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Alu 32 – Rohová kabina levá nebo pravá
DO SUCHÝCH PROSTOR

Standardní provedení

Deska: dřevotřísková laminovaná deska tloušťka 32 mm 
rakouského výrobce Egger šedá U708 nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník

Dveře: 700mm otvírání ven, levé nebo pravé

Kování: klika dvourozetová kulatá z eloxovaného hliníku, 
dveřní panty z nerezu, nohy z nerezavějícího materiálu kryté 
rozetou z eloxovaného hliníku

Rozměry: vnitřní hrana desky - přední stěna 900 mm, boční 
stěna 1250 mm, celková výška 2000 mm vč. 150 mm nožičky

Cena 16 634 Kč bez DPH, 20 127 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením 
na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Kabina pravá, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – ERR-708

Kabina pravá, dveře pravé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – ERR-980

Kabina levá, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – ELR-708 

Kabina levá, dveře pravé, deska bílá 
obj kód: ALU32 – ELR-980 

Kabina pravá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – ERL-708

Kabina pravá, dveře levé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – ERL-980

Kabina levá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – ELL-708

Kabina levá, dveře levé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – ELL-980
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Alu 32 – Rohová dvojkabina levá nebo pravá
DO SUCHÝCH PROSTOR

Standardní provedení

Deska: dřevotřísková laminovaná deska tloušťka  
32 mm rakouského výrobce Egger šedá U708  
nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník

Dveře: 700mm otvírání ven, levé nebo pravé

Kování: klika dvourozetová kulatá z eloxovaného hliníku, 
dveřní panty z nerezu, nohy z nerezavějícího materiálu 
kryté rozetou z eloxovaného hliníku

Rozměry: vnitřní hrana desky - přední stěna 900 mm, 
boční stěna 1250 mm, celková výška 2000 mm  
vč. 150 mm nožičky

Cena 32 625 Kč bez DPH, 39 476 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením 
na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Kabina pravá, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: ALU32-E2RR-708

Kabina pravá, dveře pravé, deska bílá 
obj. kód: ALU32-E2RR-980

Kabina levá, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – E2LR-708 

Kabina levá, dveře pravé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – E2LR-980

Kabina pravá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – E2RL-708

Kabina pravá, dveře levé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – E2RL-980

Kabina levá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – E2LL-708

Kabina levá, dveře levé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – E2LL-980



4

Alu 32 – Rohová trojkabina levá nebo pravá
DO SUCHÝCH PROSTOR

Standardní provedení

Deska: dřevotřísková laminovaná deska tloušťka  
32 mm rakouského výrobce Egger šedá U708  
nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník

Dveře: 700mm otvírání ven, levé nebo pravé

Kování: klika dvourozetová kulatá z eloxovaného 
hliníku, dveřní panty z nerezu, nohy z nerezavějícího 
materiálu kryté rozetou z eloxovaného hliníku

Rozměry: vnitřní hrana desky - přední stěna 900 
mm, boční stěna 1250 mm, celková výška 2000 mm 
vč. 150 mm nožičky

Cena 48 938 Kč bez DPH, 59 214 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Kabina pravá, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – E3RR-708

Kabina pravá, dveře pravé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – E3RR-980

Kabina levá, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – E3LR-708 

Kabina levá, dveře pravé, deska bílá 
obj kód: ALU32 – E3LR-980 

Kabina pravá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – E3RL-708

Kabina pravá, dveře levé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – E3RL-980

Kabina levá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – E3LL-708

Kabina levá, dveře levé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – E3LL-980
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DO SUCHÝCH PROSTOR

Alu 32 – Dvojkabina do niky

Pisoárová stěna

Standardní provedení

Deska: dřevotřísková laminovaná deska tloušťka 32 mm 
rakouského výrobce Egger šedá U708 nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník

Dveře: 700mm otvírání ven, levé nebo pravé

Kování: klika dvourozetová kulatá z eloxovaného hliníku, 
dveřní panty z nerezu, nohy z nerezavějícího materiálu  
kryté rozetou z eloxovaného hliníku

Rozměry: vnitřní hrana desky - přední stěna 1850 mm, 
hloubka 1250 mm, celková výška 2000 mm vč. 150 mm 
nožičky

Standardní provedení

Deska: dřevotřísková laminovaná deska tloušťka 32 mm 
rakouského výrobce Egger šedá U708 nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník, nožičky nerez, 
krytka nožiček hliníková eloxovaná 

Rozměr: výška 1250 mm vč. 150 mm nožičky,  
hloubka 450 mm, vč. zkoseného rohu

Cena 24 898 Kč bez DPH, 30 127 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Cena 4 191 Kč bez DPH, 5 071 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením  
na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Dvojkabina, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – N2R-708

Dvojkabina, dveře pravé, deska bílá 
obj. kód:  ALU32 – N2R-980

Dvojkabina, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – N2R-708

Dvojkabina, dveře levé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – N2L-980

Pisoárová stěna 
šedá 

obj. kód: ALU32-P-708 

Pisoárová stěna 
bílá 

obj. kód: ALU32-P-980 
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Alu 32 – Trojkabina do niky

Standardní provedení

Deska: dřevotřísková laminovaná deska tloušťka 32 mm 
rakouského výrobce Egger šedá U708 nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník

Dveře: 700mm otvírání ven, levé nebo pravé

Kování: klika dvourozetová kulatá z eloxovaného hliníku, 
dveřní panty z nerezu, nohy z nerezavějícího materiálu 
kryté rozetou z eloxovaného hliníku

Rozměry: vnitřní hrana desky - přední stěna 2800 mm, 
hloubka 1250 mm, celková výška 2000 mm  
vč. 150 mm nožičky

Cena 38 980 Kč bez DPH, 47 166 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Trojkabina, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – N3R-708

Trojkabina, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: ALU32 – N3L-708

Trojkabina, dveře pravé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – N3R-980

Trojkabina, dveře levé, deska bílá 
obj. kód: ALU32 – N3L-980

DO SUCHÝCH PROSTOR
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CP 13 – Rohová kabina levá nebo pravá

Standardní provedení

Deska: laminovaná HPL deska tloušťka 13 mm 
rakouského výrobce Egger šedá U708 nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník

Dveře: 700mm otvírání ven, levé nebo pravé

Kování: příložný hliníkový WC zámek s hliníkovou koulí, 
hliníkové dveřní panty, nohy z nerezavějícího materiálu  
kryté rozetou z eloxovaného hliníku

Rozměry: vnitřní hrana desky - přední stěna 900 mm, 
boční stěna 1250 mm, celková výška 2000 mm  
vč. 150 mm nožičky

Cena 27 225 Kč bez DPH, 32 942 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Kabina pravá, dveře pravé, deska šedá  
obj. kód: CP13 – ERR-708

Kabina pravá, dveře pravé, deska bílá 
obj. kód: CP13 – ERR-980

Kabina levá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – ELL-708  

Kabina levá, dveře levé, deska bílá 
obj kód: CP13 – ELL-980

Kabina pravá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – ERL-708  

Kabina pravá, dveře levé, deska bílá 
obj kód: CP13 – ERL-980

Kabina levá, dveře pravá, deska šedá 
obj. kód: CP13 – ELR-708  

Kabina levá, dveře pravá, deska bílá 
obj kód: CP13 – ELR-980

DO MOKRÝCH PROSTOR
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CP 13 – Rohová dvojkabina levá nebo pravá

Standardní provedení

Deska: laminovaná HPL deska tloušťka 13 mm 
rakouského výrobce Egger šedá U708 nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník

Dveře: 700mm otvírání ven, levé nebo pravé

Kování: příložný hliníkový WC zámek s hliníkovou koulí, 
hliníkové dveřní panty, nohy z nerezavějícího materiálu  
kryté rozetou z eloxovaného hliníku

Rozměry: vnitřní hrana desky - přední stěna 900 mm, 
boční stěna 1250 mm, celková výška 2000 mm  
vč. 150 mm nožičky

Cena 54 450 Kč bez DPH, 65 885 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Kabina pravá, dveře pravé, deska šedá  
obj. kód: CP13 – E2RR-708

Kabina pravá, dveře pravé, deska bílá 
obj. kód: CP13 – E2RR-980

Kabina levá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – E2LL-708  

Kabina levá, dveře levé, deska bílá 
obj kód: CP13 – E2LL-980

Kabina pravá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – E2RL-708  

Kabina pravá, dveře levé, deska bílá 
obj kód: CP13 – E2RL-980

Kabina levá, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – E2LR-708  

Kabina levá, dveře pravá, deska bílá 
obj kód: CP13 – E2LR-980

DO MOKRÝCH PROSTOR
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CP 13 – Rohová trojkabina levá nebo pravá

Standardní provedení

Deska: laminovaná HPL deska tloušťka 13 mm 
rakouského výrobce Egger šedá U708 nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník

Dveře: 700mm otvírání ven, levé nebo pravé

Kování: příložný hliníkový WC zámek s hliníkovou koulí, 
hliníkové dveřní panty, nohy z nerezavějícího materiálu  
kryté rozetou z eloxovaného hliníku

Rozměry: vnitřní hrana desky - přední stěna 900 mm, 
boční stěna 1250 mm, celková výška 2000 mm  
vč. 150 mm nožičky

Cena 81 755 Kč bez DPH, 98 924 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Kabina pravá, dveře pravé, deska šedá  
obj. kód: CP13 – E3RR-708

Kabina pravá, dveře pravé, deska bílá 
obj. kód: CP13 – E3RR-980

Kabina levá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – E3LL-708  

Kabina levá, dveře levé, deska bílá 
obj kód: CP13 – E3LL-980

Kabina pravá, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – E3RL-708  

Kabina pravá, dveře levé, deska bílá 
obj kód: CP13 – E3RL-980

Kabina levá, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – E3LR-708  

Kabina levá, dveře pravá, deska bílá 
obj kód: CP13 – E3LR-980

DO MOKRÝCH PROSTOR
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CP 13 – Dvojkabina do niky

Pisoárová stěna

Standardní provedení

Deska: laminovaná HPL deska tloušťka 32 mm 
rakouského výrobce Egger šedá U708 nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník

Dveře: 700 mm otvírání ven, levé nebo pravé

Kování: příložný hliníkový WC zámek s hliníkovou koulí, 
hliníkové dveřní panty, nohy z nerezavějícího materiálu 
kryté rozetou z eloxovaného hliníku

Rozměry: vnitřní hrana desky - přední stěna 1850 mm, 
hloubka 1250 mm, celková výška 2000 mm vč. 150 mm 
nožičky

Standardní provedení

Deska: laminovaná deska tloušťka 13 mm rakouského 
výrobce Egger šedá U708 nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník, nožičky nerez, 
krytka nožiček hliníková eloxovaná 

Rozměr: výška 1250 mm vč. 150 mm nožičky,  
hloubka 450 mm, vč. zkoseného rohu

Cena 41 145 Kč bez DPH, 49 785 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Cena 5 302 Kč bez DPH, 6 415 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením  
na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Dvojkabina, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – N2R-708

Dvojkabina, dveře pravé, deska bílá 
obj. kód: CP13 – N2R-980

Dvojkabina, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – N2L-708

Dvojkabina, dveře levé, deska bílá 
obj. kód: CP13 – N2L-980

Pisoárová stěna 
šedá 

obj. kód: CP13-P-708 

Pisoárová stěna 
bílá 

obj. kód: CP13-P-980 

DO MOKRÝCH PROSTOR
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Trojkabina, dveře pravé, deska bílá 
obj. kód: CP13 – N3R-980

CP 13 – Trojkabina do niky

Standardní provedení

Deska: laminovaná HPL deska tloušťka 32 mm  
rakouského výrobce Egger šedá U708 nebo bílá W980

Profily: stříbrný matný eloxovaný hliník

Dveře: 700mm otvírání ven, levé nebo pravé

Kování: přiložený hliníkový WC zámek s hliníkovou koulí, 
hliníkové dveřní panty, nohy z nerezavějícího materiálu 
kryté rozetou z eloxovaného hliníku

Rozměry: vnitřní hrana desky - přední stěna 2800 mm, 
hloubka 1250 mm, celková výška 2000 mm vč. 150 mm 
nožičky

Cena 66 761 Kč bez DPH, 80 780 Kč s DPH
Cena obsahuje materiál, montážní návod a dopravu na místo.
 
Možné za příplatek: jiná barva, montáž
Možnost dodání i jiných rozměrů, variant – vždy se zaměřením na stavbě a konkrétní cenovou nabídkou.

Trojkabina, dveře pravé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – N3R-708

Trojkabina, dveře levé, deska šedá 
obj. kód: CP13 – N3L-708

Trojkabina, dveře levé, deska bílá 
obj. kód: CP13 – N3L-980

DO MOKRÝCH PROSTOR

Tiskové chyby vyhrazeny.



12

Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42  Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04  Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk

Infolinka 

Velkoobchod: +420 220 800 100 

Koupelny: +420 220 800 000
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Kompletní nabídku  
sanitárního a topenářského  

vybavení naleznete 
v našich produktových

katalozích. 


