývadlom ROCCO na tejto strane alebo s umývadlami na dosku zo str. 137 
a doskami zo str. 144. Pre sériu ROCCO sú vhodné dosky so zaobleným tvarom. Pri výbere sa poraďte so svojím predajcom.

Skrinka pod umývadlo/dosku ROCCO

Nábytkové umývadlo ROCCO

Zrkadlo NADIA

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

20kg

Šikovný nábytok ROCCO 
s dizajnovým zaoblením

Vytvorte si praktickú kúpeľňovú zostavu zo série ROCCO. Dizajn s elegantným jemným 

zaoblením prednej hrany nábytku je podčiarknutý zaoblenými úchytmi. Skrinka je ideálna 

na kombináciu s umývadlom ROCCO, ale aj s ktorýmkoľvek umývadlom na dosku. Kvôli 

dizajnovému zaobleniu má séria vlastné dosky pod umývadlo, ktoré nájdete na strane 144.

PRÍKLADY ROZMIESTNENIA

Skrinka pod umývadlo 
ROCCO

79,4 x 56 x 47,3 cm 
biela lesklá, 2 zásuvky, úchyt

Umývadlo a batéria nie sú 
súčasťou produktu.

659 €

Kontajner s košom 
na prádlo ROCCO

40 x 56 x 42,6 cm 
plne výsuvný, nevyberateľný, 

nosnosť 20 kg, potrebné 
inštalovať pod dosku 

459 €

Bočná skrinka 
ROCCO

40 x 56 x 42,6 cm
biela lesklá, 1 dvierka, 

úchyt , potrebné 
inštalovať pod dosku 

239 €

Nábytkové umývadlo 
ROCCO
keramické

81 x 1,5 x 51 cm
Batéria nie je súčasťou 

produktu.

139 €

Skrinka pod umývadlo/dosku ROCCO

Nábytkové umývadlo ROCCO
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Nové farebné
prevedenie

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

Set LILY

Zrkadlo NADIA

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm laminovanej dosky
  zásuvky a dvierka so Soft Close systémom
  súčasťou setu skrinka + keramické umývadlo
  kovové úchyty v rôznych farebných prevedeniach
  zásuvky a dvierka so Soft Close systémom

KÚPEĽŇOVÝ SET SIAM ROUND

KÚPEĽŇOVÝ SET SIAM SQUARE

KÚPEĽŇOVÝ SET LILY
 skrinka s 2 zásuvkami, vrchná bez 
organizéra s výrezom na sifón

 keramiské umývadlo je súčasťou setu 

 skrinka je štandardne dodávaná bez 
úchytov, vyberte si z úchytov dostupných 
v rôznych farbách, ktoré nájdete na str. 126.

 šikovná malá skrinka s univerzálnymi 
dvierkami, 1 výškovo nastaviteľnou 
poličkou a 1 pevnou spodnou poličkou

 keramické hranaté umývadlo je 
súčasťou setu

 kovový úchyt vo farbe chróm je 
súčasťou balenia, dostupný aj kovový 
úchyt vo farbe čierna, ktorý stačí 
jednoducho doobjednať a vymeniť

 šikovná malá skrinka s univerzálnymi 
dvierkami, 1 výškovo nastaviteľnou 
poličkou a 1 pevnou spodnou poličkou

 keramické zaoblené umývadlo je 
súčasťou setu

 kovový úchyt vo farbe chróm je 
súčasťou balenia, dostupný aj kovový 
úchyt vo farbe čierna, ktorý stačí 
jednoducho doobjednať a vymeniť

KÚPEĽŇOVÉ  Sety

Vhodné úchyty nájdete 
na strane 126.

Úchyty
potrebné objednať
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Úchyty k skrinkám
Detaily sú dôležité! Dolaďte si skrinky zaujímavými úchytmi, ktoré sú dostupné v rôznych farbách. Set LILY je štandardne dodávaný 
bez úchytov. Úchyty je nutné doobjednať. Sety SIAM sú dodávané s kovovým úchytom vo farbe chróm. V ponuke je dostupný aj 
úchyt vo farbe čierna, ktorý si môžete jednoducho doobjednať a vymeniť. Všetky vhodné úchyty nájdete na strane 126. 

Vhodné úchyty nájdete 
na strane 126.

Úchyty
potrebné objednať

Set LILY

Úchyt LILY

Šikovné nábytkové sety ideálne 
aj do malej kúpeľne či WC

Pri zariaďovaní menšej kúpeľne či WC je dôležitý každý centimeter. Nábytkové sety LILY 

a SIAM sú vďaka svojim rozmerom skvelé práve do menších priestorov. 

SET LILY 
keramické umývadlo, 
skrinka s 2 zásuvkami, 

bez úchytov - nutné doobjednať 
Batéria a úchyt nie sú súčasťou 

produktu.

SET SIAM Round
keramické umývadlo, 
skrinka s 1 dvierkami, 

1 výškovo nastaviteľnou poličkou
kovový úchyt vo farbe chróm

Batéria nie je súčasťou produktu.

SET SIAM Square
keramické umývadlo, 
skrinka s 1 dvierkami, 

1 výškovo nastaviteľnou poličkou, 
kovový úchyt vo farbe chróm

Batéria nie je súčasťou produktu.

Typ Rozmer Farba Cena

SET umývadlo 
+ skrinka LILY

51,3 x 55,2 x 36,5 cm

biela lesklá 309 €
duna mat, ocean mat, smaragd mat, dub scarlet, 
orech, antracit lesk, čierna mat

329 €

SET umývadlo 
+ skrinka SIAM 
Square

45,5 x 66 x 27,5 cm
biela lesk, tmavá sivá lesk, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, dub scarlet, orech, čierna mat

189 €

SET umývadlo 
+ skrinka SIAM 
Round

45,2 x 68 x 34 cm
biela lesk, tmavá sivá lesk, duna mat, ocean mat, 
smaragd mat, dub scarlet, orech, čierna mat

239 €

FAREBNÉ PREVEDENIA

Biela lesk OrechOcean mat Smaragd matDuna mat Antracit leskDub scarlet Čierna matTm. sivá lesk

Set SIAM Round

Zrkadlo NADIA

Set SIAM Square

LED zrkadlo SAND Bean
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Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

Nové farebné
prevedenie

Univerzálna vysoká skrinka so zrkadlom

  korpus a predná časť vyrobená z 16 mm laminovanej dosky
  dvierka so Soft Close systémom
  kúpeľňový nábytok v 9 farebných prevedeniach
  kovové úchyty vo farbe chróm súčasťou balenia
  vhodné na kombináciu s ktoroukoľvek sériou kúpeľňového nábytku

UNIVERZÁLNY  nábytok

SKRINKY SO ZRKADLOM

UNIVERZÁLNE POLIČKY

VYSOKÉ SKRINKY

HORNÉ SKRINKY
 závesné horné skrinky  

 rôzne typy skriniek  s 1 alebo 2 
dvierkami, 2 alebo 3 sklenené poličky 
s nastaviteľnou výškou

 dostupné vo variante s hrúbkou 
31,6 cm alebo SLIM s hrúbkou 12,6 cm

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou

 kovové úchyty vo farbe chróm 
súčasťou balenia nábytok

 závesné univerzálne vysoké skrinky

 2 dvierka, 4 sklenené poličky s 
nastaviteľnou výškou

  dostupné vo variante s hrúbkou 
35,2 cm alebo SLIM s hrúbkou 12,6 cm

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou

 kovové úchyty vo farbe chróm 
súčasťou balenia nábytok

 závesné vysoké skrinky so zrkadlom 
na prednej časti dvierok

 vonkajšie aj vnútorné sklenené 
poličky, vnútorné s nastaviteľnou výškou

  dostupné vo variante s hrúbkou  
24,1 cm alebo SLIM s hrúbkou 10 cm

 lakovaný povrch predných častí 
skriniek sa ľahko udržiava čistý a chráni 
nábytok pred vlhkosťou

 nástenné s minimalistickým dizajnom

 lakovaný povrch predných častí 
sa ľahko udržiava čistý a chráni nábytok 
pred vlhkosťou
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Kompatibilita univerzálneho nábytku
Univerzálny kúpeľňový nábytok môžete kombinovať s ktoroukoľvek sériou kúpeľňového nábytku LOTOSAN. Vďaka rôznym 
rozmerom a farebným prevedeniam dokážu dokonale doplniť každú kúpeľňovú zostavu. Varianty skriniek SLIM majú užší rozmer 
a zaberú menej miesta, napriek tomu poskytnú cenný odkladací priestor, ktorého v kúpeľni nikdy nie je dosť.

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
so zrkadlami s výškou 80 cm a
 100 cm podľa výšky skrinky.

Univerzálna horná skrinka SLIM

Univerzálny kúpeľňový nábytok 
kombinujte s ktoroukoľvek sériou

Univerzálny kúpeľňový nábytok je možné 

kombinovať s ktoroukoľvek sériou 

kúpeľňového nábytku. Doplňte si kúpeľňovú 

zostavu univerzálnou vysokou skrinkou či 

hornou skrinkou a rozšírte tak odkladací 

priestor. Súčasťou univerzálnej série sú aj 

šikovné poličky so šírkou 40 cm. Prispôsobte 

ich podľa svojich potrieb. Skombinujte dve či 

tri poličky vedľa seba alebo nad seba a získate 

množstvo úložného priestoru. Skrinky aj 

poličky sú dostupné v rôznych farebných 

prevedeniach. Vďaka tomu poskytnú 

skvelé možnosti kombinovania s ostatným 

kúpeľňovým nábytkom. Výborným variantom 

sú tiež vysoké skrinky so zrkadlom. 

Vyskladajte si kúpeľňu podľa svojich predstáv!

Univerzálna horná skrinka

Univerzálna vysoká skrinka

Univerzálna vysoká skrinka SLIM

Univerzálna polička

Univerzálna polička

Univerzálna horná skrinka SLIM
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Typ Rozmer Farba Cena

Horná skrinka
40 cm, 
1 dvierka,
3 poličky

39,2 x 100 x 31,6 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 149 €
biela mat, svetlá sivá mat, tmavá sivá lesk, duna 
mat, ocean mat, smaragd mat, antracit mat, 
antracit lesk, čierna mat, čierna lesk

169 €

Typ Rozmer Farba Cena

Horná skrinka
40 cm, 
1 dvierka,
2 poličky

40 x 80 x 12,6 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 119 €
biela mat, svetlá sivá mat, tmavá sivá lesk, duna 
mat, ocean mat, smaragd mat, antracit mat, 
antracit lesk, čierna mat, čierna lesk

129 €

Typ Rozmer Farba Cena

Horná skrinka
SLIM 50 cm, 
2 dvierka, 
2 poličky

50 x 80 x 12,6 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 135 €
biela mat, svetlá sivá mat, tmavá sivá lesk, duna 
mat, ocean mat, smaragd mat, antracit mat, 
antracit lesk, čierna mat, čierna lesk

145 €

Typ Rozmer Farba Cena

Horná skrinka
60 cm, 
2 dvierka, 
3 poličky

50 x 80 x 12,6 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 189 €
biela mat, svetlá sivá mat, tmavá sivá lesk, duna 
mat, ocean mat, smaragd mat, antracit mat, 
antracit lesk, čierna mat, čierna lesk

199 €

SKRINKA

SKRINKA

SKRINKA

SKRINKA

UNIVERZÁLNA, HORNÁ 

UNIVERZÁLNA, HORNÁ, SLIM 

UNIVERZÁLNA, HORNÁ, SLIM

UNIVERZÁLNA, HORNÁ 

Typ Rozmer Farba Cena

Univerzálna 
polička 40 cm

40 x 8 x 14,7 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 85 €
biela mat, svetlá sivá mat, tmavá sivá lesk, duna 
mat, ocean mat, smaragd mat, antracit mat, 
antracit lesk, čierna mat, čierna lesk

95 €

POLIČKA
UNIVERZÁLNA 

FAREBNÉ PREVEDENIA

Biela lesk/mat OrechSvetlá sivá mat Ocean matTmavá sivá lesk Smaragd matDuna mat Antracit lesk/matDub scarlet Čierna lesk/mat

Nové farebné
prevedenie

Univerzálna horná skrinka SLIM

Typ Rozmer Farba Cena

Vysoká skrinka
SLIM 40 cm, 
2 dvierka, 
4 poličky

40 x 180 x 12,6 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 219 €
biela mat, svetlá sivá mat, tmavá sivá lesk, duna 
mat, ocean mat, smaragd mat, antracit mat, 
antracit lesk, čierna mat, čierna lesk

239 €

Typ Rozmer Farba Cena

Vysoká skrinka
40 cm, 
2 dvierka, 
4 poličky

40 x 180 x 35,2 cm

biela lesk, dub scarlet, orech 279 €
biela mat, svetlá sivá mat, tmavá sivá lesk, duna 
mat, ocean mat, smaragd mat, antracit mat, 
antracit lesk, čierna mat, čierna lesk

299 €

Typ Rozmer Farba Cena

Vysoká skrinka so zrkadlom 33 cm, 
1 dvierka, 5 poličiek

33,2 x 163,6 x 10 cm biela lesklá + zrkadlo 285 €

Vysoká skrinka so zrkadlom 40 cm, 
1 dvierka, 5 vokajších poličiek, 4 poličky

43 x 150 x 24,1 cm biela lesklá + zrkadlo 199 €

SKRINKA

SKRINKA

SKRINKA

UNIVERZÁLNA, VYSOKÁ, SLIM 

UNIVERZÁLNA, VYSOKÁ 

UNIVERZÁLNA, VYSOKÁ  

SO ZRKADLOM

Univerzálna vysoká skrinka
Univerzálna vysoká skrinka SLIM
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NOVÉ 
UNIVERZÁLNE 

ZRKADLOVÉ SKRINKY 

Zrkadlové skrinky sme doplnili 
novou sériou Špeciál.

Pribudli aj nové skrinky 
ARCA s LED 

osvetlení.

Soft Close

Pre  dvierok
a zásuviek

LED osvetlenie

Elektrická
zásuvka

Elektrická zásuvky
vnútri skrinky

  univerzálne zrkadlové skrinky
  závesné skrinky so zrkadlami a zrkadlovými bočnicami
  univerzálne dvierka so Soft Close systémom
  sklenené poličky s nastaviteľnou výškou
  4 triedy podľa funkčnosti: Klasik, Mid, Extra, Špeciál

SKRINKY  zrkadlové

  celozrkadlová skrinka so zrkadlom 
      na prednej strane a bočných stranách 

  celozrkadlová skrinka so zrkadlom 
      na prednej strane a bočných stranách

  zrkadlo na vnútornej strane dvierok

  vnútorná elektrická zásuvka

  celozrkadlová skrinka so zrkadlom 
      na prednej strane a bočných stranách

  zrkadlo na vnútornej strane dvierok

  vnútorná elektrická zásuvka

  LED osvetlenie - farba svetla 4 000 K

  celozrkadlová skrinka so zrkadlom 
      na prednej strane a bočných stranách

  zrkadlo na vnútornej strane dvierok

  vnútorná elektrická zásuvka

  LED osvetlenie - farba svetla 4 000 K

Klasik

Mid

Extra

Špeciál
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Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 50 cm

50,6 x 61,8 x 12,9 cm
celozrkadlová, 1 dvierka, 2 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky

145 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 90 cm

90,6 x 61,8 x 12,9 cm
celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky

249 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 70 cm

70,6 x 61,8 x 12,9 cm
celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky

199 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 40 cm

40,6 x 61,8 x 12,9 cm
celozrkadlová, 1 dvierka, 2sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky

135 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 80 cm

80,6 x 61,8 x 12,9 cm
celozrkadlová, 3 dvierka, 6 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky

239 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
MID 60 cm 

60,6 x 63,8 x 13,6 cm
celozrkadlová, 1 dvierka, 2 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky, 
zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 

s elektrickou zásuvkou

299 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
MID 80 cm

80,6 x 63,8x 13,6 cm
celozrkadlová, 2 dvierka, 2 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky, 
zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 

s elektrickou zásuvkou

399 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
MID 100 cm 

100,6 x 63,8 x 13,6 cm
celozrkadlová, 2 dvierka, 2 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky, 
zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 

s elektrickou zásuvkou

429 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
MID 120 cm 

120,6 x 63,8 x 13,6 cm
celozrkadlová, 2 dvierka, 2 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky, 
zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 

s elektrickou zásuvkou

599 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 100 cm

100,6 x 61,8 x 12,9 cm
celozrkadlová, 3 dvierka, 6 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky

259 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 120 cm

120,6 x 61,8 x 12,9 cm
celozrkadlová, 3 dvierka, 6 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky

279 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
KLASIK 60 cm

60,6 x 61,8 x 12,9 cm
celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky

185 €

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s univerzálnym kúpeľňovým 
nábytkom zo str. 113-118.

Univerzálna zrkadlová skrinka
EXTRA 60 cm

60,6 x 64,8 x 13,6 cm
celozrkadlová, 1 dvierka, 4 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky, 
zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 

s elektrickou zásuvkou, LED osvetlenie

459 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
EXTRA 80 cm

80,6 x 64,8 x 13,6 cm
celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky, 
zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 

s elektrickou zásuvkou, LED osvetlenie

589 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
EXTRA 100 cm

100,6 x 64,8 x 13,6 cm
celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky, 
zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 

s elektrickou zásuvkou, LED osvetlenie

649 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
EXTRA 120 cm

120,6 x 64,8 x 13,6 cm
celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené 

výškovo nastaviteľné poličky, 
zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 

s elektrickou zásuvkou, LED osvetlenie

799 €

Univerzálna zrkadlová skrinka
ŠPECIÁL 60 cm
60,6 x 70 x 15,2 cm

celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené 
výškovo nastaviteľné poličky, 

zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 
s elektrickou zásuvkou, LED osvetlenie

499 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
ŠPECIÁL 80 cm
80,6 x 70 x 15,2 cm

celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené 
výškovo nastaviteľné poličky, 

zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 
s elektrickou zásuvkou, LED osvetlenie

619 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
ŠPECIÁL 100 cm
100,6 x 70 x 15,2 cm

celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené 
výškovo nastaviteľné poličky, 

zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 
s elektrickou zásuvkou, LED osvetlenie

699 €

Univerzálna zrkadlová skrinka 
ŠPECIÁL 120 cm
120,6 x 70 x 15,2 cm

celozrkadlová, 2 dvierka, 4 sklenené 
výškovo nastaviteľné poličky, 

zrkadlo na vnútornej strane dvierok, 
s elektrickou zásuvkou, LED osvetlenie

799 €

Zrkadlová skrinka ARCA 60 cm
60 x 70 x 11 cm

1x dvierka, 2x sklenené výškovo 
nastaviteľné poličky, LED osvetlenie

489 €

Zrkadlová skrinka ARCA 80 cm
80 x 70 x 11 cm

2x dvierka, 2x sklenené výškovo 
nastaviteľné poličky, LED osvetlenie

549 €

Novinka Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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Kompatibilita doplnkových Organizérov
Doplnkové extra organizéry sú dostupné so šírkou 35 cm a 40 cm v 3 veľkostných variantoch S / M / L. V závislosti od veľkosti 
zásuvky v každej sérii je potrebné vhodne vybrať organizér tak, aby nebol príliš malý ani veľký. Preto sa pri výbere správneho 
organizéra poraďte so svojim predajcom.  

Organizér L

Organizér S

Máte radi poriadok nielen na umývadle či skrinke, ale aj v zásuvke? Pre väčšie usporiadanie 

kozmetických drobností, ktoré už dávno nie sú starosťou výhradne žien, je praktickým 

pomocníkom doplnkový extra organizér. Rôzne typy a veľkosti vám umožnia vybrať tú 

správnu variantu pre vašu zásuvku. Každý z organizérov je rozkladateľný a vyberateľný. 

Prispôsobte si kúpeľne aj v tých najmenších detailoch.

Doplnkové organizéry do zásuvky

Organizér M Organizér S

Doplnkový organizér 
do zásuvky S 35 cm

14,6 x 6,9 x 32,2 cm 

35 €

Doplnkový organizér 
do zásuvky M 35 cm

24,1 x 8,5 x 32,2 cm

45 €

Doplnkový organizér 
do zásuvky L 35 cm

30,8 x 9 x 32,2 cm

69 €

Doplnkový organizér 
do zásuvky S 40 cm

12,2 x 6,9 x 37,2 cm 

45 €

Doplnkový organizér 
do zásuvky M 40 cm

24,1 x 5,3 x 37,2 cm

55 €

Doplnkový organizér 
do zásuvky L 40 cm

30,8 x 9 x 37,2 cm

79 €
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Kompatibilita úchytov
Skrinky sú štandardne dodávané bez úchytov. Úchyty je preto potrebné doobjendať. Vyberte si úchyty podľa svojich predstáv 
a jednoducho ich namontujte na skrinku. Vybrané série nábytkových úchytov je možné namontovať na viaceré kúpeľňové skrinky, 
čo ponúka pestré moťnosti kombinovania.

Nové farebné
prevedenie

Dolaďte si detaily
podľa seba!

Vymeniteľné
úchyty

Úchyt TWIGY Vyberte si tvar či farbu úchytov 
a dolaďte skrinku podľa predstáv
Detaily sú dôležité! Aj taká maličkosť, akým je nábytkový úchyt na skrinke, dokáže 

ovplyvniť celý dizajn nábytku. Oživte nábytok modernými či rustikálnymi úchytmi. 

V našej ponuke nájdete úchyty na hranu zásuvky, gombíkové či kožené úchyty. 

Kúpeľňový nábytok je štandardne dodávaný bez úchytov, úchyty je preto potrebné 

doobjednať. Vyberte si zo širokej ponuky tie správne pre vašu skrinku. 

Úchyt SCARLET

Úchyt SCARLET
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ÚCHYT SCARLET
KOVOVÝ, 1KS V BALENÍ

ÚCHYT URBAN
KOVOVÝ, 1KS V BALENÍ

ÚCHYT TWIGY
KOVOVÝ, 1KS V BALENÍ

ÚCHYT VIGO
KOVOVÝ, 1KS V BALENÍ

ÚCHYT LAURA
KOVOVÝ, 1KS V BALENÍ

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET
URBAN

39,8 x 2 x 3,3 cm
chróm, biela matná, svetlá sivá matná, zlatá lesklá, 
rose gold, antracit matná, čierna matná

25 €

59,8 x 2 x 3,3 cm
chróm, biela matná, svetlá sivá matná, zlatá lesklá, 
rose gold, antracit matná, čierna matná

35 €

79,8 x 2 x 3,3 cm
chróm, biela matná, svetlá sivá matná, zlatá lesklá, 
rose gold, antracit matná, čierna matná

45 €

99,8 x 2 x 3,3 cm
chróm, biela matná, svetlá sivá matná, zlatá lesklá, 
rose gold, antracit matná, čierna matná

55 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

URBAN
SCARLET

39,8 x 1,7 x 4 cm chróm, zlatá lesklá, rose gold, čierna matná 29 €
59,8 x 1,7 x 4 cm chróm, zlatá lesklá, rose gold, čierna matná 39 €
79,8 x 1,7 x 4 cm chróm, zlatá lesklá, rose gold, čierna matná 49 €
99,8 x 1,7 x 4 cm chróm, zlatá lesklá, rose gold, čierna matná 59 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET
LAURA

17,7 x 1,2 x 2,7 cm chróm, zlatá lesklá, čierna matná 19 €
33,7 x 1,2 x 2,7 cm chróm, zlatá lesklá, čierna matná 29 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET
LAURA

21 x 1,2 x 2,8 cm chróm, čierna matná 19 €
36,9 x 1,2 x 2,8 cm chróm, čierna matná 29 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET
LAURA

16 x 1,2 x 1,7 cm
chróm, biela matná, zlatá lesklá, 
rose gold, čierna matná

9 €

40 x 1,2 x 1,7 cm
chróm, biela matná, zlatá lesklá, 
rose gold, čierna matná

19 €

60 x 1,2 x 1,7 cm
chróm, biela matná, zlatá lesklá, 
rose gold, čierna matná

29 €

80 x 1,2 x 1,7 cm
chróm, biela matná, zlatá lesklá, 
rose gold, čierna matná

39 €

Úchyt URBAN

Novinka
Nové série a farby 

vymeniteľných úchytov

ÚCHYT LILY
KOVOVÝ, 1KS V BALENÍ

ÚCHYT SIAM
KOVOVÝ, 1KS V BALENÍ

ÚCHYT CALTA
KOVOVÝ, 1KS V BALENÍ

ÚCHYT MAVIS
KOVOVÝ, 1KS V BALENÍ

ÚCHYT VERSE
KOVOVÝ, GOMBÍKOVÝ,1KS

ÚCHYT SCARLET
KOVOVÝ, GOMBÍKOVÝ,1KS

ÚCHYT MYLLO
KOŽENÝ, 1KS V BALENÍ

ÚCHYT MYLLO
KOVOVÝ, GOMBÍKOVÝ,1KS

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

LILY 16 x 1,7 x 4 cm chróm, zlatá lesklá, rose gold, čierna matná 19 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET, VERSE
LAURA, MYLLO

3 x 3,5 x 3,5 cm strieborná, zlatá, čierna matná 19 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET, VERSE
LAURA, MYLLO

5 x 5 x 3 cm oceľ, zlatá, čierna matná 30 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET, VERSE
LAURA, MYLLO

18 x 2,5 x 2,6 cm hnedá, čierna 15 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET, VERSE
LAURA, MYLLO

3 x 3 x 2,8 cm
chróm, zlatá lesk, rose gold, ružová mat, ocean mat, 
smaragd mat, čierna mat

9 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SIAM 59,6 x 3,8 x 1,9 cm chróm, zlatá lesklá, rose gold, čierna matná 29 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

CALTA

49,8 x 1,5 x 4,2 cm chróm, zlatá lesklá, čierna matná 29 €
71,3 x 1,5 x 4,2 cm chróm, zlatá lesklá, čierna matná 39 €
90,8 x 1,5 x 4,2 cm chróm, zlatá lesklá, čierna matná 49 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

MAVIS

49,7 x 1,6 x 2,7 cm chróm, zlatá lesklá, čierna matná 45 €
71,2 x 1,6 x 2,7 cm chróm, zlatá lesklá, čierna matná 55 €
90,7 x 1,6 x 2,7 cm chróm, zlatá lesklá, čierna matná 69 €
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Nástenné umývadlo v doske + Skrinky AKRA
Nástenné nábytkové umývadlá v doske LOTOSTONE sú vhodné na inštaláciu samostatne na stenu alebo v kombinácii so skrinkami 
s doskou zo série kúpeľňového nábytku Akra, ktoré nájdete na strane 74.

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s kúpeľňovým nábytkom 
zo série AKRA na str. 74.

Skrinka s doskou AKRA

Nábytkové umývadlo v doske LOTOSTONE

Novinka
Nové nástenné umývadlá 

v doske LOTOSTONE

Nové štýlové Nástenné umývadlá v doske LOTOSTONE sú elegantnou a dizajnovou 

novinkou v rôznych farebných prevedeniach. Vyrobené z kvalitného a trvácneho materiálu 

LOTOSTONE. Umývadlo je ideálne na inštaláciu samostatne alebo na kombináciu 

so skrinkou s doskou zo série AKRA, ktorú nájdete na str. 74. Dostupné je v symetrickom 

aj asymetrickom variante s viditeľným prepadom, bez otvoru na batériu.  

Nástenne umývadlá v doske 
z materiálu LOTOSTONE

Asymetrické umývadlo  ľavé

Symetrické umývadlo  80cm Symetrické umývadlo  100cm

Asymetrické umývadlo  pravé

Symetrické dvojumývadlo  120cm

Typ Rozmer Farba Cena

Asymetrické 
pravé/ľavé 120 cm

121 (60,5 + 60,5) x 12 
x 46 cm

biela mat, svetlá sivá mat, coral mat, duna mat, 
ocean mat, smaragd mat, antracit mat, čierna mat

1 999 €

Symetrické 80 cm 80,6 x 12 x 46 cm
biela mat, svetlá sivá mat, coral mat, duna mat, 
ocean mat, smaragd mat, antracit mat, čierna mat

1 499 €

Symetrické 100 cm 100,8 x 12 x 46 cm
biela mat, svetlá sivá mat, coral mat, duna mat, 
ocean mat, smaragd mat, antracit mat, čierna mat

1 699 €

Symetrické 120 cm 121 x 12 x 46 cm
biela mat, svetlá sivá mat, coral mat, duna mat, 
ocean mat, smaragd mat, antracit mat, čierna mat

2 399 €

KOMBINUJTE 
s kúpeľňovým 

nábytkom zo série 
AKRA

Biela mat Ocean matSvetlá sivá mat Smaragd matCoral mat Duna mat Antracit mat Čierna mat

Skrinka s doskou AKRA

Nábytkové umývadlo v doske LOTOSTONE
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Kompatibilita umývadiel MAYLA, ELLO, IRIS
Z dôvodu svojich rozmervoých a tvarových vlastností sú nábytkové umývadlá vhodné ku konkrétnym sériám kúpeľňového nábytku.
Nábytkové umývadlá MAYLA sú vhodné pre série Urban, Scarlet, Akra. Nábytkové umývadlá ELLO sú vhodné pre série Scarlet, 
Akra, Craft. Nábytkové umývadlá IRIS sú vhodné pre série Scarlet a Akra. Pri výbere sa poraďte so svojim predajcom.

Nábytkové umývadlo MAYLA

Skrinka pod umývadlo/dosku URBAN

Nové farebné
prevedenie

Najširšou sériou keramických nábytkových umývadiel je v našom sortimente rozhodne 

MAYLA. Vďaka svojim rozmerovým variantom je vhodná na kombináciu takmer s každou 

kúpeľňovou skrinkou. Okrem symetrického riešenia ponúka aj asymetrické varianty 

pravú alebo ľavú. Tento rok sme sériu rozšírili o farebné prevedenia! Farby sú tento rok 

predsa jedným z najvýraznejších trendov vo svete kúpeľní. 

Štýlovými nábytkovými umývadlami sú aj ELLO a IRIS, ktoré sú skvelou voľbou 

pre všetkých, ktorí túžia po spojení vysokej kvality, dokonalej funkčnosti a unikátneho 

moderného dizajnu.

Nábytkové umývadlá MAYLA, 
IRIS a ELLO v rôznych veľkostiach 

Nábytkové umývadlo MAYLA

Nábytkové umývadlo ELLO

Skrinka pod umývadlo/dosku AKRA

Skrinka pod umývadlo/dosku AKRA
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Typ Rozmer Farba Cena

s otvorom na batériu,
asymetrické pravé/ľavé,
s viditeľným prepadom

100,8 (60 + 40) x 1,8 x 46 cm biela lesklá 229 €

s otvorom na batériu,
asymetrické pravé/ľavé,
s viditeľným prepadom

120,8 (60 + 60) x 1,8 x 46 cm biela lesklá 329 €

s otvorom na batériu,
asymetrické pravé/ľavé,
s viditeľným prepadom

120,8 (80 + 40) x 1,8 x 46 cm biela lesklá 329 €

Typ Rozmer Farba Cena

umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

60,8 x 1,8 x 46 cm

biela lesklá 119 €
duna matná, ocean matná, smaragd 
matná, antracit matná, čierna matná

249 €

umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

80,8 x 1,8 x 46 cm

biela lesklá 159 €
duna matná, ocean matná, smaragd 
matná, antracit matná, čierna matná

349 €

umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

90,8 x 1,8 x 46 cm biela lesklá 199 €

umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

100,8 x 1,8 x 46 cm

biela lesklá 219 €
duna matná, ocean matná, smaragd 
matná, antracit matná, čierna matná

479 €

dvojumývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

120,8 x 1,8 x 46 cm

biela lesklá 319 €
duna matná, ocean matná, smaragd 
matná, antracit matná, čierna matná

699 €

Typ Rozmer Farba Cena

bez otvoru na batériu,
asymetrické pravé/ľavé,
s viditeľným prepadom

100,8 (60 + 40) x 1,8 x 46 cm biela lesklá 229 €

bez otvoru na batériu,
asymetrické pravé/ľavé,
s viditeľným prepadom

120,8 (60 + 60) x 1,8 x 46 cm biela lesklá 329 €

bez otvoru na batériu,
asymetrické pravé/ľavé
s viditeľným prepadom

120,8 (80 + 40) x 1,8 x 46 cm biela lesklá 329 €

MAYLA
ASYMETRICKÉ UMÝVADLO

MAYLA
SYMETRICKÉ UMÝVADLO

MAYLA
ASYMETRICKÉ UMÝVADLO

Biela lesk Ocean mat

Smaragd mat

Duna mat

Antracit lesk Čierna mat

umývadlo

pravé

pravé

dvojumývadlo

ľavé

ľavé

Nábytkové umývadlo MAYLA Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET

Typ Rozmer Farba Cena

umývadlo bez otvoru 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

60,8 x 1,8 x 46 cm biela lesklá 119 €

umývadlo bez otvoru 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

80,8 x 1,8 x 46 cm biela lesklá 159 €

umývadlo bez otvoru 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

100,8 x 1,8 x 46 cm biela lesklá 219 €

dvojumývadlo bez otvoru 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

120,8 x 1,8 x 46 cm biela lesklá 319 €

Typ Rozmer Farba Cena

umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

61 x 7,5 x 46 cm biela lesklá 119 €

umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

81 x 7,5 x 46 cm biela lesklá 159 €

umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

101 x 7,5 x 46 cm biela lesklá 209 €

dvojumývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

121 x 7,5 x 46 cm biela lesklá 319 €

Typ Rozmer Farba Cena

umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

61 x 2,8 x 46 cm biela lesklá 149 €

umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

81 x 2,8 x 46 cm biela lesklá 199 €

umývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

101 x 2,8 x 46 cm biela lesklá 249 €

dvojumývadlo s otvorom 
na batériu a viditeľným 
prepadom, symetrické

121 x 2,8 x 46 cm biela lesklá 299 €

MAYLA
SYMETRICKÉ UMÝVADLO

ELLO
SYMETRICKÉ UMÝVADLO

IRIS
SYMETRICKÉ UMÝVADLO

umývadlo

umývadlo

umývadlo

dvojumývadlo

dvojumývadlo

dvojumývadlo

Nábytkové umývadlo MAYLA

Skrinka pod umývadlo/dosku URBAN
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Dizajnové umývadlo + zaujímavá doska
Skombinuje si umývadlo na dosku s elegantnou doskou s dizajnom mramoru, terrazza, dreva či v rôznych farbách. Farebné 
varianty sú prispôsobené tak, aby spolu dokonale ladili. Takáto zostava ponúka okrem moderného dizajnu aj funkčné výhody. 
Ak je kúpeľňa priestorovo bohatá, doska, na ktorú umiestnite umývadlo, môže ponúknuť nadštandardne veľa úložného miesta.

Nové farebné
prevedenie

Tip na kombináciu

Odporúčame kombinovať 
s LOTOSTONE doskami 

zo strany 139-144.

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku CHARMAN

Skrinka pod umývadlo/dosku URBAN

LED zrkadlo SAND

Umývadlo je časť kúpeľne, ktorú využívame najčastejšie a často si to ani neuvedomujeme. 

Aj umývadlo však môže byť funkčné a pritom dizajnovo zaujímavé. Ak sa povie umývadlo 

na doske, možno si predstavíte malú umývadlovú misu a množstvo vody navôkol. Keď si však 

správne vyberiete, nie je dôvod na obavy. 

Ponuka umývadiel, ktoré je možné umiestniť na dosku, je v LOTOSANE skutočne 

rozmerovo, tvarovo aj farebne veľmi bohatá. A navyše sú naozaj dizajnovými lahôdkami. 

Na pohľad sú nevšedné a zaujímavé. Stačí si vybrať to, ktoré vám bude najviac vyhovovať.

Priestorovo veľkorysé a dizajnovo 
zaujímavé umývadlá na dosku 

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku DAPHNE

Umývadlo na dosku DAPHNE

Skrinka k rámu CRAFT

Skrinka k rámu CRAFT

LED zrkadlo SAND Bean

LED zrkadlo SAND Bean
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Umývadlo Farba Cena

CHARMANT 
45,5 x 13,5 x 32,5 cm

biela lesklá 99 €
sv. sivá mat, tm. sivá mat, antracit mat, čierna mat 179 €
duna mat, ocean mat, smaragd mat 239 €
coral matná 249 €

ARIA 
62 x 13,2 x 41 cm

biela lesklá 159 €
sv. sivá mat, tm. sivá mat, duna mat, ocean 
mat, smaragd mat antracit mat, čierna mat

269 €

ARIA 
81,5 x 13,5 x 41,5 cm

biela lesklá 269 €
sv. sivá mat, tm. sivá mat, duna mat, ocean 
mat, smaragd mat antracit mat, čierna mat

479 €

Umývadlo Farba Cena

DAPHNE 
50 x 13,5 x 39 cm

biela lesklá 119 €
sv. sivá mat, tm. sivá mat, duna mat, ocean 
mat, smaragd mat antracit mat, čierna mat

209 €

BLANCHE 
52 x 13 x 39,5 cm

biela lesklá 109 €

sv. sivá mat, tm. sivá mat, duna mat, ocean 
mat, smaragd mat antracit mat, čierna mat

169 €

LIMONA 
41,5 x 13,5 x 41,5 cm

biela lesklá 99 €
sv. sivá mat, tm. sivá mat, duna mat, ocean 
mat, smaragd mat antracit mat, čierna mat

159 €

Odtoková súprava Rozmer Farba Cena

keramická Ø 7 x 10 cm biela lesk, sv. sivá mat, tm. sivá mat, antracit mat, čierna mat 35 €
kovová Ø 6,6 x 8,8 cm coral mat, duna mat, ocean mat, smaragd mat 35 €

Umývadlová batéria a odtoková súprava nie sú súčasťou balenia.

CHARMANT
Coral mat

DAPHNE
Biela lesklá

LIMONA
Biela lesklá

BLANCHE
Biela lesklá

ARIA
Biela lesklá

ARIA
Biela lesklá

CHARMANT
Biela lesk

CHARMANT
Duna mat

CHARMANT
Svetlá sivá mat

CHARMANT
Ocean mat

CHARMANT
Tmavá sivá mat

CHARMANT
Antracit mat

CHARMANT
Smaragd mat

CHARMANT
Čierna mat

Novinka

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku DAPHNE

Umývadlo na dosku CUBANA 
keramické, biele lesklé

56,5 x 14,5 x 42 cm

109 €

Umývadlo na dosku AURELIA 
keramické, biele lesklé

71,5 x 14,5 x 41 cm

149 €

Umývadlo na dosku MANDY 
keramické, biele lesklé

46 x 14,5 x 40,5 cm

109 €

Umývadlo na dosku SOLERO 
keramické, biele lesklé

50,3 x 11,9 x 35 cm

149 €

Umývadlo na dosku HELLA 
keramické, biele lesklé

48 x 13,5 x 37 cm

99 €

Umývadlo na dosku ATHENA 
keramické, biele lesklé

73 x 15 x 38 cm

165 €

Umývadlo na dosku CORAL 
keramické, biele lesklé

36 x 15,5 x 36 cm

99 €

Umývadlo na dosku LEXI 
keramické, biele lesklé

50 x 13,5 x 40 cm

109 €

Umývadlo na dosku AMBER 
keramické, biele lesklé

70 x 14 x 40 cm

165 €

Umývadlo na dosku EMA 
keramické, biele lesklé

38,5 x 14 x 38,5 cm

149 €

Umývadlo na dosku VIOLA 
keramické, biele lesklé
38,5 x 14,5 x 38,5 cm

109 €

Umývadlo na dosku EMA 
keramické, čierne lesk, ozdobná textúra

38,5 x 14,1 x 38,5 cm

169 €

Umývadlo na dosku EMA 
keramické, čierne lesklé

38,5 x 14 x 38,5 cm

159 €

Umývadlo na dosku LAGO 
keramické, biele lesklé, ozdobná textúra

40 x 12 x 40 cm

109 €

Umývadlo na dosku VENTURA 
keramické, biele lesklé

39 x 14 x 32,5 cm

99 €

Umývadlo na dosku RIVER 
keramické, biele lesklé

51,2 x 14,5 x 41 cm

149 €

Novinka

Novinka

NovinkaNovinka

Novinka

Umývadlo na dosku TESS 
keramické, biele lesklé

48,3 x 13 x 37,5 cm

129 €

Novinka

Novinka

Umývadlo na dosku AIRA 
keramické, biele lesklé

56 x 14 x 46 cm

149 €

Umývadlo na dosku TYLIA 
keramické, biele lesklé

61 x 11 x 34,5 cm

159 €

Novinka Novinka

Vybrané produkty
dostupné skladom
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Kvalitný materiál LOTOSTONE
Hlavnú zložku tohto špeciálneho materiálu tvorí prírodný kameň. LOTOSTONE je kombináciou 96 - 97% prírodného mramoru s prímesou 
3 - 4% prírodných živíc. Prírodný kameň sa ťaží vo vybraných lomoch, kde sa formoval dlhým prirodzeným procesom. Vďaka tomu nabral 
jedinečné odtiene a unikátnu žilnatú textúru. Vyťažený kameň sa lisuje pod vysokým tlakom a teplotou a následne sa rezaním a 
brúsením vytvárajú kompaktné mramorové bloky.

Doska pod umývadlo TERRAZZO Perla

Umývadlo na dosku BLANCHE

Skrinka pod umývadlo/dosku AKRA

Novinka
Nové dosky pod umývadlo 

s textúrou TERRAZZO

Veľkou novinkou v našom sortimente sú dosky pod umývadlo s dizajnom TERRAZZO. 

Kresba kamenných úlomkov vytvára zaujímavú štruktúru, ktorá dodá kúpeľňovej zostave 

štýlový a pôsobivý vzhľad. Dostupné sú v jemnejšom aj výraznejšom farebnom prevedení 

perla, festival či salt&pepper.

Vyrobené sú z kvalitného a trvácneho materiálu LOTOSTONE. Vďaka tomu sú dosky 

odolnejšie voči nárazom, opotrebeniu či vlhkosti v kúpeľni. V kombinácii s ktorýmkoľvek 

umývadlom na dosku z našej ponuky budú pútavým a dizajnovým prvkom vo vašej kúpeľni.

Dizajnové dosky pod umývadlo 
s originálnou textúrou TERRAZZO

Doska pod umývadlo TERRAZZO Salt&Pepper

Doska pod umývadlo TERRAZZO Festival

Umývadlo na dosku ARIA

Umývadlo na dosku ARIA

Skrinka k rámu CRAFT

Skrinka k rámu CRAFT
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Doska na stenu LOTOSTONE

Doska na stenu LOTOSTONE

Doska na stenu + Doska pod umývadlo + Umývadlo
LOTOSTONE dosky na stenu sú určené na montáž na stenu v kombinácii s LOTOSTONE doskami pod umývadlo s hrúbkou 12 cm 
alebo s tenšími variantemi dosiek s hrúbkou 1,5 cm a 2 cm. Pri výbere sa poraďte so svojím predajcom.

Nové farebné
prevedenie

LOTOSTONE 
dosky pod umývadlo 

s hrúbkou 12 cm je možné 
inštalovať samostatne. 

Špeciálne podpery, určené 
pre tieto dosky, sú dodávané 

spolu s produktom 
v balení.

Umývadlo na dosku DAPHNE

Skrinka s doskou AKRA

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

LED zrkadlo SAND

Lotostone dosky dodajú vašej kúpeľni zaujímavý šmrnc. Ak túžite vniesť do kúpeľne dávku 

noblesy a elegancie, siahnite po doskách s jemnou textúrou mramoru v čiernej alebo 

bielej farbe. A ak máte radi odvážny dizajn a farby, vybrať si môžete až zo 8 farebných 

prevedení dosiek Lotostone. Dosky pod umývadlo Lotostone sú dostupné s dĺžkou až  

do 160 cm, vďaka čomu môžete získať okolo umývadlo množstvo priestoru. Nájdete ich 

vo variante s hrúbkou 1,5 cm / 2 cm alebo samostatné dosky s hrúbkou 12 cm. A vybrať 

si môžete aj dosku s praktickou konzolou na uterák. Špecifickým variantom sú dosky 

na stenu. V kombinácii s doskou pod umývadlo tak vytvoríte nevšednú kúpeľňovú zostavu.

Dosky pod umývadlá alebo na stenu 
z kvalitného materiálu LOTOSTONE

Umývadlo na dosku CHARMANT

Skrinka pod umývadlo/dosku SCARLET

Univerzálna polička

Univerzálna polička Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Doska pod umývadlo s konzolou na uterák LOTOSTONE

Umývadlo na dosku LIMONA

LED zrkadlo OLIVE Cut
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TERRAZZO
LOTOSTONE DOSKY POD UMÝVADLO

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET 
AKRA 
CRAFT 
URB AN 
VERSE

60,6 x 2 x 46 cm

perla, festival, salt&pepper

329 €
80,6 x 2 x 46 cm 379 €
100,8 x 2 x 46 cm 419 €
121 x 2 x 46 cm 489 €
141 x 2 x 46 cm 559 €
161 x 2 x 46 cm 599 €

VITRO 
CALTA 
MAVIS

71,9 x 2 x 49,4 cm

perla, festival, salt&pepper

409 €
91,4 x 2 x 49,4 cm 439 €
122,2 x 2 x 49,4 cm 509 €Perla

Festival

Salt&pepper

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET 
AKRA 
CRAFT 
URBAN 
VERSE

60,6 x 1,5 x 46 cm

biela mat, svetlá sivá mat, coral mat, duna 
mat, ocean mat, smaragd mat, antracit mat, 
čierna mat

329 €
80,6 x 1,5 x 46 cm 379 €
100,8 x 1,5 x 46 cm 419 €
121 x 1,5 x 46 cm 489 €
141 x 1,5 x 46 cm 559 €
161 x 1,5 x 46 cm 599 €

VITRO 
CALTA 
MAVIS

71,9 x 1,5 x 49,4 cm

biela mat, svetlá sivá mat, čierna mat

409 €
91,4 x 1,5 x 49,4 cm 439 €
122,2 x 1,5 x 49,4 cm 509 €

SCARLET, AKRA 
CRAFT, URBAN 
VERSE

80,6 x 12 x 46 cm biela mat, svetlá sivá mat, coral mat, duna 
mat, ocean mat, smaragd mat, antracit mat, 
čierna mat

869 €
100,8 x 12 x 46 cm 919 €
121 x 12 x 46 cm 969 €

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

VŠETKY SÉRIE

80,6 x 20 x 1,5 cm biela mat, svetlá sivá mat, coral mat, duna 
mat, ocean mat, smaragd mat, antracit mat, 
čierna mat

269 €
100,8 x 20 x 1,5 cm 289 €
121 x 20 x 1,5 cm 319 €

Coral matná

Coral matná

Biela mat Sv. sivá mat Duna mat Coral mat Smaragd matOcean mat Antracit mat čierna mat

Coral matná

FAREBNÉ
LOTOSTONE DOSKY NA STENU / POD UMÝVADLO

NA STENU 

POD UMÝVADLO

FAREBNÉ PREVEDENIA

KOMBINÁCIA
LOTOSTONE dosky na stenu 

kombinujte s LOTOSTONE 
doskami pod umývadlo. Vytvoríte 
tak dizajnovú a štýlovú kombináciu 

do vašej kúpeľne.

Doska pod umývadlo TERRAZZO

Umývadlo na dosku BLANCHE

DREVENÉ
MDF DOSKY POD UMÝVADLO

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET 
AKRA 
CRAFT 
URBAN 
VERSE

60,6 x 2,8 x 46 cm biela lesklá / dub prírodný, orech 89 € / 99 €
80,6 x 2,8 x 46 cm biela lesklá / dub prírodný, orech 109 € / 119 €
90,4 x 2,8 x 46 cm biela lesklá / dub prírodný 119 € / 129 €
100,8 x 2,8 x 46 cm biela lesklá / dub prírodný, orech 139 € / 149 €
121 x 2,8 x 46 cm biela lesklá / dub prírodný, orech 149 € / 159 €
141 x 2,8 x 46 cm biela lesklá / dub prírodný, orech 229 € / 239 €
160,6 x 2,8 x 46 cm biela lesklá / dub prírodný, orech 249 € / 259 €

VITRO 
CALTA 
MAVIS

71,9 x 2,8 x 49,4 cm biela lesklá, orech / dub prírodný 119 € / 125 €
91,4 x 2,8 x 49,4 cm biela lesklá, orech / dub prírodný 155 € / 160 €
122,2 x 2,8 x 49,4 cm biela lesklá, orech / dub prírodný 165 € / 170 €
141,5 x 2,8 x 49,4 cm biela lesklá, orech / dub prírodný 230 € / 240 €
143,4 x 2,8 x 49,4 cm biela lesklá / dub prírodný 230 € / 240 €
193,7 x 2,8 x 49,4 cm biela lesklá / dub prírodný 289 € / 309 €

ROCCO

81 x 2,8 x 49,8 cm dub prírodný 159 €
121 x 2,8 x 49,8 cm dub prírodný 179 €
161 x 2,8 x 49,8 cm dub prírodný 249 €

Orech

Dub prírodný
pre sériu Rocco

Dub prírodný

Biela  lesklá

MRAMOR
LOTOSTONE DOSKY POD UMÝVADLO

Kompatibilita Rozmer Farba Cena

SCARLET 
AKRA 
CRAFT 
URBAN 
VERSE

60,6 x 2 x 46 cm

biela matná, čierna matná

329 €
80,6 x 2 x 46 cm 389 €
101 x 2 x 46 cm 429 €
121 x 2 x 46 cm 489 €
141 x 2 x 46 cm 559 €
161 x 2 x 46 cm 699 €

VITRO 
CALTA 
MAVIS

71,9 x 2 x 49,4 cm

biela matná, čierna matná

409 €
91,4 x 2 x 49,4 cm 449 €
100,4 x 2 x 49,4 cm 469 €
122,2 x 2 x 49,4 cm 509 €
141,5 x 2 x 49,4 cm 589 €
143,4 x 2 x 49,4 cm 589 €
193,7 x 2 x 49,4 cm 859 €

ROCCO
so zaoblením

81 x 2,8 x 49,8 cm

biela matná

379 €
121 x 2,8 x 49,8 cm 499 €
161 x 2,8 x 49,8 cm 609 €

SAMOSTATNÉ
s konzolou na uterák

120,4 x 12 x 46 cm
biela matná, čierna matná

969 €
140,4 x 12 x 46 cm 1199 €

Biela matná

Biela matná 
pre sériu Rocco

Biela matná

Biela matná

Biela matná

Doska pod umývadlo LOTOSTONE

Umývadlo na dosku BLANCHE
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Výhody LED osvetlenia
Skrinky pod umývadlo / dosku majú v prvej zásuvke výrez na sifón, a teda je možné na ne namontovať nábytkové umývadlo alebo 
dosku a umývadlo na dosku. Skrinky pod dosku sú bez výrezu na sifón, sú teda ideálne na kombináciu len s doskou a umývadlom 
na dosku.

LED osvetlenie

LED osvetlenie ASTER

Nové farebné
prevedenie

Moderné technológie v kúpeľni dokážu ušetriť energiu, čas a zvýšiť pohodlie pri bežných 

každodenných aktivitách. Najväčšou výhodou LED osvetlenia je minimálna spotreba 

elektrickej energie. LED osvetlenie sa nezahrieva. Ďalšou veľkou výhodou je ich 

nenáročnosť na údržbu a dlhá životnosť. V neposlednom rade je LED osvetlenie ekologickou 

variantou. Neobsahuje totiž ortuť. Má tiež okamžitú svetelnú účinnosť, čo znamená, 

že hneď po rozsvietení poskytuje 100% svojho výkonu. V našej ponuke nájdete LED 

osvetlenia nad zrkadlá v rôznych dizajnoch aj v rôznych farebných prevedeniach. 

Elegantné LED osvetlenie 
LOTOSAN v rôznych farbách

LED osvetlenie EMBER

LED osvetlenie ASTER

LED osvetlenie STAR
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LED Osvetlenie na zrkadlo 
ASTER Rose gold

 hliníkové prevedenie, stupeň ochrany IP44  
 farba svetla natural light 4000 K 

 230 V, priame pripojenie

Rozmer Cena

28 x 2,9 x 10,7 cm 79 €

50 x 2,9 x 10,7 cm 99 €

LED Osvetlenie na zrkadlo 
ASTER Zlaté

 hliníkové prevedenie, stupeň ochrany IP44  
 farba svetla natural light 4000 K 

 230 V, priame pripojenie

Rozmer Cena

28 x 2,9 x 10,7 cm 79 €

50 x 2,9 x 10,7 cm 89 €

LED Osvetlenie na zrkadlo 
ASTER Čierne

 hliníkové prevedenie, stupeň ochrany IP44  
 farba svetla natural light 4000 K

 230 V, priame pripojenie

Šírka Cena

80 x 2,9 x 10,7 cm 89 €

100 x 2,9 x 10,7 cm 99 €

120 x 2,9 x 10,7 cm 109 €

Novinka Novinka

Novinka

LED Osvetlenie na zrkadlo 
ASTER Chróm

 hliníkové prevedenie, stupeň ochrany IP44  
 farba svetla natural light 4000 K

 230 V, priame pripojenie

Šírka Cena

50 x 2,9 x 10,7 cm 79 €

80 x 2,9 x 10,7 cm 89 €

100 x 2,9 x 10,7 cm 99 €

120 x 2,9 x 10,7 cm 109 €

LED Osvetlenie na zrkadlo 
MYRA

  plastové prevedenie, stupeň ochrany IP44 
 farba svetla white light 5700 K

 230 V, priame pripojenie

Šírka Cena

30 x 2,9 x 10,2 cm 65 €

50 x 2,9 x 10,2 cm 75 €

80 x 2,9 x 10,2 cm 85 €

LED Osvetlenie na zrkadlo 
EMBER

  plastové prevedenie, stupeň ochrany IP44 
 farba svetla natural light 4000 K

 230 V, priame pripojenie

Šírka Cena

30 x 2,6 x 11,1 cm 75 €

50 x 2,6 x 11,1 cm 85 €

LED osvetlenie

LED osvetlenie ASTER

Novinka Novinka

LED Osvetlenie na zrkadlo 
VASCO

 plastové prevedenie
 stupeň ochrany IP44 

 farba svetla white light 5700 K 
 230 V, napájanie cez trafo

 49,3 x 2,6 x 15,5 cm

85 €

LED Osvetlenie na zrkadlo 
ROSITA Chróm

 termoplastický polymér  
 stupeň ochrany IP44 

 farba svetla white light 5700 K  
 s230 V, priame pripojenie

 30 x 2,5 x 8,3 cm

49 €

LED Osvetlenie na zrkadlo 
ROSITA Čierna

 termoplastický polymér 
 stupeň ochrany IP44

 farba svetla white light 5700 K 
 230 V, priame pripojenie

 30 x 2,5 x 8,3 cm

55 €

LED Osvetlenie na zrkadlo 
STAR Chróm

  poskytuje 360º osvetlenie 
 stupeň ochrany IP44, 

 farba svetla white light 5700 K
 Ø 9 cm 

29 €

LED Osvetlenie na zrkadlo 
STAR Čierne

 poskytuje 360º osvetlenie 
 stupeň ochrany IP44 

 farba svetla white light 5700 K
 Ø 9 cm 

29 €

 Počet úchytov osvetlenia Aster a Myra
• do 50 cm - 1 úchyt
• 80 - 100 cm - 2 úchyty
• 100 cm - 3 úchyty
Bližšie informácie ku konkrétnemu modelu nájdete v jeho technickom liste 
na www.lotosan.sk

LED osvetlenie
LED osvetlenie VASCO
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Hranaté, kruhové alebo oválne?
Do kúpeľne môžete použiť zrkadlá rôznych tvarov: okrúhle, oblé, zrkladlá štvorcového či obdĺžnikového tvaru. Klasické hranaté 
zrkadlo NADIA ponúka široké množstvo rozmerových variánt od úzkeho až po veľmi široké vhodné pre dvojumývadlá. Rovnako tak aj 
zrkadlo FRAME s elegantným čiernym rámom. Na druhej strane oblé či okrúhlé zrkadlá BEAN a POLLY dodajú interiéru správny šmrnc.

Tip na kombináciu

Kombinujte s hornými skrinkami 
Scarlet zo str. alebo univerzálnym 

nábytkom 
zo str. 113-118.

Zrkadlo FRAME

Zrkadlo do kúpeľne jednoducho patrí. Dokonalé zrkadlo však 

do vašej kúpeľne nielen zapadne, ale dodá jej aj zaujímavý 

nový rozmer. Jednoduchý a vkusný rám v čiernej alebo 

chrómovej farbe dokonale vynikne na stene. Minimalistické 

hranaté zrkadlo v kombinácii s rámom SCARLET zase 

vytvorí originálny set. Alebo si vyberte niektoré z oválnych 

či krúhlych zrkadiel, ktoré vytvoria dokonalý elegantný 

štýl. Možností je skutočne mnoho.

Dokonalé a štýlové zrkadlo dodá 
kúpeľni nový rozmer 

Zrkadlo NADIA + kovový rám SCARLET

Zrkadlo POLLY

Zrkadlo NADIA
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Moderný dizajn aj užitočné vychytávky!
Pri výbere zrkadla je dôležité prihliadať nielen na dizajn, ale aj na jeho funkcionalitu. Zrkadlá v našom sortimente ponúkajú skvelé 
technické vychytávky, ktoré vás nadchnú. Vďaka vyhrievaniu skla sa zrkadlo nezarosí, ochrana zrkadla proti korózii zabraňuje 
oxidácii skla, dotykové ovládanie uľahčujúce manipuláciu a mnoho ďalších. Moderná a šikovné zároveň!

Proti oxidácii skla

Dotykové
ovládanie 

LED zrkadlo GLORIA Music

Štýlové LED zrkadlo nabité užitočnými vychytávkami. To je zrkadlo Gloria s LED 

osvetlením. Skvele zapadne do každej modernej kúpeľne a vďaka množstvu funkcií vám 

spríjemní chvíle strávene v kúpeľni. LED zrkadlá Gloria USB má vstavaný USB port, cez 

ktorý si môžete nabíjať mobilný telefón aj počas sprchovania či ranného umývania. LED 

zrkadlá Gloria Music majú v sebe zabudovaný reproduktor, na ktorý sa ľahko pripojíte cez 

Bluetooth. Stačí mať po ruke mobilný telefón či tablet s obľúbenými tónmi! 

Užívajte si obľúbenú hudbu či podcast aj pri umývaní zubov či kúpeli :)

Hudba v kúpeľni či USB pripojenie
s modernými LED zrkadlami Gloria

LED zrkadlo GLORIA USB

LED zrkadlo GLORIA USB

151 152

https://www.lotosan.sk/kategoria-produktu/seria/gloria/


Vyhrievanie skla

Vyhrievanie skla
proti zahmlievaniu

LED osvetlenie vs. LED podsvietenie
V našej ponuke zrkadiel nájdete zrkadlá s LED osvietením aj LED podsvietením. Aký je medzi nimi rozdiel? Zrkadlá s LED osvetlením 
zabezpečujú efektívne priame osvetlenie užívateľa bez oslnenia. Osvetlenie miestnosti je dostatočné, nevyžaduje použitie iného 
svietidla. Zrkadlá s LED podsvietením vytvárajú príjemné osvetlenie v oblasti zrkadla. Tento variant môže vyžadovať ďalšie svietidlá.

LED osvetlenie

Dotykové
ovládanie 

LED zrkadlo OLIVE Double

Novinka
Nové LED zrkadlá 

v našej ponuke

Široká ponuka zrkadiel s moderným a úsporným LED osvetlením či podsvietením vás 

určite očarí. Originálne tvary, zaujímavé farby aj technické vychytávky. Dvojité okrúhle 

zrkadlo OLIVE Double alebo zrkadlo BRETO s praktickou poličkou ozvláštnia interiér 

kúpeľne. Vyhrievanie skla, ochrana proti korózii či dotykové ovládanie prinesú praktické 

výhody, ktoré uľahčia každodenné používanie.

Bohatá séria LED zrkadiel SAND vám okamžite padne do oka. Netradičný šarm im dodáva 

štýlový tenký rám v 3 farbách: čiernej, bielej alebo zlatej. Dostupné sú v rôznych tvaroch 

so zaoblenými rohmi, okrúhle alebo ako vysoké oválne zrkadlo. 

LED zrkadlá s osvetlením alebo 
s podsvietením do vašej kúpeľne

LED zrkadlo ERIA Square

LED zrkadlo SAND Trick LED zrkadlo SAND Round
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Rozmer Cena

50 x 100 x 1,9 cm 75 €
50 x 80 x 1,9 cm 65 €
60 x 80 x 1,9 cm 70 €
70 x 80 x 1,9 cm 75 €
80 x 80 x 1,9 cm 86 €
90 x 80 x 1,9 cm 95 €
100 x 80 x 1,9 cm 100 €
120 x 80 x 1,9 cm 110 €

NADIA
ZRKADLO HRANATÉ, BEZ RÁMU

Rozmer Cena

50 x 100 x 0,8 cm 155 €

50 x 80 x 0,8 cm 135 €

60 x 80 x 0,8 cm 145 €

70 x 80 x 0,8 cm 160 €

80 x 80 x 0,8 cm 170 €

90 x 80 x 0,8 cm 185 €

100 x 80 x 0,8 cm (otočiteľné) 200 €

120 x 80 x 0,8 cm (otočiteľné) 220 €

FRAME CHRÓM
ZRKADLO HRANATÉ, RÁM

Rozmer Cena

50 x 100 x 1,9 cm 139 €

50 x 80 x 1,9 cm 109 €

60 x 80 x 1,9 cm 119 €

70 x 80 x 1,9 cm 129 €

80 x 80 x 1,9 cm 139 €

90 x 80 x 1,9 cm 149 €

100 x 80 x 1,9 cm (otočiteľné) 159 €

120 x 80 x 1,9 cm (otočiteľné) 189 €

FRAME ČIERNE
ZRKADLO HRANATÉ, RÁM

POLLY & BEAN
ZRKADLO OBLÉ, BEZ RÁMU

Zrkadlo BEAN

BEANPOLLY

Rozmer Cena

Ø 60 x 1,9 cm 125 €
Ø 80 x 1,9 cm 160 €
Ø 100 x 1,9 cm 240 €

POLLY

Rozmer Cena

50 x 100 x 1,9 cm 250 €

BEAN

Zrkadlo TAMA

Rozmer Typ Cena

60 x 80 x 3 cm  farba svetla white light 5700 K 
 vyhrievanie proti zahmlievaniu 
 2 x USB port 
 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla 
 tupeň ochrany IP44
 dotykové ovládanie

245 €

80 x 70 x 3 cm 265 €

100 x 60 x 3 cm 285 €

Rozmer Typ Cena

60 x 80 x 3 cm
 farba svetla white light 5700 K
 vyhrievanie proti zahmlievaniu
 podpora pripojenia smartfónu
 vstavaný reproduktor s bluetooth pripojením na smart 
zariadenia 
 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla 
 stupeň ochrany IP44, dotykové ovládanie

279 €

70 x 80 x 3 cm 289 €

80 x 80 x 3 cm 299 €

90 x 80 x 3 cm 309 €

100 x 80 x 3 cm 319 €

120 x 80 x 3 cm 349 €

GLORIA USB

GLORIA MUSIC

ZRKADLO S LED OSVETLENÍM

ZRKADLO S LED OSVETLENÍM

Rozmer Typ Cena

45 x 80 x 2,6 cm (otočiteľné)

 farba svetla white light 5700 K, stupeň ochrany IP44
 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla 
 2 inštalačné možnosti (horizontálne/vertikálne)
 rám z materiálu PVC + hliník 
 dotykové ovládanie 

229 €

60 x 80 x 2,6 cm (otočiteľné) 239 €

70 x 80 x 2,6 cm (otočiteľné) 249 €

80 x 80 x 2,6 cm (otočiteľné) 259 €

90 x 80 x 2,6 cm (otočiteľné) 269 €

100 x 80 x 2,6 cm (otočiteľné) 279 €

120 x 80 x 2,6 cm (otočiteľné) 289 €

130 x 80 x 2,6 cm (otočiteľné) 299 €

140 x 80 x 2,6 cm (otočiteľné) 359 €

150 x 80 x 2,6 cm (otočiteľné) 419 €

Rozmer Typ Cena

80 x 70 x 2,5 cm (otočiteľné)  farba svetla white light 5700 K
 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla
 2 inštalačné možnosti (horizontálne/vertikálne)
 vyhrievanie proti zahmlievaniu
 stupeň ochrany IP44

245 €

100 x 70 x 2,5 cm (otočiteľné) 265 €

120 x 70 x 2,5 cm 280 €

TAMA NEW
ZRKADLO S LED OSVETLENÍM

TAMA
ZRKADLO S LED OSVETLENÍM

Novinka
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Rozmer Typ Cena

80 x 60 cm  farba svetla white light 5700 K
 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla
 2 inštalačné možnosti (horizontálne/vertikálne)
 stupeň ochrany IP44 

265 €

80 x 70 cm 270 €

100 x 70 cm 290 €

LIBBY
ZRKADLO S LED OSVETLENÍM

Rozmer Typ Cena

60 x 70 cm   farba svetla white light 5700 K
 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla
 vyhrievanie proti zahmlievaniu 
 Antiglare úprava so zníženým odleskom 
 stupeň ochrany IP44
 dotykové ovládanie

279 €

80 x 70 cm 299 €

100 x 70 cm 329 €

120 x 70 cm 359 €

Rozmer Typ Cena

60 x 80 x 2,6 cm 
 farba svetla natural light 4000 K
 čierny hliníkový rám so vstavanou policou
 stupeň ochrany IP44  
 hrúbka s policou 15 cm

229 €

80 x 80 x 2,6 cm 259 €

100 x 80 x 2,6 cm 289 €

120 x 80 x 2,6 cm 309 €

KADEN

ERIA

BRETO

ZRKADLO S LED OSVETLENÍM

S LED OSVETLENÍM AJ PODSV.

ZRKADLO S LED OSVETLENÍM

ERIA SquareERIA Round

Rozmer Typ Cena

Ø 60 x 4,2 cm  farba svetla white light 5700 K 
 PMMA kryt osvetlenia
 hliníkový rám
 stupeň ochrany IP44

199 €

Ø 80 x 4,2 cm 279 €

ERIA ROUND

Rozmer Typ Cena

60 x 60 x 4,2 cm
 farba svetla white light 5700 K 
 PMMA kryt osvetlenia
 hliníkový rám
 stupeň ochrany IP44

199 €

80 x 80 x 4,2 cm 279 €

ERIA SQUARE

LED zrkadlo ERIA Round

Novinka

Novinka

Novinka

Rozmer Typ Cena

Ø 60 x 1,6 cm  farba svetla white light 5700 K 
PMMA kryt osvetlenia
stupeň ochrany IP44

199 €

Ø 80 x 1,6 cm 249 €

CARLA NEW
ZRKADLO S LED OSVETLENÍM

OLIVE
ZRKADLO S LED PODSVIETENÍM

OLIVE

OLIVE Cut

OLIVE Double

Rozmer Typ Cena

22 x 31,1 x 3,75 cm

 farba svetla white light 5700 K
 2 inštalačné možnosti (stojaté/závesné)
 dotykové ovládanie, nabíjateľné
 stupeň ochrany IP44

135 €

WOOD
ZRKADLO S LED OSVETLENÍM

Rozmer Typ Cena

Ø 60 x 2,5 cm  farba svetla natural light 4000 K
 vyhrievanie proti zahmlievaniu
 stupeň ochrany IP44
 dotykové ovládanie 
 ochrana proti korózii zabraňujúca oxidácii skla

229 €

Ø 75 x 2,5 cm 249 €

Ø 100 x 2,5 cm 279 €

Ø 120 x 2,5 cm 299 €

OLIVE

Rozmer Typ Cena

Ø 100 x 2,5 cm

 farba svetla natural light 4000 K
 vyhrievanie proti zahmlievaniu
 stupeň ochrany IP44
 4 inštalačné možnosti

299 €

OLIVE CUT

Rozmer Typ Cena

115 x 80 x 2,9 cm

 farba svetla natural light 4000 K
 vyhrievanie proti zahmlievaniu
 stupeň ochrany IP44
 4 inštalačné možnosti

349 €

OLIVE DOUBLE

LED zrkadlo WOOD

LED zrkadlo OLIVE Cut

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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Rozmer Typ Farba Cena

60 x 70 x 2,5 cm
 farba svetla white light 5700 K
 2 inštalačné možnosti (horizontálne/vertikálne)
 stupeň ochrany IP44

biela, čierna 209 €

zlatá, rose gold 229 €

80 x 70 x 2,5 cm
 farba svetla white light 5700 K
 2 inštalačné možnosti (horizontálne/vertikálne)
 stupeň ochrany IP44

biela, čierna 219 €

zlatá, rose gold 239 €

Rozmer Typ Farba Cena

Ø 60 x 3 cm
 farba svetla white light 5700 K
 stupeň ochrany IP44

biela, čierna 199 €
zlatá, rose gold 209 €

Ø 80 x 3 cm
 farba svetla white light 5700 K
 stupeň ochrany IP44

biela, čierna 229 €
zlatá, rose gold 239 €

Ø 100 x 3 cm
 farba svetla white light 5700 K
 stupeň ochrany IP44

biela, čierna 259 €
zlatá, rose gold 269 €

Rozmer Typ Farba Cena

52 x 92 x 2,4 cm
 farba svetla white light 5700 K
 stupeň ochrany IP44

biela 249 €
čierna 249 €
zlatá 269 €

Rozmer Typ Farba Cena

45 x 90 x 2,4 cm
 farba svetla white light 5700 K
 stupeň ochrany IP44

biela 249 €
čierna 249 €
zlatá 269 €

SAND

SAND ROUND

SAND BEAN

SAND DIAMANT

ZRKADLO S LED PODSVIETENÍM

ZRKADLO S LED PODSVIETENÍM

ZRKADLO S LED PODSVIETENÍM

ZRKADLO S LED PODSVIETENÍM

LED zrkadlo SAND Bean

LED zrkadlo SAND

Čierna

Čierna

Čierna

Čierna

Biela

Biela

Biela

Biela

Zlatá

Zlatá

Zlatá

Zlatá

Rose gold

Rose gold

Rozmer Typ Farba Cena

68,3 x 95,6  x 2,4 cm
 farba svetla white light 5700 K
 stupeň ochrany IP44
 4 inštalačné možnosti

čierna, zlatá 269 €

SAND TRICK
ZRKADLO S LED PODSVIETENÍM

Rozmer Typ Cena

50 x 190 x 25 cm
 zo série kúpeľňového nábytku CRAFT
 kovový rám vo farbe čierna matná s vešiakovou stenou
 1 polica vo farbe čierna matná, 2 vešiačiky

579 €

Rozmer Typ Cena

50 x 160 x 2,6 cm

 farba svetla natural light 4000 K
 2 inštalačné možnosti (samostojace/závesné)
 možnosť zapínania nohou
 stupeň ochrany IP44

349 €

CRAFT

ARIS

STOJACE ZRKADLO

ZRKADLO S LED OSVETLENÍM

Tip na kombináciu
Odporúčame kombinovať 
s kúpeľňovým nábytkom

CRAFT.

LED zrkadlo ARIS

Stojace zrkadlo CRAFT

Novinka

Čierna Zlatá
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PureRim - WC bez splachovacieho okruhu
Rozlúčte sa so zahnutým okrajom záchodovej misy. Moderné WC sety LOTOSAN majú moderné splachovanie bez splachovacieho 
okraja! Nový dizajn a technológia splachovania potešia nielen na pohľad. Na vedenie vody pri splachovaní používajú ergonómiu 
splachovacieho okruhu. Takže žiaden skrytý okraj, žiadne ťažko prístupné miesto pre baktérie! A navyše, čistenie je úplne jednoduché.

Bez splachovacieho
okraja | PureRim

WC set MUSA NEW

Novinka
Nové závesné WC sety 

v našej ponuke

Šikovné závesné WC sety s oblým či hranatým tvarom dokonale zapadnú do malej i veľkej 

kúpeľne. Sú vhodné pre súkromné aj verejné priestory. Súčasťou každého setu je závesné 

WC PureRim a odnímateľné WC sedadlo s pozvoľným sklápaním.

Dokonalé WC sety do vašej kúpeľne
Závesné WC + WC sedadlo

Univerzálna montážna sada 
pre všetky WC sety LOTOSAN  

39 €

Montážna sada

WC set MUSA NEW
36 x 32,5 x 48 cm

závesné WC PureRim bez splachovacieho okruhu,
WC sedadlo odnímateľné, s pozvoľným sklápaním

Set WC 275 €  Sedadlo 69 € 

WC set GALAXY
35 x 34,5 x 50,5 cm

závesné WC PureRim bez splachovacieho okruhu,
WC sedadlo odnímateľné, s pozvoľným sklápaním

Set WC 269 €  Sedadlo 69 € 

WC set REST
35,8 x 34,8 x 52,5 cm

závesné WC PureRim bez splachovacieho okruhu,
WC sedadlo odnímateľné, s pozvoľným sklápaním

Set WC 269 €  Sedadlo 69 € 

WC set REEDY
36 x 34,5 x 57,2 cm

závesné WC PureRim bez splachovacieho okruhu,
WC sedadlo odnímateľné, s pozvoľným sklápaním

Set WC 279 €  Sedadlo 69 € 

WC set REEDY

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka
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Držiak na pohár 
ETEL

kovový držiak v prevedení chróm
so skleneným pohárom

6,5 x 9,4 x 10,2 cm

24 €

Polička sklenená 
ETEL 60 cm
sklenená polička 

v prevedení chróm 
60 x 4,3 x 13 cm

39 €

Dávkovač tekutého mydla 
ETEL 

kovový držiak v prevedení chróm 
so skleneným dávkovačom na mydlo 

s objemom 200 ml
7 x 15 x 10,5 cm

42 €

Polička na uteráky 
ETEL

kovová polička 
v prevedení chróm 

66,8 x 4,3 x 20,8 cm

64 €

Dvojitý držiak na poháre 
ETEL

kovový dvojitý držiak v prevedení chróm
so sklenenými pohármi 

18 x 9,3 x 8,3 cm

38 €

Držiak na mydlo 
ETEL

kovový držiak v prevedení chróm
so sklenenou mydelničkou

10,9 x 4,8 x 12,3 cm

21 €

Držiak na uteráky 
ETEL 60 cm

kovový držiak na uteráky 
v prevedení chróm

66,6 x 4,3 x 6 cm

32 €

Držiak na WC papier 
s krytom ETEL

kovový držiak na WC papier 
s krytom v prevedení chróm

13,5 x 13,5 x 10 cm

32 €

Dvojitý držiak na uteráky 
ETEL 60 cm

kovový dvojitý držiak na uteráky 
v prevedení chróm
66,7 x 11,5 x 12 cm

53 €

Vešiačik ETEL
kovový vešiačik na uterák 

v prevedení chróm 
4,3 x 4,8 x 6,1 cm

14 €

Dvojitý držiak na uteráky 
otočný ETEL

kovový dvojitý držiak na uteráky otočný
v prevedení chróm

4,5 x 15 x 44 cm

50 €

Dvojitý vešiačik ETEL
kovový dvojitý vešiačik na uteráky 

v prevedení chróm
7,5 x 4,4 x 6 cm

15 €

WC kefa ETEL
kovový držiak na WC kefu 

v prevedení chróm so sklenenou 
nádobou a WC kefou
10,8 x 37,7 x 13,9 cm

38 €

Vešiačik ETEL
kovový vešiačik na uterák

v prevedení chróm 
4,3 x 4,3 x 5,4 cm

13 €

Držiak na WC papier 
bez krytu ETEL

kovový držiak na WC papier 
bez krytu v prevedení chróm 

17,3 x 4,3 x 8,5 cm

27 €

Všetky kúpeľňové 
doplnky sú dostupné 

skladom

ETEL
KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY

Široká ponuka kúpeľňových doplnkov 
zo série ETEL dotvorí vašu kúpeľňu. Doplnky 
sú kovové s povrchovou úpravou chróm. 
Sklanené prvky majú štýlový matný povrch, 
ktorý sa ľahko udržiava čistý a pôsobí 
dizajnovým dojmom. Oblé línie a detaily 
vnesú do kúpeľne jemnosť.

Držiak na pohár 
RENA

kovový držiak v prevedení chróm
so skleneným pohárom

6,5 x 9,4 x 10,2 cm

24 €

Polička sklenená 
RENA 60 cm
sklenená polička 

v prevedení chróm 
60 x 4,3 x 11,4 cm

39 €

Dávkovač tekutého mydla 
RENA 

kovový držiak v prevedení chróm 
so skleneným dávkovačom na mydlo 

s objemom 200 ml
7 x 15 x 10,5 cm

42 €

Polička na uteráky 
RENA

kovová polička 
v prevedení chróm 

66,8 x 4,3 x 20,8 cm

64 €

Dvojitý držiak na poháre 
RENA

kovový dvojitý držiak v prevedení chróm
so sklenenými pohármi 

18,4 x 9,3 x 8,3 cm

38 €

Držiak na mydlo 
RENA

kovový držiak v prevedení chróm
so sklenenou mydelničkou

10,9 x 4,8 x 12,3 cm

21 €

Držiak na uteráky 
RENA 60 cm

kovový držiak na uteráky 
v prevedení chróm

67 x 4,3 x 5,8 cm

32 €

Držiak na WC papier 
s krytom RENA

kovový držiak na WC papier 
s krytom v prevedení chróm

13,5 x 15,5 x 10 cm

32 €

Dvojitý držiak na uteráky 
RENA 60 cm

kovový dvojitý držiak na uteráky 
v prevedení chróm
66,7 x 11,5 x 12 cm

53 €

Vešiačik RENA
kovový vešiačik na uterák 

v prevedení chróm 
4,4 x 4,9 x 6,2 cm

14 €

Dvojitý držiak na uteráky 
otočný RENA

kovový dvojitý držiak na uteráky otočný
v prevedení chróm
4,7 x 15,5 x 45 cm

50 €

Dvojitý vešiačik RENA
kovový dvojitý vešiačik na uteráky 

v prevedení chróm
7,5 x 4,3 x 6 cm

15 €

WC kefa RENA
kovový držiak na WC kefu 

v prevedení chróm so sklenenou 
nádobou a WC kefou 
10,8 x 37,7 x 13,9 cm

38 €

Sada na lepenie 
sada na lepenie 

kúpeľňových doplnkov

10 €

Vešiačik RENA
kovový vešiačik na uterák

v prevedení chróm 
4,4 x 4,4 x 5,8 cm

13 €

Držiak na WC papier 
bez krytu RENA

kovový držiak na WC papier 
bez krytu v prevedení chróm 

17,5 x 4,4 x 8,8 cm

27 €

RENA
KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY

Modernou a pestrou sériou kúpeľňových doplnkov 
je RENA. Rôzne varianty ponúkajú možnosť vybrať 
si doplnky do kúpeľne, ktoré do nej sadnú ako 
uliate. Aj doplnky zo série RENA sú z kvalitného 
kovového materiálu s povrchom chróm. 
Kombinácia s matným sklom pôsobí moderne 
a štýlovo. Detaily sú zakončené hranatými línia.
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Eco batérie

prietokom vody 4,5 l / min

Comfort zone

perlátor

proti usádzaniu

Podomietkový systém L-Box
Súčasťou každého setu je podomietkový systém L-Box sprchový pre podomietkové sprchové batérie a podomietkový systém 
L-Box vaňovo-sprchový pre podomietkové vaňové batérie. Vďaka konštrukcii je jeho práca tichá, chráni okolité steny pred 
vlhkosťou a jeho hĺbku je možné upraviť. Montáž podomietkového systému je veľmi jednoduchá.

Novinka
Nové série batérií 

v našej ponuke

Pri zariaďovaní či rekonštrukcii domu alebo bytu by sme mali venovať zvýšenú pozornosť 

aj správnemu výberu kúpeľňovej aj kuchynskej batérie. Dôležité je prihliadať na dizajn 

i funkčné vlastnosti batérií. My sme mysleli na oboje! Kúpeľňové a kuchynské batérie 

s elegantným dizajnom prinášajú aj užitočné funkčné vlastnosti. Medzi ne patrí napríklad 

výkyvný perlátor či regulátor prúdu so systémom proti usádzaniu vodného kameňa.  

Tiež myslíme aj na prírodu a vašu peňaženku! Vybrané batérie majú znížený prietok vody 

len na 4,5 L/min. Pri výbere kuchynských batérií je určujúcim faktorom aj výška batérie. 

Vysoké kuchynské batérie zabezpečia dostatočný priestor pre pohodlné umývadnie.

Dizajnové kúpeľňové a kuchynské 
batérie so šikovnými funkciami
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Odtoková súprave vo farbe batérie
V našom sortimente nájdete moderné a štýlové batérie vo farbách chróm, čierna, zlatá a už aj rose gold. Farebné batérie patria medzi 
najmodernejšie hity vo svete kúpeľní. Myslite na detaily a zlaďte odtokovú súpravu s farbou batérie.  Výber farebných odtokových 
súprav sme prispôsobili farebnej palete batérií. 

Čistiaca pasta na armatúry 
odstraňuje nečistoty a chráni

29 €

Čistiaca pasta

Rozžiarte svoju kúpeľňu farbami! Farby rozhodne patria k najnovším trendom vo svete 

kúpeľní a platí to aj v prípade kúpeľňových a kuchynských batérií. Výrazné batérie 

či kúpeľňové doplnky dotvoria dizajn vašej kúpeľne. Elegantná čierna farba batérií a 

doplnkov do kúpeľne vnesie výrazný akcent, čím jej dodá moderný a štýlový vzhľad. Vkusné 

batérie vo farbe gold alebo rose gold pozdvihnú kúpeľňu na novú úroveň a dodajú jej 

nádych luxusu v štýle glamour. No z módy nevyšli ani tradičné chrómové batérie, ktoré 

môžu naopak prekvapiť svojím tvarom. Jemné oblé línie alebo minimalistické hranaté tvary 

skvelo dotvoria a zároveň podčiarknu charakter vašej kúpeľne.

Kúpeľňové batérie vo farbe chróm, 
gold, rose gold alebo čierna

Kombinujte s odtokovou súpravou 
click/clack v rôznych farbách.

22 € - 49 €  

Tip na kombináciu
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PARIS
KÚPEĽŇOVÉ BATÉRIE

Ďalšou novinkou v sortimente sú batérie 
PARIS. Originálne konvexné a konkávne línie 
vytvárajú jedinečný a pútavý vzhľad odkazujúci 
k organickým a prírodným prvkom. Dostupné 
sú v chrómovom prevedení.

Novinka

MELODY
KÚPEĽŇOVÉ A KUCHYNSKÉ BATÉRIE

Náš najnovší príprastor! Batérie MELODY 
s jemnými oblými hranami dokonale ladia 
napríklad s elegantným oblým umývadlom 
na dosku. Dostupné sú vo farbe chróm 
a rose gold.

Novinka

Batéria 
UMÝVADLOVÁ
s odtok. súpravou 

Batéria
BIDETOVÁ 
s tiahlom

Batéria
KUCHYNSKÁ 
stojanková

Batéria
VAŇOVÁ 
páková, rozteč 

Batéria
SPRCHOVÁ 
bez sprchovacej

Batéria
UMÝVADLOVÁ
s odtokovou súpravou

115€ 

Vysoká batéria
UMÝVADLOVÁ 
výška 28,9 cm

145€ 

Batéria
VAŇOVÁ 
podomietková

Batéria
SPRCHOVÁ 
páková

105€ 

Batéria
SPRCHOVÁ 
podomietková

Batéria
VAŇOVÁ 
páková

135€ 

C
hr

óm

C
hr

óm
R

os
e 

go
ld

Vysoká batéria 
UMÝVADLOVÁ 
výška 28,9 cm, eko prietok

149€ 159€ 125€ 135€

135€ 145€

185€ 195€ 115€ 125€

135€ 145€

155€ 165€

160€ 170€
175€ 205€175€

69€ 99€69€165€ 165€165€ 235€

VICTORIA
KÚPEĽŇOVÉ A KUCHYNSKÉ BATÉRIE

Najširšou sériou batérií v našom sortimente je 
jednoznačne VICTORIA. Moderné hranaté línie 
dodajú kúpelni ten správny šmrnc. Dostupné sú 
vo farbe chróm, biela-chróm, 
čierna aj zlatá.

Batéria 
UMÝVADLOVÁ
s odtok. súpravou 

Batéria 
UMÝVADLOVÁ
podomietková 

Rameno 
VAŇOVÉ
výtokové, podomietkové

Batéria 
BIDETOVÁ
s tiahlom 

Batéria 
SPRCHOVÁ
podomietková 

Batéria 
VAŇOVÁ
podomietková 

Batéria 
UMÝVADLOVÁ
výška 23,9 cm, eko prietok 

Batéria
KUCHYNSKÁ 
stojanková

Batéria
SPRCHOVÁ 
rozteč 150 mm

Batéria
VAŇOVÁ 
rozteč 150 mm

C
hr

óm

Vysoká batéria 
UMÝVADLOVÁ 
výška 27 cm, eko prietok

145€ 145€

125€ 125€125€ 159€

115€ 115€115€ 179€ 105€ 105€105€ 139€

125€ 125€125€ 159€

149€ 149€149€ 159€145€ 145€145€ 229€

155€145€145€

B
ie

la
 - 

ch
ró

m

Č
ie

rn
a
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SANDY
KÚPEĽŇOVÉ A KUCHYNSKÉ BATÉRIE

Hľadáte ideálnu batériu do kuchyne?
Séria batérií SANDY bude pre vás ideálnou 
voľbou. Oproti ostatným sériám má rozšírenú 
ponuku rôznych kuchynských batérií. 
Súčasťou sú nástenné kuchynské batérie 
s praktickým predĺženým ramenom alebo 
stojankové otočné batérie, kde sa nachádza 
batéria s výsuvnou sprchou a náhradnou 
sprchou. No nechýba ani umývadlová či 
bidetová batéria. Do série tiež patria šikovné 
sety sprchový a vaňový, ktorých súčasťou 
je okrem batérie aj sprchová hadica, držiak 
ručnej sprchy a ručná sprcha. 

ARLEN
KÚPEĽŇOVÉ A KUCHYNSKÉ BATÉRIE

Séria batérií ARLEN patrí v našom sortimente 
medzi veľmi obľúbené. Jednoduchý tvar a 
oblé línie sú pre jej vzhľad typické. Súčasťou 
tejto širokej série je aj praktická podomietkové 
batéria či výtokové rameno.

Batéria 
UMÝVADLOVÁ
s odtok. súpravou

119 € 

Batéria
BIDETOVÁ 
s tiahlom

119 €

Batéria
BIDETOVÁ 
s tiahlom

89€

Batéria
KUCHYNSKÁ 
stojanková

129€

Batéria
KUCHYNSKÁ 
stojanková, bočná

99€

Batéria
VAŇOVÁ 
rozteč 150 mm

139 € 

Batéria
VAŇOVÁ 
rozteč 150 mm

99 € 

Batéria
SPRCHOVÁ 
rozteč 150 mm

109 €

Batéria
SPRCHOVÁ 
rozteč 150 mm

79 €

Batéria
SPRCHOVÁ 
podomietková

99 €

Batéria
SPRCHOVÁ 
podomietková

79 €

Batéria
VAŇOVÁ 
podomietková

149 €

Batéria
VAŇOVÁ 
podomietková

109 €

C
hr

óm
C

hr
óm

Vysoká batéria 
UMÝVADLOVÁ 
výška 24,7 cm, eko prietok

149€

Batéria 
UMÝVADLOVÁ
podomietková

155 €

Výtokové rameno 
VAŇOVÉ
podomietkové

65€

DIANA
KÚPEĽŇOVÉ A KUCHYNSKÉ BATÉRIE

Séria kúpeľňových batérií s elegantnými 
oblými krivkami. Patrí medzi obľúbené 
série kúpeľňových aj kuchynských batérií. 
Vďaka svojim jemným líniám vnesie 
do kúpeľne krehkosť a moderný vzhľad. Všetky batérie sú

dostupné skladom

Batéria 
UMÝVADLOVÁ
s odtok. súpravou

89 € 

Batéria 
KUCHYNSKÁ
nástenná, 160 mm

48 € 

Batéria 
KUCHYNSKÁ
s výsuvnou sprchou

68 € 

Batéria 
SPRCHOVÁ ERIN
rozteč 150 mm

95 € 

Termostatická batéria 
SPRCHOVÁ VIVIAN
rozteč 150 mm

149 € 

Termostatická batéria 
VAŇOVÁ VIVIAN
rozteč 150 mm

169 € 

Batéria 
VAŇOVÁ ERIN
rozteč 150 mm

125 € 

Batéria 
KUCHYNSKÁ
stojanková, otočná

38 € 

Batéria 
UMÝVADLOVÁ ERIN
s odtok. súpravou

105 € 

Set 
SPRCHOVÝ
s hadicou a držiakom

52 € 

Set 
VAŇOVÝ
s hadicou a držiakom

62 € 

Sprcha 
KUCHYNSKÁ
náhradná

11 € 

Batéria 
KUCHYNSKÁ
nástenná, 200 mm

48 € 

Batéria
BIDETOVÁ 
s tiahlom

42 €

C
hr

óm

Batéria 
UMÝVADLOVÁ
s tiahlom

42 € 

Šikovná séria kúpeľňových batérií ERIN očarí už 
na prvý pohľad. Elegantné línie, moderný vzhľad!   

ERIN
KÚPEĽŇOVÉ BATÉRIE

Aké výhody majú termostatické batérie VIVIAN? 
Miešajú teplú a studenú vodu na teplotu, ktorú 
si sami nastavíte. Po celý čas vášho sprchovania 
zostane teplota vody rovnaká.

VIVIAN
TERMOSTATICKÉ BATÉRIE
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Čo je súčasťou sprchových setov?
Zloženie sprchového setu sa môže líši v závisloti od typu a jeho funkcií. No základnou súčasťou setov je hlavová sprcha, sprchová tyč 
(v prípade nadomietkového sprchového setu), sprchová batéria, ručná sprcha, držiak ručnej sprchy a sprchová hadica. Pri výbere 
toho ideálne sprchového setu do vašej kúpeľne sa poraďte so svojím predajcom.

Magic click

Termostatická
batéria

rovnakej 
vami nastavenej teplote

Hadica AntiTwist

AntiTwist

Novinka
Nové série sprchových setov 

v našej ponuke

Dopriať si po náročnom dni osviežujúcu sprchu je skvelý pocit. Aby ste si ho vychutnali 

naozaj naplno, prinášame vám pestrú ponuku sprchových setov, ktoré majú nielen 

jemný a elegantný dizajn, ale aj mnoho fantastických výhod a funkcií. Vďaka systému 

proti usadzovaniu vodného kameňa sa sprcha jednoducho čistí. Extra tenká hlavová 

sprcha vyzerá veľmi pôvabne a je otočná do strán aj výškovo nastaviteľná, vďaka čomu sa 

prispôsobí vašim potrebám. Ručná sprcha s 3 typmi prúdu je zachytená na držiaku, ktorý 

je výškovo nastaviteľný a navyše s automatickou brzdou. Sprchová hadica zakončená 

technológiou Antitwist zabraňuje jej zamotaniu či zlomeniu. Termostatická batéria sa 

ovláda veľmi jednoducho a vďaka funkcii Cold Touch si nielen voda, ale aj samotná batéria 

udržiava stabilnú teplotu. Funkcie sprchového setu sa líšia v závisloti od jednotlivých typov. 

Vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje z haľadiska funkcionality aj dizajnu najviac. 

Sprchové sety a príslušenstvo
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 termostatická sprchová batéria 
s kohútikom (set CLICK)

 sprchová batéria s vaňovým výtokom (set TRIO)
 hlavová sprcha výškovo nastaviteľná, Easy Clean

 ručná sprcha s 3 funkciami
 sprchová hadica s ložiskom Antitwist

 duálne sprchové sety 
 termostatická sprchová batéria, Cold Touch 

 hlavová sprcha extra tenká, Easy Clean 
 hlavová sprcha výškovo nastaviteľná, vytočiteľná

 ručná sprcha s 1 alebo 3 funkciami, Magic 
click prepínanie (len čierne varianty)

 sprchová hadica s ložiskom AntiTwist

 duálne sprchové sety 
 hlavová sprcha extra tenká, Easy Clean 

 ručná sprcha 3 funkciami, Magic click prepínanie
 držiak ručnej sprchy výškovo nastaviteľný

 sprchová hadica s ložiskom AntiTwist

SHOWER SKY 
CLICK
oblý tvar

455 € 

SHOWER 
SKY
oblý tvar

389 € 

SHOWER SKY 
ARLEN
oblý tvar

315 € 

SHOWER SKY 
TRIO
hranatý tvar

359 € 

SHOWER 
SKY CUBE
hranatý tvar

449 € 

SHOWER SKY 
VICTORIA
hranatý tvar

319 € 

SHOWER SKY 
ARLEN & VICTORIA

DUÁLNE SPRCHOVÉ SETY

SHOWER SKY
TERMOSTATICKÉ SPRCHOVÉ SETY

SHOWER SKY 
CLICK & TRIO 

MULTIFUNKČNÉ SPRCHOVÉ SETYNovinka Novinka
 sprchová batéria podomietková 
 nástenné sprchové rameno
 hlavová sprcha extra tenká, Easy Clean
 ručná sprcha s 1 alebo 3 funkciami
 sprchová hadica s ložiskom Antitwist

 ručná sprcha s 1 funkciou (set MELODY)
 ručná sprcha s 3 funkciami (set HANNA)
 technológia Easy Clean
 sprchová hadica s ložiskom AntiTwist
 držiak ručnej sprchy

Na ostatné príslušenstvo 
sa opýtajte svojho predajcu.

SPRCHOVÝ SET 
KIRK
oblý tvar

349 € 

SPRCHOVÝ SET 
HANNA
farba zlatá

85 € 

SPRCHOVÝ SET
HARD
 ručná sprcha
s 3 polohami
 držiak ručnej sprchy
 sprchová tyč
 sprchová hadica
 farba chróm 

69 € 

SPRCHOVÝ SET 
CATRINA
hranatý tvar

429 € 

SPRCHOVÝ SET 
MELODY
farba rose gold

59 € 

SPRCHOVÉ SETY
HANNA & MELODY

PRÍSLUŠENSTVO

SPRCHOVÉ SETY
CATRINA & KIRK
PODOMIETKOVÉ SPRCHOVÉ SETY

HLAVOVÁ SPRCHA
CATRINA
hranatý tvar,
rôzne veľkosti,
zôzne hrúbky

od 99€

od 89€

HLAVOVÁ SPRCHA
KIRK
okrúhly tvar,
rôzne veľkosti,
zôzne hrúbky

SPRCHOVÁ HADICA
hladká, s ložiskom (AntiTwist), 
dĺžka 150 cm

NÁSTENNÉ SPRCHOVÉ
RAMENO 
dĺžka 400 mm, oválne

NÁSTENNÉ SPRCHOVÉ 
RAMENO 
dĺžka 400 mm, hranaté

26€20€20€

85€55€55€

99€70€70€

RUČNÁ SPRCHA
WILMA
3 funkcie: 
Spray, Mist, Spray&Mist
Magic Click prepínanie

30€ 30€30€

RUČNÁ SPRCHA
HANNA
3 funkcie: 
Spray, Mist, Spray&Mist
Magic Click prepínanie

45€30€30€30€

Novinka

Novinka
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Materiály Akrylát LUCITE®, Liaty mramor, Sylexpol
Materiál, z ktorého je vaňa či sprchová vanička vyrobená, ovplyvní nielen ich životnosť, ale aj komfort pri údržbe. S akými materiálmi 
sa u nás môžete stretnúť a aké sú ich výhody? Vane a vaničky vyrobené z patentovaného Akrylátu LUCITE® sú odolné, stálofarebné 
a neporézne. Liaty mramor je veľmi pevný a má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Vďaka unikétnemu materiálu Silexpol sú zase 
vaničky antibakteriálne, ľahko sa udržiavajú čisté a ich rozmer je možné upraviť.

Do vypredania

Sprchové 
dostupné do vypredania

Povrch AntiSlip

Reliéfny povrch  

Ako si vybrať tú správnu vaňu alebo sprchovú vaničku? Pri výbere je potrebné zvážiť 

najmä materiál a tvar. V prípade vaničiek nájdete v našom sortimente širokú ponuku 

obdĺžnikových, štvorcových aj štvrťkruhových vaničiek z Liateho mramoru či 

unikátneho materiálu Silexpol. Ak sa vám do kúpeľne nezmestí sprchový kút aj vaňa 

súčasne, bude pre vás vaňa asi tým najistejším riešením. Pravouhlá vaňa s odtokom 

v strede je ideálne na romantický kúpeľ vo dvojici. Asymetrická vaňa ponúka svojím 

diagonálne riešeným vnútorným priestorom viac pohodlia pri kúpaní ako klasické vane 

podobných rozmerov. Prispôsobte výber svojim potrebám a užívajte si dokonalý relax.

Príjemný relaxačný kúpeľ alebo 
osviežujúca sprcha
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Typ Rozmer Materiál Cena

Odtok na boku 150 x 70 cm Akrylát LUCITE® 260 €
Odtok na boku 160 x 70 cm Akrylát LUCITE® 270 €
Odtok na boku 170 x 75 cm Akrylát LUCITE® 315 €

Typ Rozmer Materiál Cena

Odtok v strede 170 x 75 cm Akrylát LUCITE® 315 €
Odtok v strede 180 x 80 cm Akrylát LUCITE® 380 €

Typ Rozmer Materiál Cena

Odtok v strede 150 x 105 cm Akrylát LUCITE® 395 €
Odtok v strede 160 x 105 cm Akrylát LUCITE® 405 €

Typ Rozmer Kompatibilita Cena

Predný panel 150 cm Rina, Debby 145 €
Predný panel 160 cm Rina, Debby 145 €
Predný panel 170 cm Rina, Debby 145 €
Predný panel 180 cm Rina, Debby 185 €
Bočný panel 70 cm Rina, Debby 75 €
Bočný panel 75 cm Rina, Debby 75 €
Bočný panel 80 cm Rina, Debby 79 €
Asymetrický panel ľavý/pravý 150 x 105 cm Olive 180 €
Asymetrický panel ľavý/pravý 160 x 105 cm Olive 189 €

VAŇA RINA

VAŇA DEBBY

VAŇA OLIVE

PANELY K VANIAM

PRAVOUHLÁ

PRAVOUHLÁ

ASYMETRICKÁ ĽAVÁ/PRAVÁ

PRAVOUHLÝM A ASYMETRICKÝM

Kombinujte s univerzálnymi 
nohami k akrylátovým vaniam

29 €

Tip na kombináciu

Typ Rozmer Materiál Farba Cena

Obdĺžniková 100 x 80 cm Silexpol biela, béžová, sivá 449 €
Obdĺžniková 120 x 80 cm Silexpol biela, béžová, sivá 479 €
Obdĺžniková 140 x 80 cm Silexpol biela, béžová, sivá 549 €
Obdĺžniková 160 x 80 cm Silexpol biela, béžová, sivá 659 €
Obdĺžniková 100 x 90 cm Silexpol biela, béžová, sivá 469 €
Obdĺžniková 120 x 90 cm Silexpol biela, béžová, sivá 499 €
Obdĺžniková 140 x 90 cm Silexpol biela, béžová, sivá 619 €
Obdĺžniková 160 x 90 cm Silexpol biela, béžová, sivá 669 €

Typ Rozmer Materiál Cena

Štvrťkruhová 90 x 90 x 3 cm Liaty mramor 240 €
Štvorcová 80 x 80 x 3 cm Liaty mramor 230 €
Štvorcová 90 x 90 x 3 cm Liaty mramor 255 €
Obdĺžniková 100 x 80 x 3 cm Liaty mramor 265 €
Obdĺžniková 120 x 80 x 3 cm Liaty mramor 300 €
Obdĺžniková 120 x 90 x 3 cm Liaty mramor 325 €

Typ Rozmer Materiál Cena

Štvrťkruhová 90 x 90 x 4 cm Akrylát LUCITE® 175 €
Štvorcová 80 x 80 x 4 cm Akrylát LUCITE® 165 €
Štvorcová 90 x 90 x 4 cm Akrylát LUCITE® 175 €
Obdĺžniková 100 x 80 x 4 cm Akrylát LUCITE® 215 €
Obdĺžniková 120 x 80 x 4 cm Akrylát LUCITE® 255 €
Obdĺžniková 120 x 90 x 4 cm Akrylát LUCITE® 275 €

Typ Rozmer Kompatibilita Cena

Rohový panel ľavý/pravý 100 x 80 cm obdĺžnikové vaničky 109 €
Rohový panel ľavý/pravý 120 x 80 cm obdĺžnikové vaničky 119 €
Rohový panel ľavý/pravý 120 x 90 cm obdĺžnikové vaničky 119 €
Čelný panel 80 x 80 cm štvorcové vaničky 95 €
Čelný panel 90 x 90 cm štvorcové vaničky 105 €
Čelný panel 90 cm štvrťkruhové vaničky 95 €

VANIČKA ELLY

VANIČKA DROP

VANIČKA GATE

PANELY K VANIČKÁM

SPRCHOVÁ, PRAVOUHLÁ

SPRCHOVÁ, RÔZNE TVARY

SPRCHOVÁ, RÔZNE TVARY

PRAVOUHLÝM A ŠTVRŤKRUHOVÝM

Kombinujte s univerzálnymi 
nohami k sprchovým vaničkám

12,60 €

Tip na kombináciu

Biela

Štvrťkruhová

Štvrťkruhová

Béžová

Štvorcová

Štvorcová

Sivá

Obdĺžniková

Obdĺžniková
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Vykurovacie tyče Astra a Baru
Zvýšte funkčnosť svojho radiátora pomocou elektrických vykuravacích tyčí Astra alebo Baru. Sú ideálne na chladné prechodné 
obdobia. Ohrievače majú reguláciu teploty a možnosť ich kedykoľvek vypnúť. Umožňujú optimálny komfort používania a nízku 
spotrebu energie.

Vyberte si zo širokej ponuky elegantných a moderných radiátorov rôznych tvarov. 

Radiátor v kúpeľnie je nielen praktickým pomocníkom na vykurovanie, ale aj dizajnovým 

prvkom. Zlaďte tvar či farbu toho správneho radiátoru s dizajnom svojej kúpeľne.

Vitajte vo svete dizajnových 
radiátorov v špičkovej kvalite!

Dopłaty do kolorów:  
Colour – extra charge: 
Paleta kolorów Instal - Projekt + 20%. 
Instal Projekt colour palette + 20%.
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 bez dopłat. 
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 no additional charges. 
Paleta RAL - wycena indywidualna. 
RAL palette – individual pricing.
Wykonanie standardowe - kolor white silk C35. 
WHITE SILK/C35 is the standard colour.

Istnieje możliwość wykończenia grzejnika 
TUBUS lakierem bezbarwnym (C1100). 
It is possible to cover TUBUS radiator with 
colourless varnish (C1100).

Więcej informacji w karcie produktu  
katalogu technicznego.
For more information please check product 
card in the technical catalogue.

odpowiedzialność
responsibility 

i

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym   
rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.
We apply exclusively paints according to restrictive  

REACH directive, which is in force in the EU.

C75 BLACK SWAN 

C31 BLACK MAT C76 BLACK HORSE

C70 MOONC69 SPARROW C71 GREY WALL

C18 ALUMINIUM C17 SILVERC19 GREY

C16 ANTHRACITE

C12 GRAPHITE

C15 GRANITE 

C73 SALT & PEPPER C33 BLACK STRUCTURE

Salt&Pepp
LC73 (B)

Dopłaty do kolorów:  
Colour – extra charge: 
Paleta kolorów Instal - Projekt + 20%. 
Instal Projekt colour palette + 20%.
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 bez dopłat. 
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 no additional charges. 
Paleta RAL - wycena indywidualna. 
RAL palette – individual pricing.
Wykonanie standardowe - kolor white silk C35. 
WHITE SILK/C35 is the standard colour.

Istnieje możliwość wykończenia grzejnika 
TUBUS lakierem bezbarwnym (C1100). 
It is possible to cover TUBUS radiator with 
colourless varnish (C1100).

Więcej informacji w karcie produktu  
katalogu technicznego.
For more information please check product 
card in the technical catalogue.

odpowiedzialność
responsibility 

i

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym   
rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.
We apply exclusively paints according to restrictive  

REACH directive, which is in force in the EU.

C75 BLACK SWAN 

C31 BLACK MAT C76 BLACK HORSE

C70 MOONC69 SPARROW C71 GREY WALL

C18 ALUMINIUM C17 SILVERC19 GREY

C16 ANTHRACITE

C12 GRAPHITE

C15 GRANITE 

C73 SALT & PEPPER C33 BLACK STRUCTURE

Graphite
LC12 (A)

Dopłaty do kolorów:  
Colour – extra charge: 
Paleta kolorów Instal - Projekt + 20%. 
Instal Projekt colour palette + 20%.
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 bez dopłat. 
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 no additional charges. 
Paleta RAL - wycena indywidualna. 
RAL palette – individual pricing.
Wykonanie standardowe - kolor white silk C35. 
WHITE SILK/C35 is the standard colour.

Istnieje możliwość wykończenia grzejnika 
TUBUS lakierem bezbarwnym (C1100). 
It is possible to cover TUBUS radiator with 
colourless varnish (C1100).

Więcej informacji w karcie produktu  
katalogu technicznego.
For more information please check product 
card in the technical catalogue.

odpowiedzialność
responsibility 

i

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym   
rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.
We apply exclusively paints according to restrictive  

REACH directive, which is in force in the EU.

C75 BLACK SWAN 

C31 BLACK MAT C76 BLACK HORSE

C70 MOONC69 SPARROW C71 GREY WALL

C18 ALUMINIUM C17 SILVERC19 GREY

C16 ANTHRACITE

C12 GRAPHITE

C15 GRANITE 

C73 SALT & PEPPER C33 BLACK STRUCTURE

Black Str.
LC33 (A)

Źródła niezawodności 
warstwy lakierniczej:
▶  Wykonujemy pasywację cyrkonową 
 z wykorzystaniem  nanotechnologii.

▶  Stosujemy minimum dwie warstwy zewnętrznej  
 powłoki lakierniczej.

▶  Zapewniamy trzykrotne zabezpieczenie 
 antykorozyjne wyrobu.

▶  Realizujemy  wieloetapowy  
 i w pełni zautomatyzowany 
 proces chemicznego przygotowania 
 powierzchni wyrobów do malowania.

▶  Wszystkie produkty odtłuszczamy alkalicznie 
 oraz płuczemy wodą DEMI.

▶  Stosowanie farb wyłącznie wiodących producentów
 na świecie, zapewnia wzmocnioną  
 odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Sources of varnish 
layer reliability:  
▶ We make zircon passivation with 
 nanotechnology application. 

▶ We apply minimum two layers of external 
 varnish cover.  

▶ We assure triple anticorrosive cover of the product.

▶ We fulfill multi-stage and fully automated process 
 of product’s surface chemical preparation for painting. 

▶ All products are alkaline degreased and rinsed 
 with DEMI water. 

▶ Application of paints exclusively from 
 leading world producers, guarantees reinforced 
 durability against mechanical damages.    

rozwój
development

W 2021 roku uruchomiliśmy nowo wybudowaną,  
najnowocześniejszą automatyczną linię lakierniczą.  

In 2021 we launched newly built, the most modern automatic varnish line.

C36 WHITE STRUCTURE

C57 ICE CREAM C37 WHITE CHOCOLATE C42 CAPPUCCINO

C44 CARDAMOM

C35 WHITE SILK [STANDARD] C34 WHITE MAT 

C43 CINNAMON 

Cardamom
LC44 (B)

Gold Mat
LC84 (B)

Dopłaty do kolorów:  
Colour – extra charge: 
Paleta kolorów Instal - Projekt + 20%. 
Instal Projekt colour palette + 20%.
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 bez dopłat. 
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 no additional charges. 
Paleta RAL - wycena indywidualna. 
RAL palette – individual pricing.
Wykonanie standardowe - kolor white silk C35. 
WHITE SILK/C35 is the standard colour.

Istnieje możliwość wykończenia grzejnika 
TUBUS lakierem bezbarwnym (C1100). 
It is possible to cover TUBUS radiator with 
colourless varnish (C1100).

Więcej informacji w karcie produktu  
katalogu technicznego.
For more information please check product 
card in the technical catalogue.

odpowiedzialność
responsibility 

i

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym   
rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.
We apply exclusively paints according to restrictive  

REACH directive, which is in force in the EU.

C75 BLACK SWAN 

C31 BLACK MAT C76 BLACK HORSE

C70 MOONC69 SPARROW C71 GREY WALL

C18 ALUMINIUM C17 SILVERC19 GREY

C16 ANTHRACITE

C12 GRAPHITE

C15 GRANITE 

C73 SALT & PEPPER C33 BLACK STRUCTURE

Black Mat
LC31 (B)

Dopłaty do kolorów:  
Colour – extra charge: 
Paleta kolorów Instal - Projekt + 20%. 
Instal Projekt colour palette + 20%.
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 bez dopłat. 
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 no additional charges. 
Paleta RAL - wycena indywidualna. 
RAL palette – individual pricing.
Wykonanie standardowe - kolor white silk C35. 
WHITE SILK/C35 is the standard colour.

Istnieje możliwość wykończenia grzejnika 
TUBUS lakierem bezbarwnym (C1100). 
It is possible to cover TUBUS radiator with 
colourless varnish (C1100).

Więcej informacji w karcie produktu  
katalogu technicznego.
For more information please check product 
card in the technical catalogue.

odpowiedzialność
responsibility 

i

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym   
rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.
We apply exclusively paints according to restrictive  

REACH directive, which is in force in the EU.

C75 BLACK SWAN 

C31 BLACK MAT C76 BLACK HORSE

C70 MOONC69 SPARROW C71 GREY WALL

C18 ALUMINIUM C17 SILVERC19 GREY

C16 ANTHRACITE

C12 GRAPHITE

C15 GRANITE 

C73 SALT & PEPPER C33 BLACK STRUCTURE

Black Horse
LC76 (B)

Dopłaty do kolorów:  
Colour – extra charge: 
Paleta kolorów Instal - Projekt + 20%. 
Instal Projekt colour palette + 20%.
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 bez dopłat. 
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 no additional charges. 
Paleta RAL - wycena indywidualna. 
RAL palette – individual pricing.
Wykonanie standardowe - kolor white silk C35. 
WHITE SILK/C35 is the standard colour.

Istnieje możliwość wykończenia grzejnika 
TUBUS lakierem bezbarwnym (C1100). 
It is possible to cover TUBUS radiator with 
colourless varnish (C1100).

Więcej informacji w karcie produktu  
katalogu technicznego.
For more information please check product 
card in the technical catalogue.

odpowiedzialność
responsibility 

i

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym   
rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.
We apply exclusively paints according to restrictive  

REACH directive, which is in force in the EU.

C75 BLACK SWAN 

C31 BLACK MAT C76 BLACK HORSE

C70 MOONC69 SPARROW C71 GREY WALL

C18 ALUMINIUM C17 SILVERC19 GREY

C16 ANTHRACITE

C12 GRAPHITE

C15 GRANITE 

C73 SALT & PEPPER C33 BLACK STRUCTURE

Grey
LC19 (B)

Dopłaty do kolorów:  
Colour – extra charge: 
Paleta kolorów Instal - Projekt + 20%. 
Instal Projekt colour palette + 20%.
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 bez dopłat. 
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 no additional charges. 
Paleta RAL - wycena indywidualna. 
RAL palette – individual pricing.
Wykonanie standardowe - kolor white silk C35. 
WHITE SILK/C35 is the standard colour.

Istnieje możliwość wykończenia grzejnika 
TUBUS lakierem bezbarwnym (C1100). 
It is possible to cover TUBUS radiator with 
colourless varnish (C1100).

Więcej informacji w karcie produktu  
katalogu technicznego.
For more information please check product 
card in the technical catalogue.

odpowiedzialność
responsibility 

i

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym   
rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.
We apply exclusively paints according to restrictive  

REACH directive, which is in force in the EU.

C75 BLACK SWAN 

C31 BLACK MAT C76 BLACK HORSE

C70 MOONC69 SPARROW C71 GREY WALL

C18 ALUMINIUM C17 SILVERC19 GREY

C16 ANTHRACITE

C12 GRAPHITE

C15 GRANITE 

C73 SALT & PEPPER C33 BLACK STRUCTURE

Aluminium
LC18 (B)

Dopłaty do kolorów:  
Colour – extra charge: 
Paleta kolorów Instal - Projekt + 20%. 
Instal Projekt colour palette + 20%.
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 bez dopłat. 
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 no additional charges. 
Paleta RAL - wycena indywidualna. 
RAL palette – individual pricing.
Wykonanie standardowe - kolor white silk C35. 
WHITE SILK/C35 is the standard colour.

Istnieje możliwość wykończenia grzejnika 
TUBUS lakierem bezbarwnym (C1100). 
It is possible to cover TUBUS radiator with 
colourless varnish (C1100).

Więcej informacji w karcie produktu  
katalogu technicznego.
For more information please check product 
card in the technical catalogue.

odpowiedzialność
responsibility 

i

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym   
rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.
We apply exclusively paints according to restrictive  

REACH directive, which is in force in the EU.

C75 BLACK SWAN 

C31 BLACK MAT C76 BLACK HORSE

C70 MOONC69 SPARROW C71 GREY WALL

C18 ALUMINIUM C17 SILVERC19 GREY

C16 ANTHRACITE

C12 GRAPHITE

C15 GRANITE 

C73 SALT & PEPPER C33 BLACK STRUCTURE

Silver
LC17 (B)

White Silk
LC35 (A)

Moon
LC70 (B)

Grey Wall
LC71 (B)

Sparrow
LC69 (B)

Ice Cream
LC57 (B)

Źródła niezawodności 
warstwy lakierniczej:
▶  Wykonujemy pasywację cyrkonową 
 z wykorzystaniem  nanotechnologii.

▶  Stosujemy minimum dwie warstwy zewnętrznej  
 powłoki lakierniczej.

▶  Zapewniamy trzykrotne zabezpieczenie 
 antykorozyjne wyrobu.

▶  Realizujemy  wieloetapowy  
 i w pełni zautomatyzowany 
 proces chemicznego przygotowania 
 powierzchni wyrobów do malowania.

▶  Wszystkie produkty odtłuszczamy alkalicznie 
 oraz płuczemy wodą DEMI.

▶  Stosowanie farb wyłącznie wiodących producentów
 na świecie, zapewnia wzmocnioną  
 odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Sources of varnish 
layer reliability:  
▶ We make zircon passivation with 
 nanotechnology application. 

▶ We apply minimum two layers of external 
 varnish cover.  

▶ We assure triple anticorrosive cover of the product.

▶ We fulfill multi-stage and fully automated process 
 of product’s surface chemical preparation for painting. 

▶ All products are alkaline degreased and rinsed 
 with DEMI water. 

▶ Application of paints exclusively from 
 leading world producers, guarantees reinforced 
 durability against mechanical damages.    

rozwój
development

W 2021 roku uruchomiliśmy nowo wybudowaną,  
najnowocześniejszą automatyczną linię lakierniczą.  

In 2021 we launched newly built, the most modern automatic varnish line.

C36 WHITE STRUCTURE

C57 ICE CREAM C37 WHITE CHOCOLATE C42 CAPPUCCINO

C44 CARDAMOM

C35 WHITE SILK [STANDARD] C34 WHITE MAT 

C43 CINNAMON 

White Choco
LC37 (B)

White mat
LC34 (B)

Cinnamon
LC43 (B)

Cappucc
LC42 (B)

Źródła niezawodności 
warstwy lakierniczej:
▶  Wykonujemy pasywację cyrkonową 
 z wykorzystaniem  nanotechnologii.

▶  Stosujemy minimum dwie warstwy zewnętrznej  
 powłoki lakierniczej.

▶  Zapewniamy trzykrotne zabezpieczenie 
 antykorozyjne wyrobu.

▶  Realizujemy  wieloetapowy  
 i w pełni zautomatyzowany 
 proces chemicznego przygotowania 
 powierzchni wyrobów do malowania.

▶  Wszystkie produkty odtłuszczamy alkalicznie 
 oraz płuczemy wodą DEMI.

▶  Stosowanie farb wyłącznie wiodących producentów
 na świecie, zapewnia wzmocnioną  
 odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Sources of varnish 
layer reliability:  
▶ We make zircon passivation with 
 nanotechnology application. 

▶ We apply minimum two layers of external 
 varnish cover.  

▶ We assure triple anticorrosive cover of the product.

▶ We fulfill multi-stage and fully automated process 
 of product’s surface chemical preparation for painting. 

▶ All products are alkaline degreased and rinsed 
 with DEMI water. 

▶ Application of paints exclusively from 
 leading world producers, guarantees reinforced 
 durability against mechanical damages.    

rozwój
development

W 2021 roku uruchomiliśmy nowo wybudowaną,  
najnowocześniejszą automatyczną linię lakierniczą.  

In 2021 we launched newly built, the most modern automatic varnish line.

C36 WHITE STRUCTURE

C57 ICE CREAM C37 WHITE CHOCOLATE C42 CAPPUCCINO

C44 CARDAMOM

C35 WHITE SILK [STANDARD] C34 WHITE MAT 

C43 CINNAMON 

White Str.
LC36 (B)

Anthracite
LC16 (B)

Dopłaty do kolorów:  
Colour – extra charge: 
Paleta kolorów Instal - Projekt + 20%. 
Instal Projekt colour palette + 20%.
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 bez dopłat. 
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 no additional charges. 
Paleta RAL - wycena indywidualna. 
RAL palette – individual pricing.
Wykonanie standardowe - kolor white silk C35. 
WHITE SILK/C35 is the standard colour.

Istnieje możliwość wykończenia grzejnika 
TUBUS lakierem bezbarwnym (C1100). 
It is possible to cover TUBUS radiator with 
colourless varnish (C1100).

Więcej informacji w karcie produktu  
katalogu technicznego.
For more information please check product 
card in the technical catalogue.

odpowiedzialność
responsibility 

i

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym   
rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.
We apply exclusively paints according to restrictive  

REACH directive, which is in force in the EU.

C75 BLACK SWAN 

C31 BLACK MAT C76 BLACK HORSE

C70 MOONC69 SPARROW C71 GREY WALL

C18 ALUMINIUM C17 SILVERC19 GREY

C16 ANTHRACITE

C12 GRAPHITE

C15 GRANITE 

C73 SALT & PEPPER C33 BLACK STRUCTURE
Granite
LC15 (B)

Dopłaty do kolorów:  
Colour – extra charge: 
Paleta kolorów Instal - Projekt + 20%. 
Instal Projekt colour palette + 20%.
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 bez dopłat. 
Tubus 2, Tubus 3, Tubus 4 no additional charges. 
Paleta RAL - wycena indywidualna. 
RAL palette – individual pricing.
Wykonanie standardowe - kolor white silk C35. 
WHITE SILK/C35 is the standard colour.

Istnieje możliwość wykończenia grzejnika 
TUBUS lakierem bezbarwnym (C1100). 
It is possible to cover TUBUS radiator with 
colourless varnish (C1100).

Więcej informacji w karcie produktu  
katalogu technicznego.
For more information please check product 
card in the technical catalogue.

odpowiedzialność
responsibility 

i

Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym   
rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.
We apply exclusively paints according to restrictive  

REACH directive, which is in force in the EU.

C75 BLACK SWAN 

C31 BLACK MAT C76 BLACK HORSE

C70 MOONC69 SPARROW C71 GREY WALL

C18 ALUMINIUM C17 SILVERC19 GREY

C16 ANTHRACITE

C12 GRAPHITE

C15 GRANITE 

C73 SALT & PEPPER C33 BLACK STRUCTURE
Black Swan
LC75 (B)

FAREBNÉ PREVEDENIA RADIÁTOROV

Farebné prevedenie s označením (A) je bez 
príplatku s označením (B) je s príplatkom. 

VYKUROVACIA TYČ BARU 
 dotykový ovládací panel

 LED elektronická signalizácia
 časovač: 2, 4, 6, 8 hod

 rozmery (mm): 40 (š) x 93 (v) x 60 (h)
 dĺžka tyče (mm):  340 / 390 / 440 / 550

 dostupné vo farbe: biela, čierna, strieborná

od 149 €

VYKUROVACIA TYČ ASTRA 
 mechanické termostatické ovládanie

 LED elektronická signalizácia
 viacero programov práce

 rozmery (mm): 59 (š) x 66 (v) x 54 (h)
 dĺžka tyče (mm):  340 / 390 / 440 / 550

 dostupné vo farbe: biela, čierna, strieborná

od 115 €

Vykurovacie tyče ASTRA a BARU
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VENTA

COLIMA

DARWIN

ARBO

RUBY

ELEKTRICKÝ SUŠIAK

KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR

KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR

KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR

KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR

 minimalistický funkčný dizajn
 na zapojenie do elektrickej zásuvky
 2 možnosti inštalácie
 šírka: 40 cm alebo 50 cm
 hĺbka: 88 - 98 mm
 dostupný vo farbe biela/čierna mat

od 279 €

 na zapojenie do centrálneho systému
alebo s vykurovacou tyčou
 materiál: výberová oceľ
 povrch: chróm, len vo farbe chróm
 šírka: 600 mm
 hĺbka: 30 mm

od 219 €

 na zapojenie do centrálneho systému
alebo s vykurovacou tyčou
 materiál: výberová oceľ
 povrch: práškovaná farba
 šírka: 540 mm
 hĺbka: 70 - 80 mm

od 219 €

 na zapojenie do centrálneho systému
alebo s vykurovacou tyčou
 materiál: výberová oceľ
 povrch: práškovaná farba
 šírka: 530 mm
 hĺbka: 83 - 93 mm

od 339 €

 na zapojenie do centrálneho systému
alebo s vykurovacou tyčou
 materiál: výberová oceľ
 povrch: práškovaná farba
 šírka: 600 mm
 hĺbka: 88 - 108 mm

od 249 €

Nákresy výškových 
variánt el. sušiaku Venta.

1 120 mm 1 600 mm

Nákresy výškových 
variánt radiátora DARWIN.

708 mm 1 072 mm 1 436 mm 1 800 mm

950 mm 1 290 mm

Nákresy výškových 
variánt radiátora RUBY.

Nákresy výškových 
variánt radiátora COLIMA.

800 mm 1 200 mm 1 500 mm 1 800 mm

Nákresy výškových 
variánt radiátora ARBO.

857 mm 1 187 mm 1 517 mm 1 847 mm

FLORIDA

NILA

SUNSET

NEVIS

MAYA

ELEKTRICKÝ SUŠIAK

INTERIÉROVÝ A KÚPEĽŇOVÝ

INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR

INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

 na zapojenie do centrálneho systému
alebo s vykurovacou tyčou
 materiál: výberová oceľ
 povrch: práškovaná farba
 šírka: 600 mm
 hĺbka: 93 - 103 mm

od 389 €

 víťaz viacerých dizajnérskych súťaží
 na povrch je možné písať
 materiál: výberová oceľ
 povrch: zrkadlo, biele alebo čierne
 šírka: 576 mm
 hĺbka: 96 mm

od 1 179 €

 3 varianty - 2-radový, 3-radový a 4-radový 
 materiál: výberová oceľ
 povrch: práškovaná farba
 šírka od 120 mm do 2080 mm
 výška od 300 mm do 2000 mm
 hĺbka 90 mm / 131 mm / 171 mm

od 465 €

 na zapojenie do centrálneho systému
alebo s vykurovacou tyčou
 materiál: výberová oceľ
 povrch: práškovaná farba
 šírka: 600 mm
 hĺbka: 88 - 100 mm

od 319 €

 2 varianty prevedení - Maya a Maya Extra
 materiál: výberová oceľ
 povrch: práškovaná farba
 šírka: od 290 mm do 1400 mm
 výška od 1000 mm do 1800 mm
 hĺbka: 106 mm

od 354 €

ŠIROKÝ 
VÝBER 

ROZMEROV
S výberom sa obráťte 
na svojho predajcu.

ŠIROKÝ 
VÝBER 

ROZMEROV
S výberom sa obráťte 
na svojho predajcu.

1 045 mm 1 375 mm 1 650 mm

Nákresy výškových 
variánt radiátora NEVIS.

875 mm 1 190 mm 1 505 mm 1 820 mm

Nákresy výškových 
variánt radiátora FLORIDA.

1 606 mm 1 806 mm 2 006 mm

Nákresy výškových 
variánt radiátora NILA.
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Ceny uvedené v katalógu sú doporučené MOC s DPH, platné od 21.5.2022 do odvolania alebo do vypredania 
zásob. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov a cien bez predchádzajúceho upozornenia. 

Zobrazenie farieb je limitované technológiou tlače a nemusí úplne zodpovedať skutočnosti. 
Za prípadné tlačové chyby neručíme. 

Verzia LOTOSAN 20220909

Autorizovaný predajca LOTOSAN

www.lotosan.sk

SLOVENSKÁ ZNAČKA
Značka LOTOSAN je originálna slovenská značka kúpeľní,

v ktorej sa premieta 30 rokov skúseností. 

Výrobu nám zastrešujú moderné závody po celom svete.

ŠIROKÝ VÝBER PRE VÁŠ ŠTÝL
Či viete presne, čo chcete, alebo potrebujete načerpať 

inšpiráciu, u nás nájdete bohatú ponuku 

kúpeľňového sortimentu. 

& INTERIÉR 2022/2023

Kúpeľne

Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu si aktuálne ceny preverte u svojho predajcu.
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