
Vany



Udržuje stálou teplotu koupele, vlastní akrylátový 
povrch vany nestudí, je příjemný 
a teplý na dotek.

Díky velmi hladkému povrchu se velice snadno 
udržuje čistý, zabraňuje usazování rzi, nečistot, 

růstu bakterií a plísní.

Je pevný a má dlouhou životnost, neuvěřitelně 
snadno odolává každodennímu používání 
a v případě poškození lze opravit.

Tlumí hluk, při napouštění vody do vany 
není slyšet obtěžující hlasitý zvuk.

Cosmo, 
podhlavník stříbrný 

SP004 (1.071 Kč), 
na přání k vanám Comfort

Standard, madlo chrom, 
2 ks, SU001 (1.547 Kč), 
na přání k vanám Clarissa, 
Perfect, Comfort, Primo, 
Ego a Serenada

Bolero, 
podhlavník stříbrný

SP003 (1.071 Kč), na přání 
k rohovým vanám Bolero

Furora, 
vnější madlo chrom, 
1 ks, SU00013 (2.023 Kč), 
na přání k vaně Furora

Pohodlí může nabírat desítky forem. Zvolte si tvar vany, 

který Vám bude nejvíce vyhovovat a který se Vám zalíbí. 

A pak se sami přesvědčíte, že v akrylátové vaně Kolo 

je koupel tak příjemná a relaxační.

PROČ KOLO? 
Moderní akrylátové vany Kolo dávají nové možnosti pro 

navrhování koupelen. Promyšlené stylové linie, přitažlivé tva-

ry, líbivé detaily a použití nejkvalitnějšího sanitárního akrylátu 

Lucite® – to vše výborně přispívá k vytvoření stylového 

koupelnového prostoru. Ocelové vany jsou již minulostí. Akry-

lát Lucite® nám dává zcela nové možnosti. Má vynikající vlast-

nosti - je pevný, neuvěřitelně snadno odolává každodennímu 

používání a díky hladkému povrchu se jednoduše udržuje.

POHODLNÁ KOUPEL
Je důležité věnovat pozornost, aby naše vana byla opravdu 

pohodlná. Uživatelský komfort dodatečně zvyšují estetické 

podhlavníky a výjimečně funkční madla, usnadňující vstu-

pování a vystupování z vany nebo změnu polohy při koupeli. 

Pamatujte na upevnění madel ještě před instalací vany – 

později to již nebude možné.

SANITÁRNÍ AKRYLÁT 
MÁ MNOHO PŘEDNOSTÍ!
Designéři koupelen na celém světě používají akrylát pro jeho krásu 

a variabilitu při výrobě. Lze jej velmi snadno tvarovat, umožňuje 

vyrábět vany přitažlivých a praktických tvarů, plně ergonomické.

PŘEDNOSTI SANITÁRNÍHO AKRYLÁTU LUCITE®

PODHLAVNÍKY, MADLA

Příjemná a relaxační koupel
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Vany pravoúhlé

PROGRESS
180 x 80 x 41 cm, č. XWP2580 (26.608 Kč),  kompletní vč. nohou

COMFORT
150 x 75 x 42 cm, č. XWP0250 (6.236 Kč), 
160 x 75 x 42 cm, č. XWP0260 (6.236 Kč), 
170 x 75 x 42 cm, č. XWP0270 (6.236 Kč), 
180 x 80 x 42 cm, č. XWP0280 (7.545 Kč), 
190 x 90 x 42 cm, č. XWP0290 (9.544 Kč) 
vany kompletní vč. nohou

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W400, MX600, MX600 PRO

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W400, MX600, MX600 PRO

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: W100, MX200, W400, 
MX600, MX600 PRO

Vnější čisté linie ve spojení s vnitřním dynamickým 
tvarem a komfortní plochou pro sezení vytváří 
z vany Clarissa výjimečné řešení v duchu moderních 
trendů, na přání rovněž v oválném a asymetrickém 
provedení.

Na přání madla Standard 
(2 ks), č. SU001 (1.547 Kč), 
podhlavník Cosmo, č. SP004 
(1.071 Kč)

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.

CLARISSA
170 x 75 x 45 cm, č. XWP2670 (20.551 Kč); 180 x 80 x 45 cm, č. XWP2680 (23.943 Kč)
190 x 90 x 45 cm, č. XWP2690 (30.869 Kč), vany kompletní vč. nohou, na přání madla Standard (2 ks), č. SU001 (1.547 Kč)



PERFECT
140 x 70 x 43,5 cm, č. XWP1040 (5.664 Kč); 150 x 75 x 43,5 cm, č. XWP1050 (6.236 Kč)
160 x 75 x 43,5 cm, č. XWP1060 (6.236 Kč); 170 x 75 x 43,5 cm, č. XWP1070 (6.236 Kč)
180 x 80 x 43,5 cm, č. XWP1080 (7.545 Kč), vany kompletní vč. nohou
na přání madla Standard (2 ks), SU001 (1.547 Kč)

PRIMO
140 x 70 x 44 cm, č. XWP0840 (5.581 Kč) , 150 x 70 x 44 cm, č. XWP0850 
(5.998 Kč) , 160 x 70 x 44 cm, č. XWP0860 (5.998 Kč) , 170 x 70 x 44 cm, 
č. XWP0870 (5.998 Kč), vany kompletní vč. nohou, na přání madla 
Standard (2 ks), č. SU001 (1.547 Kč)

NOVA TOP BEZ BARIÉR
170 x 80 x 38 cm, pravá č. YWP0871 (7.806 Kč), 
levá č. YWP0872 (7.806 Kč), profi lované dno, 
kompletní vč. nohou

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W100, MX200, W400, MX600, MX600 PRO

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM 
SYSTÉMEM: 
W100, MX200

Přes všeobecný názor platí, že 
v krátké vaně není spotřeba vody 
menší. Chcete-li se do vody plně 
ponořit, tak v delší vaně budete 
ve skutečnosti potřebovat menší 
množství vody.

Pravoúhlé vany (kromě van Clarissa a Progress) 
lze na přání kombinovat s čelním a bočním panelem 
UNI 1 (z materiálu ABS) nebo UNI 2 (z MDF desek 
s PVC folii) .

Pravoúhlé vany Primo s jednoduchým, prostým tvarem mají 
mimořádně dlouhý vnitřní prostor. Lidé o výšce 190 cm si užijí 
tak pohodlnou koupel již ve vaně Primo délky 170 cm!

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.

levá
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Vany rohové

FAMILY
155 x 155 x 46 cm, č. XWN0755 (15.565 Kč), kompletní vč. nohou, na přání čelní panel č. PWN0755 (4.998 Kč)

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W100, MX200, W400, MX600, MX600 PRO

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: W100, MX200, W400, 
MX600, MX600 PRO

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: W100, MX200

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W100, MX200, W400, 
MX600, MX600 PRO

REWIA
145 x 145 x 45 cm, č. XWN0845 (11.210 Kč), 
čelní panel č. PWN0845 (4.070 Kč), kompletní vč. nohou

SESJA
135 x 135 x 45 cm, č. XWN0835 (10.032 Kč), 
čelní panel č. PWN0835 (4.070 Kč), kompletní vč. nohou

BOLERO
130 x 130 x 38 cm, č. XWN0630 (10.032 Kč), čelní panel č. PWN0630(4.308 Kč) 
140 x 140 x 38 cm, č. XWN0640 (11.210 Kč), čelní panel č. PWN0640 (4.308 Kč)
150 x 150 x 44 cm, č. XWN0650 (12.245 Kč), čelní panel č. PWN0650 (4.308 Kč)
vany kompletní vč. nohou

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.



MAXIMA
150 x 150 x 45 cm, č. XWN0850 (12.245 Kč), kompletní vč. nohou, na přání čelní panel č. PWN0850 (4.415 Kč)

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W100, MX200, W400, MX600, MX600 PRO

Existují věci, které se nám kromě měnící se módy líbí vždy. 
Klasický elegantní styl. Funkčnost, která nás přesvědčí. 
Pohodlí, které nás rozmazlí. Rohová vana bude vždy ozdobou 
Vaší koupelny!

U rohových akrylátových van 
lze snadno zhotovit otvory 
a instalovat baterii na okraj vany.
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NEO
125 x 125 x 40 cm, č. XWN1025 (8.461 Kč), 
čelní panel č. PWN1025 (4.070 Kč), 
kompletní vč. nohou

SERENADA
145 x 145 x 41 cm, č. XWN2145 (13.733 Kč), 
kompletní vč. nohou, 
na přání madla Standard (2 ks), č. SU001 (1.547 Kč)

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.



Vany oválné

EGO
163 x 75 x 43 cm, pravá č. XWL0264 (16.470 Kč), levá č. XWL0265 (16.470 Kč), kompletní vč. nohou
na přání madla Standard (2 ks), č. SU001 (1.547 Kč)

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W400, MX600, MX600 PRO

CLARISSA
180 x 85 x 45 cm, č. XWL2680 (26.608 Kč), kompletní vč. nohou
na přání madla Standard (2 ks), č. SU001 (1.547 Kč)

EGO
163 x 75 x 43 cm, symetrická č. XWL0263 (16.470 Kč) 
kompletní vč. nohou, na přání madla Standard (2 ks), č. SU001 (1.547 Kč)

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W400, MX600, MX600 PRO

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W400, MX600, MX600 PRO

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.

pravá



 PROGRESS
180 x 85 x 41 cm, č. XWL2580 (29.798 Kč) , 190 x 90 x 41 cm, č. XWL2590 (33.808 Kč), vany kompletní vč. nohou

Vanu FURORA můžete instalovat 
ve své koupelně několika způsoby:

instalace do rohu s použitím čelního 
akrylátového panelu č. PWL0466

zapuštění do podlahy

nebo 

volně stojící instalace s půlkruhovým 
a čelním akrylátovým panelem

instalace ke stěně s půlkruhovým 
akrylátovám panelem č. PWL0467

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W400, MX600, MX600 PRO

FURORA 
se sedátkem, 165 x 130 x 44 cm, č. XWL0465 (19.695 Kč), čelní panel 
č. PWL0466 (5.200 Kč), půlkruhový panel č. PWL0467 (12.721 Kč), 
rám k vaně č. SWL0465 (3.641 Kč), vnější chromované madlo 
č. SU00013 (2.023 Kč)

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.
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Vany asymetrické

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM:  W400, MX600, MX600 PROCLARISSA
160 x 100 x 45 cm,  pravá č. XWA0860 (13.031 Kč), čelní panel č. PWA0860 (4.379 Kč), levá č. XWA0861 (13.031 Kč), 
čelní panel č. PWA0861 (4.379 Kč), boční panel (shodný pro obě provedení) č. PWA0862 (1.928 Kč), kompletní vč. nohou

pravá

pravá

pravá

pravá

GEO 
140 x 100 x 44 cm,  pravá č. XWA0840 (7.759 Kč), levá č. XWA0841 (7.759 Kč), 
čelní panel shodný pro obě provedení č. PWA0840 (3.760 Kč),
 kompletní vč. nohou

PASJA 
160 x 80/50 x 42 cm, pravá č. XWA2161 (7.235 Kč), 

levá č. XWA2261 (7.235 Kč), vana dodávána bez čelního panelu, 
kompletní vč. nohou

ELIPSO 
140 x 100 x 44 cm  
pravá č. XWA0640 (7.759 Kč), čelní panel č. PWA0640 (3.760 Kč), 
levá č. XWA0641 (7.759 Kč), čelní panel č. PWA0641 (3.760 Kč)
150 x 100 x 44 cm 
pravá č. XWA0850 (8.021 Kč), čelní panel č. PWA0850 (3.939 Kč), 
levá č. XWA0851 (8.021 Kč), čelní panel č. PWA0851 (3.939 Kč)
160 x 100 x 44 cm 
pravá č. XWA0660 (8.282 Kč), čelní panel č. PWA0660 (4.129 Kč), 
levá č. XWA0661 (8.282 Kč), čelní panel č. PWA0661 (4.129 Kč), 
kompletní vč. nohou

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W100, MX200, W400, MX600, MX600 PRO

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: 
W100, MX200

pravá pravá

pravá

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.



Všechny vany Panda lze instalovat 
využitím nohou, které se objednávají 
samostatně č. SN7 (583 Kč). Pravoúhlé 
vany Panda lze na přání kombinovat 
s univerzálním čelním a bočním panelem.
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PANDA OPAL
140 x 70 x 39 cm, č. XWP0940 (4.082 Kč)
150 x 70 x 39 cm, č. XWP0950 (4.522 Kč)
160 x 70 x 39 cm, č. XWP0960 (4.522 Kč)
170 x 75 x 39 cm, č. XWP0970 (4.522 Kč)

Vany Panda dávají ten nejlepší důkaz, 

že zařízení hezké koupelny nemusí stát 

tolik. Umožňují estetické a funkční 

vybavení koupelny i při nízkém rozpočtu. 

Jsou na přání dodávány 

s krycím panelem.

PANDA ORION 140 x 90 x 38 cm, 
pravá č. XWA0940 (6.021 Kč), čelní panel č. PWA0940 (3.522 Kč)
levá č. XWA0941 (6.021 Kč), čelní panel č. PWA0941 (3.522 Kč)

PANDA AGAT 150 x 100 x 44 cm, 
pravá č. XWA0950 (6.307 Kč), čelní panel č. PWA0950 (3.749 Kč)
levá č. XWA0951 (6.307 Kč), čelní panel č. PWA0951 (3.749 Kč) 

Vany Panda

NEO PLUS
140 x 100 x 44 cm
pravá č. XWA0740 (7.759 Kč), levá č. XWA0741 (7.759 Kč), čelní panel (shodný pro obě provedení) č. PWA0740 (3.760 Kč) 
150 x 100 x 44 cm
pravá č. XWA0750 (8.021 Kč), levá č. XWA0751 (8.021 Kč), čelní panel (shodný pro obě provedení) č. PWA0750 (3.939 Kč)
160 x 100 x 44 cm
pravá č. XWA0760 (8.282 Kč), levá č. XWA0761 (8.282 Kč), čelní panel (shodný pro obě provedení) č. PWA0760 (4.129 Kč)
vany kompletní vč. nohou

K DODÁNÍ S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM: W100, MX200, W400, MX600, MX600 PRO

levá

pravá

pravá

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.




