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Koupelna s výrobky
značky CONCEPT

se stane vaší osobní
oázou, v níž se budete

cítit výborně ...

Jsme jediným, exkluzivním dovozcem 
a prodejcem sortimentu CONCEPT v ČR a SR.

Pod označením CONCEPT najdete v naší nabídce produkty, jež pro vás vybírá 
náš tým obchodní a technické podpory ve spolupráci s celoevropským sdružením 
odborných velkoobchodů EDT Gmbh, mezi které patříme i my. 

Tyto vysoce kvalitní výrobky od předních světových producentů (např. ACO, 
ALCAPLAST, COMAP, EMCO, GEBERIT, HANSA, HONEYWELL, HUPPE, IDEAL 
STANDARD, ISAN, KALDEWEI, KORADO, MEIBES, OVENTROP, RAVAK, 
REGULUS, SANELA, TECE, TESA, T.W.I., VILLEROY & BOCH, VITRA, ZEHNDER 
a další) se vyznačují výborným poměrem cena/kvalita. 

Značka CONCEPT je celoevropsky dobře vnímanou a známou značkou, která 
existuje již přes 40 let v zemích, kde působí členové EDT například: Německo, 
Francie, Itálie, Španělsko, Belgie, Maďarsko, Polsko, Rakousko atd.
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Sanitární keramika 
Concept 100
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Požadavky na design mohou být různé

Sanitární keramika CONCEPT 100 je rozmanitá. Její výjimečnost použití dvou 
různých tvarů – oblých a hranatých. Pokud máte rádi jednoduchost a vyhovují vám 
čisté linie bez ozdob, potom vám budou nejvíce vyhovovat rovné tvary keramiky 
CONCEPT 100. Pokud naopak dáváte přednost hranatým tvarům, potom si můžete 
být jisti, že jste výběrem sanitární keramiky CONCEPT 100 udělali také správnou 
volbu. V obou případech jste se rozhodli pro velmi atraktivní a kvalitativně vysoce 
hodnotný design, u kterého jsou cena a výkon zcela v rovnováze. 

V případě rozdílných designových požadavků můžete použít jednu sérii sanitární 
keramiky CONCEPT 100.

Oblé nebo hranaté?

CONCEPT 100 – design pro každý styl. Právě v koupelnovém vybavení se může 
skrývat potěšení pro každého. Někdo má rád provedení minimalistické s výraznými 
liniemi a bez ozdob, jiný dává přednost dekorativnímu, oblému pojetí. Je opravdu 
těžké najít správnou sanitární keramiku, která by vyhovovala každému? Ale vůbec 
ne! S kolekcí CONCEPT 100 vám představujeme program, který je díky svému 
flexibilnímu designu schopen vyhovět nejrůznějším stylům. CONCEPT 100 vás 
přesvědčí díky své tvarové variabilitě – s možností oblých nebo hranatých linií. 

Jednotlivé produkty keramiky CONCEPT 100 můžete libovolně kombinovat podle 
svých potřeb. 

CONCEPT 100 je program s inovativním designem, 
který se vám bude stále líbit. 
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Dobré ráno, krásná koupelno!

Dobrá sanitární keramika musí vynikat nejen ve své estetické formě, ale musí také 
především splňovat vysokou míru funkčnosti, kterou máte u série CONCEPT 100 
zaručenou díky kvalitnímu provedení všech detailů.

Široké rozpětí programu sanitární keramiky CONCEPT 100 nabízí výrobky téměř 
pro každou situaci: umývátko pro WC ve dvou velikostech, umyvadla v různých 
šířkách a designech, WC v provedení závěsném nebo stojícím, bidet či pisoár. 

Pisoáry CONCEPT 100 jsou také k dispozici ve verzi s radarovým ovládáním 
splachování pro použití ve veřejném sektoru, a to jak v provedení standardním, tak 
i  ve  verzi designové s krytem/bez krytu. Ovládací elektronika je plně skryta 
za  keramikou, a tím je chráněna před případným poškozením. Pisoáry jsou 
dodávány ve verzi s připojením na zdroj. 

WC sedátka CONCEPT nabízíme v několika provedeních, a to klasické termoplas-
tové a duraplastové. Dále v klasickém provedení nebo „SLIM” provedení. Na výběr 
jsou sedátka vybavená bezhlučným zavíráním pod označením „SOFT CLOSE”. 

„Konečně
koupelna,

 kde se cítím
skvěle.“
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Závěsné WC s technologií RIMLESS 

U klasických závěsných klozetů využívajících vnitřního kruhu splachování ať už je 
kruh otevřený, uzavřený či polouzavřený, nikdy při spláchnutí nezajistí zcela 
rovnoměrné opláchnutí vnitřní části mísy. A i sám splachovací kruh představuje 
záhyb, v němž se mohou nerušeně usazovat nečistoty a bakterie. Řešením tohoto 
problému je WC bez splachovacího kruhu konstruované tak, aby se samo 
postaralo o svou perfektní údržbu a nedocházelo k usazování bakterií a k jejich 
množení. V  sérii CONCEPT 100 naleznete klozety v několika designových 
provedeních s technologii RIMLESS.

WC s technologii RIMLESS jsou bez splachovacího okruhu, systém RIMLESS 
zabraňuje množení choroboplodných zárodků a nabízí vynikající hygienické 
parametry. Prováděné zkoušky vlastností na test ukládání bakterií a oplachu mísy 
vykazují o 95% lepší výsledky u WC se systémem RIMLESS ve srovnání se stan-
dardními WC s vnitřním kruhem splachování.
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 Sanitární keramika CONCEPT 100

Umyvadlo kulaté 55, 60 a 65 cm
5272L003-1121, 5273L003-1121,
5274L003-1121 

Umyvadlo hranaté Style 60, 65, 70 cm
5276L003-1121, 5277L003-1121,
5278L003-1121

Umyvadlo nábytkové Style 80 cm
5279L003-1121

Polosloup pro umývátko
a umyvadlo
5280L003-7200, 5281L003-7200

Umývátko kulaté 
45 cm - 5270L003-1121
50 cm - 5271L003-1121

Umývátko hranaté Style 50 cm
5275L003-1121

Umývátko rohové CONCEPT 100
6093L003-0001

Umývátko úzké CONCEPT 100
6024L003-0811
(přípravou na otvor L-P)

Umývátko kulaté 
bez otvoru CONCEPT 100 
38 cm – 6018L003-0811 
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Sanitární keramika CONCEPT 100

WC závěsné CONCEPT 100, 
hluboké nebo mělké splachování
5319L003 – 0075, 5318L003 – 0075

WC závěsné Virta Sento, 
hluboké splachování
4448B003-0075 WC 

WC závěsné Vitra Sento 
Rim-Ex kompakt 
7747B003 – 0075

WC závěsné, 
hluboké nebo mělké splachování
5283L003-1128, 5284L003-1125

WC kombinované s hlubokým 
splachováním spodní provedení
8.2423.7.000.791.3

WC kombinované s hlubokým 
splachováním; zadní provedení 
8.2423.6.000.791.3

WC mísa
hluboké splach. - 5285L003-1125

mělké splach. -  5286L003-1125

WC závěsné Vitra Sento Rim-Ex
7748B003-0075

WC závěsné Vitra Rim-Ex
7740B003-0075 

WC závěsné Rim-Ex
hluboké splachování 
7741N003-1428 

WC závěsné Style Rim-ex,
7744N003-1125

WC závěsné Style Rim-ex,
7672B003-0075
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Sanitární keramika CONCEPT 100

Příslušenství k pisoárům

Pisoár s poklopem Pure Style,
5218B003D6030
(také v provedení s radarovým splach.)

Pisoár bez poklopu Pure Style,
5218B003D0199
(také v provedení s radarovým splach.)

Pisoár s horním nebo zadním 
přívodem Normus, 
6563N003-1075, 6663N003-1074, 
(také v provedení s radarovým splach.)

Pisoár Arkitekt s horním 
nebo zadním přívodem,
6202B003-0198, 6201B003-0199
(také v provedení s radarovým splach.)

Dělící stěna Metrix keramická
5129B003-0155

Sítko nerezové pro pisoár Arkitekt 
se zadním přívodem
PT47k

Sítko nerezové pro pisoár  
se zadním přívodem Normus
PT45K

Arkitekt dělící stěna keramická
5172L003-0155

Sítko nerezové pro pisoár 
s poklopem Pure Style 
a pisoár bez poklopu Pure Style 
PT46K

Bidet závěsný
5282L003-1123

Bidet závěsný Vitra Sento
4338B003-0288

Bidet Vitra, vnitřní přívod, 1 otvorový
5324L003-0288
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Sanitární keramika CONCEPT 100

WC sedátko duroplastové  
Soft Close,
CONCEPT 300 PU

WC sedátko termoplastové, 
CONCEPT 100 N

WC sedátko duroplastové, 
CONCEPT 200 U

WC sedátko duroplastové 
odnímatelné Soft Close, 
CONCEPT 350B 
(použití pro 5283, 5284)

WC sedátko duroplastové, 
S793T010 
(použití pro 5318, 5319, 7740)

WC sedátko Vitra duroplastové 
Sento Soft Close, 72-003-309
(použití pro WC 4448, 7748, 7747)

WC sedátko Vitra duroplastové 
Sento, 86-003-001 
(použití pro WC 4448, 7748, 7747)

WC sedátko Vitra duroplastové 
Sento Soft Close, 86-003-009
(použití pro WC 4448, 7748, 7747)

WC sedátko Vitra duroplastové 
Sento Soft Close Slim 100-003-009
(použití pro WC 4448, 7748)

WC sedátko Vitra S50 duraplastové
72-003-301
(použití pro WC 5318, 5319, 7740)

Sedátko WC – duroplastové, 
použití 
25-003-001 
(použití pro WC 7741N003)

WC sedátko duroplastové Style 
Soft Close, 74-003-409 
(použití pro WC 7744)

WC sedátko duroplastové 
Soft Close, 90-003-409
(použití pro WC 7672)
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Sanitární keramika CONCEPT 100 – přehled rozměrů

UMÝVÁTKO KULATÉ UMYVADLO KULATÉ

Umývátko kulaté
45 cm
5270L003-1121

Umývátko kulaté
50 cm
5271L003-1121

Umyvadlo kulaté
55 cm
5272L003-1121

Umyvadlo kulaté
60 cm
5273L003-1121

Umyvadlo kulaté
65 cm
5274L003-1121

UMÝVÁTKO 
HRANATÉ UMYVADLO HRANATÉ

7

UMYVADLO 
NÁBYTKOVÉ 

Umyvadlo hranaté Style
50 cm
5275L003-1121

Umyvadlo hranaté Style
60 cm
5276L003-1121

Umyvadlo hranaté Style
65 cm
5277L003-1121

Umyvadlo hranaté Style
70 cm
5278L003-1121

Umyvadlo hranaté Style
80 cm
5279L003-1121
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Sanitární keramika CONCEPT 100 – přehled rozměrů

ZÁVĚSNÉ WC

UMÝVÁTKO VITRA

Umývátko úzké Vitra 
s přípravou na otvor L / P 
6024L003-0811

WC závěsné 
hluboké splachování - 5319L003 – 0075
mělké splachování - 5318L003 – 0075

WC závěsné Vitra Sento
hluboké splachování - 4448B003-0075 WC

WC závěsné Vitra Sento Rim-Ex kompakt 
7741N003-1428

WC závěsné Vitra Rim-Ex
7740B003-0075

WC závěsné Vitra Sento Rim-Ex
7748B003-0075

WC závěsné Vitra Sento Rim-Ex kompakt
7747B003 – 0075

Umývátko rohové Vitra
6093L003
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WC MÍSA

WC mísa - hluboké splach. 
5285L003-1125
WC mísa - mělké splach. 
5286L003-1125

WC ZÁVĚSNÉ

WC závěsné - hlub. splach.
5283L003-1128
WC závěsné - mělké 
splach.
5284L003-1125

BIDET ZÁVĚSNÝ

Závěsný bidet
Jednootvorový
 5282L003-1123
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KOMBINOVANÉ WC

PISOÁR

PISOÁR S POKLOPEM
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WC kombinované s hlubokým splachováním
zadní provedení – 8.2423.6.000.791.3
spodní provedení – 8.2423.7.000.791.3

Pisoár Normus - horní přívod
6563N003-1075
(také v provedení s radarovým splachováním)

Pisoár Arkitekt - horní přívod
6202B003-0198
(také v provedení s radarovým splachováním)

Pisoár s poklopem – 5218B003D6030
Pisoár bez poklopu – 5218B003D0199
(také v provedení s radarovým splachováním RAD 5218)

Pisoár Normus - zadní přívod
6663N003-1074
(také v provedení s radarovým splachováním)

Pisoár Arkitekt - zadní přívod
6201B003-0199
(také v provedení s radarovým splachováním)

Sanitární keramika CONCEPT 100 – přehled rozměrů
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Sanitární keramika 
Concept Cube
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V sérii CONCEPT CUBE najdete také WC

s novou technologií splachování RIMLESS (bez splachovacího okraje). Toto 
technické vylepšení zabraňuje množení choroboplodných zárodků a  nabízí 
vynikající hygienické parametry. Objem průtoku vody je veden rovnoměrně 
po  celé vnitřní ploše klozetu. K těmto WC se nabízí ucelená řada sedátek 
jak klasická, se  SOFT CLOSE tak jejich kombinace v ultratenkém provedení.

Design by Robin Levien
Britský designér Robin Levien, který je držitelem několika ocenění za návrhy sanitárních 
výrobků. Odborníkem na optimalizaci prostoru a jeho důmyslně navržené výrobky 
přemění koupelnu jakéhokoliv rozměru na jedinečné místo pro každodenně strávený čas. 
Robin je právem nazýván ,,Královským designerem pro průmysl“ a vytváří působivý 
a moderní design, který je přístupný pro každého spotřebitele.
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Kolekce Cube
koupelna, kterou si můžete snadno sestavit sami

Jednoduché, elegantní a snadné k použití jsou všechny modely výrobků. Ultra 
hladký povrch zjednoduší jejich čištění a klozetové sedátko s automatickým 
sklápěním je promění v přepychové klozety. CONCEPT Cube představuje kvalitní 
design i dokonalou funkčnost, kterou si můžete dovolit.

Klozety a bidety CONCEPT Cube jsou velmi praktické, moderní a snadno použitelné. 
Jsou navrženy tak, aby je bylo možné kombinovat s jakýmkoli typem umyvadla 
nebo vany. Vyberete si ze dvou moderních tvarů a použijte kombi klozet nebo 
závěsný klozet. Všechny klozety budou vypadat skvěle. 

Umyvadla Cube 
více rozměrů, více možností

Mohutné a jednoduché tvary umyvadel Cube, charakteristické jemným tvarem 
vnitřního prostoru umyvadla, zajistí moderní vzhled, který je krásně vyvážen s dalšími 
prvky kolekce vhodná do jakéhokoliv typu prostoru, zatímco dvě zkrácené verze 
umyvadel poskytnou architektonický styl i těm nejmenším koupelnám. 

I praktická řešení mohou být designová

Sanitární keramika CONCEPT Cube představuje kreativní design vyhovující 
praktickému řešení. Tato řada nabízí tři charakteristické tvary umyvadel, ze kterých 
si vyberete styl odpovídající vašemu vkusu. Díky široké nabídce produktů objevíte 
různé možnosti použití umyvadel a klozetů. Ať již chcete vybavit velmi užívanou 
rodinnou koupelnu, či elegantní prostor ke sprchování nebo spolehlivou a funkční 
koupelnu pro hosty, CONCEPT Cube vám nabízí úplné řešení a také tomu 
odpovídající hodnotu.

Úspora vody

Nádržka s dvojčinným splachováním je součástí všech kombi klozetů. Ne vždy 
potřebujete spláchnout s větším objemem vody a s touto armaturou můžete využít 
splachování s objemem 6 litrů vody anebo menší s objemem 3 litry vody. Systém 
dvojčinného splachování vám zajistí úsporu asi 50 % vody.
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Sanitární keramika CONCEPT CUBE

Umývátko 40 x 36 cm s otvorem
E803101

Umyvadlo 50, 55 a 60 cm s otvorem
E788101; E784201; E794301, E815701

Umyvadlo úzké 55 cm s otvorem
E799201

Umyvadlo nábytkové 70 cm
E815601

Umyvadlo nábytkové 100 cm
E815401

Polosloup pro umývátka a umyvadla CUBE
E783901; E784001

WC kombinované - mísa 
E794101

WC nádrž A na kombi klozet
E786001

WC Nádrž B na kombi klozet CUBE
E785901

Bidet závěsný
E799601

WC závěsné - hluboké splachování
E785001 

WC závěsné – hluboké splachování
E817401 
WC závěsné – hluboké splachování 
IDEAL PLUS
E8174MA

Sedátko pro keramiku CONCEPT 
Cube
E791801; Slow Close - E791701

Sedátko duraplastové ultra ploché 
pro keramiku CONCEPT Cube
E772501; Slow Close - E772601
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Sanitární keramika CONCEPT CUBE - přehled rozměrů

Umyvadlo 50, 55 a 60 cm s otvorem
E788101; E784201; E794301

Umyvadlo nábytkové 100 cm
E815401

Umyvadlo úzké 55 cm s otvorem
E799201

Umývátko 46x36 cm s otvorem
E803101

Umyvadlo nábytkové 70 cm
E815601

UMÝVÁTKO UMYVADLO HRANATÉ

UMYVADLO HRANATÉ NÁBYTKOVÉ
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Sanitární keramika CONCEPT CUBE - přehled rozměrů

Bidet závěsný
E799601

WC závěsné - hluboké splachování
E785001 

WC závěsné – hluboké splachování
E817401 
WC závěsné – hluboké splachování IDEAL PLUS
E8174MA

WC kombinované - mísa E794101
+ WC nádrž A na kombi klozet E786001
+ WC Nádrž B na kombi klozet CUBE E785901

WC KOMBINOVANÉWC ZÁVĚSNÉ
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Sanitární keramika
a nábytek 
Verity design
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Sanitární keramika a nábytek Verity Design

Keramika se vyznačuje kvalitní povrchovou úpravou, elegantním designem a novými 
technologiemi. Kolekce VERITY DESIGN ukáže svoji univerzálnost i  v menších 
koupelnách díky čistými liniím a široké řadě rozměrů. 

Nábytek je zavěšen na zdi a nabízí promyšlené úložné prostory s optimální 
skladbou zásuvek. Ať už se jedná o nízké skříňky, vysoké skříňky nebo zrcadla, 
jejich vhodné uspořádání nabídne koupelně netušený úložný prostor. Ať už chcete 
klasický elegantní vzhled nebo moderní design, máte na výběr z mnoha barev 
a dekoru, které umožní vytvořit si vlastní estetickou značku. K dispozici je matná, 
lesklá nebo dřevěná povrchová úprava a vysoce kvalitní chromový povrch madel, 
který zdůrazňuje eleganci této kolekce.
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Povrchová úprava - Ceramicplus

Více čistoty – více času pro kvalitní život: CeramicPlus. Inovativní zušlechtění povrchu 
od firmy Villeroy & Boch se za deset let mnohokrát osvědčilo: pomáhá udržovat 
vaši keramiku čistší. Na povrchu CeramicPlus nečistoty takřka neulpívají a tekutiny 
odtékají rychleji.

Výhody pro vás:
• Snazší a rychlejší čištění
• Snížené používání čistících prostředků
• Nižší spotřeba vody 

Inovativní technologie - Direct Flusch

Villeroy & Boch stanovuje nové hygienické normy s WC inovací DirectFlush. 
U bezokrajového WC s DirectFlush je běžný splachovací okraj nahrazen inteligentním 
proudem vody, který vypláchne celý vnitřek mísy, aniž by došlo k rozstřikování. 
Konvenční WC mají úzký splachovací okraj, jejichž prostor je velmi obtížné udržet 
bez  ukládání bakterií. Se spotřebou vody pouze 3 nebo 4,5 litru, inovativní 
splachovací technologie udržuje vysokou účinnost vyplachování a  zajišťuje 
vypláchnutí celé mísy, takže může být zabráněno znečištění. Vzhledem k tomu, 
že WC s otevřeným okrajem je zcela hladké WC, umožňuje vám to zvláště rychlé 
důkladné vyčištění. WC DirectFlush tedy splňuje hygienické požadavky nejen 
v nemocnicích nebo ve frekventovaných veřejných budovách, ale také v soukromých 
domech.
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Závěsná spodní skříňka pod umývátko - 1 dvířka
Spodní skříňku doporučujeme doplnit nábytkovým umyvadlem Verity Design (umyvadlo není součástí balení). 

Rozměry Obj. kód panty vlevo Obj. kód. panty vpravo Umývátko obj. kód.

36,5 x 44,5 x 30 cm B017 00 XX B017 01 XX 53034501

* pochromované úchytky

1

Závěsná vysoká skříňka - 1 dvířka

Rozměry Obj. kód panty vlevo Obj. kód. panty vpravo

35 x 174,3 x 34 cm B024 00 XX B024 01 XX

* pochromované úchytky

3

Závěsná spodní skříňka pod umyvadlo - 2 zásuvky
Spodní skříňku doporučujeme doplnit nábytkovým umyvadlem Verity Design (umyvadlo není součástí balení). 

Rozměry Obj. kód. panty vpravo Umyvadlo obj. kód.

45 x 57,5 x 39 cm B018 00 XX 51035501

50 x 57,5 x 42,5 cm B019 00 XX 51036001

52,5 x 57,5 x 45 cm B020 00 XX 51036501

750 x 575 x 450 mm B021 00 XX 51038001

950 x 575 x 450 mm B022 00 XX 51031001

1250 x 575 x 450 mm B023 00 XX
51031301

(dvojumyvadlo) 

* pochromované úchytky

2

1

Bílá - lesk
DH

Antracitová - lesk
FP

Terakotová - lesk
N9

Jilm - tmavý
FE

Jilm - světlý
PN

Dekory - tělo a dvířka (XX v kódu zboží nahradit kódem barvy)

2 2

2

3
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Závěsná skříňka - 1 dvířka

Rozměry Obj. kód panty vlevo Obj. kód. panty vpravo

35 x 87,2 x 34 cm B025 00 XX B025 01 XX

* pochromované úchytky

4

Závěsná zrcadlová skříňka
osvětlení, skleněné police, vypínač, el. zásuvka, zvětšovací zrcadlo, magnetický proužek, miska

Rozměry Počet polic obj. kód

60 x 74,65 x 14,9 cm 2 (2 dvířka) B304 F6 XX

80 x 74,65 x 14,9 cm 4 (2 dvířka) B304 F8 XX

100 x 74,65 x 14,9 cm 4 (2 dvířka) B304 F1 XX

130 x 74,65 x 14,9 cm 4 (3 dvířka) B304 F3 XX

5

Závěsné zrcadlo - osvětlení vlevo/vpravo, vypínač

Rozměry obj. kód osvětlení vlevo obj. kód osvětlení vpravo

45 x 80 x 4,5 cm B300 4L XX B300 4R XX

55 x 80 x 4,5 cm B301 5L XX B301 5R XX

65 x 80 x 4,5 cm B302 6L XX B302 6R XX

6

Závěsné zrcadlo - osvětlení vlevo i vpravo, vypínač

Rozměry obj. kód osvětlení vlevo

80 x 61,6 x 4,5 cm B303 80 XX

100 x 61,6 x 4,5 cm B303 10 XX

130 x 61,6 x 4,5 cm B303 13 XX

7

4

6 7

5
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Sanitární keramika VERITY DESIGN

Umývátko s otvorem 45 x 35 cm
53034501

Umyvadlo 55 x 43 cm - 51035501
Umyvadlo 60 x 47 cm - 51036001 
Umyvadlo 65 x 51 cm - 51036501

Umývátko kompaktní 53 x 25 cm
53005001
CeramicPlus - 530050R1

Umyvadlo 80 x 48,5 cm - 51038001
Umyvadlo 100 x 48,5 cm - 51031001

Umývátko rohové 41,5 x 41,5 cm
53404001
CeramicPlus - 534040R1

Dvojité umyvadlo 130 x 48,5 cm
51031301

Polosloup pro umývátka
52070001

Polosloup pro umyvadla
52020001

WC závěsné 37,5 x 56,5 cm
hluboké splach., vodorovný odpad
56711001

WC závěsné 37 x 54 cm
vodorovný odpad
56801001

WC kombinované
hluboké splach., vodorovný odpad
56731001

Sedátko SlimSeat duraplastové
Quick Release a Soft-close
9M65S101

Pisoár odsávací - 55030101
Poklop - 9956S901
Také v provedení s rad. splach. 

WC závěsné kompakt 35 x 48 cm
hluboké splach., vodorovný odpad
66181001

Nádržka keramická 
57031101

WC závěsné bezokrajové 
37 x 54 cm, vodorovný odpad
5643R001

Sedátko pro bezokrajové 
WC Verity Design
9M76S101

Sedátko pro WC Verity Design
9M66S901

Quick Release a Slow Close  
9M55S901

Bidet závěsný, 1-otvorový
37 x 56 cm
54030001
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Sanitární keramika VERITY DESIGN
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Pisoár odsávací - 55030101              Poklop - 9956S901
Také v provedení s rad. splach. 

PISOÁR

Sanitární keramika VERITY DESIGN
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56711001
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Akrylátové vany
a vaničky 
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Výběr vhodné vany nebo sprchové vaničky pro vaši koupelnu již nemusí být tak 
složitý díky nové řadě van a sprchových vaniček CONCEPT 100. V této řadě 
najdete akrylátové vany a vaničky klasických i netradičních tvarů, které se hodí 
téměř do každé koupelny. Díky jemnému a jednoduchému designu můžete 
produkty řady CONCEPT 100 snadno kombinovat s ostatními koupelnovými prvky.

Co je lepšího než osvěžující koupel? 

Ve vanách CONCEPT 100 můžete nechat své myšlenky volně plynout a užívat si 
pocit naprosté volnosti a odpočinku. Vany jsou vyrobeny ze sanitárního akrylátu, 
díky němuž se budete cítit příjemně a bezpečně. Sanitární akrylát získává 
ve výrobním procesu různé tvary. Konečný produkt je velmi stabilní a kvalitní. 
Výhodou akrylátu je jeho schopnost udržet požadovanou teplotu vody déle, 
nežli je tomu u ocelových van. Všechny akrylátové vany CONCEPT 100 
mají hloubku 470 mm, která zaručuje pohodlí při maximálním naplnění vany 
vodou. Vany mají zaoblené boční hrany, které zajišťují bezpečnost a ergonomii.

Osvěžující rozmanitost tvarů

Program CONCEPT nabízí klasické obdélníkové vany, šestihranné vany, rohové 
vany a asymetrické vany, které vyhovují individuálním potřebám a vkusu uživatelů.
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Obdélníkové vany

Obdélníkové vany jsou považovány za klasiku a představují nejčastější řešení 
při budování nové koupelny. CONCEPT 100 nabízí obdélníkové vany ve čtyřech 
velikostech, které splňují téměř všechny požadavky moderní koupelny. Každá 
z nabízených variant zaručuje komfort a pohodlí při koupeli. Vany CONCEPT 
lze zabudovat do malých koupelen, pro jejichž účely jsou nabízeny varianty 160 cm 
a 170 cm, v provedení také se středovým odpadem. Varianta 180 cm pak 
nabízí dostatečný prostor pro koupel ve dvou.

Šestihranné a asymetrické vany

Vysokou úroveň z pohledu architektů a estétů si získaly šestihranné a asymetrické 
vany z programu CONCEPT. Šestihranné vany je možné zabudovat do rohu místnosti, 
čímž šetří místo a naopak nabízí velký odkládací prostor. Jedná se o elegantní 
a architektonicky zajímavé řešení i pro malé koupelny.

Rohové vany

Rohové vany CONCEPT jsou skutečným vrcholem pro příznivce velkých van, 
pro  které potěšení z relaxační koupele není nikdy dostatečně velké. Svěží tvar 
a  velkorysé rozměry umožňují zažít při koupání pravý luxus. Vzhledem k tomu, že 
je koupací část vany elegantně posazena u vnějšího okraje, poskytuje nadstandardní 
prostor pro koupel při zachování malých vnějších rozměrů.
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AKRYLÁTOVÉ VANY CONCEPT

Vana klasická
160 x 70 cm - 55410001000
170 × 75 cm - 55420001000
180 × 80 cm - 55460001000

Vana Asymetrická 170 x 75 cm 
pravé provedení - 55440001000
levé provedení - 55450001000

Rohová
140 × 140 cm - 55500001000
150 × 150 cm - 55510001000

6ti uhelníková vana 210 x 80 cm
55490001000

Rohová bez rohu
140 × 140 cm - 55520001000
150 × 150 cm - 55530001000

Vana se středovým odpadem 
170 × 75 cm - 55430001000
180 × 80 cm - 55470001000
190 × 90 cm - 55480001000
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AKRYLÁTOVÉ VANY CONCEPT - přehled rozměrů

VANA KLASICKÁ

VANA SE STŘEDOVÝM ODPADEM

VANA ASYMETRICKÁ VANA 6TI UHELNÍKOVÁ

9

160 x 70 cm
55410001000

170 × 75 cm
55430001000

170 x 75 cm 
pravé provedení - 55440001000
levé provedení - 55450001000

180 × 80 cm
55420001000

180 × 80 cm
55470001000

210 x 80 cm
55490001000

180 × 80 cm
55460001000

190 × 90 cm
55480001000



34 | KATALOG – SANITA 

AKRYLÁTOVÉ VANY CONCEPT - přehled rozměrů

AKRYLÁTOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY CONCEPT

VANA ROHOVÁ

VANIČKA ČTVEREC VANIČKA ČTVRTKRUH

NOHY PRO VANY A VANIČKY

Rohová 140 × 140 cm - 55500001000

Rohová bez rohu 140 × 140 cm - 55520001000

Akrylátová vanička - čtverec
80 cm - 55540001000
90 cm - 55560001000
100 cm - 55620001000

Rohová 150 × 150 cm - 55510001000

Rohová bez rohu 150 × 150 cm - 55530001000

Akrylátová vanička - čtvrtkruh
Rádius 504
80 cm - 56480001000
90 cm - 56490001000

Akrylátová vanička - čtvrtkruh
Rádius 550
80 cm - 55630001000
90 cm - 55650001000
100 cm - 55670001000

pro akr. vany 
do 180 cm
K731867

VA-ADS odhlučněné
pro akr. vany do 180 cm

100030

VA-ADS plus odhluč.
pro ak. vany nad 180 cm

100032

pro akr. vany
do 180 cm

100038

pro akr. vaničky
K712667

BW-5 Maxi-ADS
odhlučněné pro vaničky

150130
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Ocelové 
smaltované vany 
Concept 100 DUO
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Dokonalá kombinace PEVNÉ OCELI A SMALTU

Nová vana CONCEPT 100 DUO si získá vaši pozornost především kvalitním 
materiálem a dokonalým designem. Je vyrobena ze smaltované oceli 3,5 mm, 
kterou nelze poškrábat materiály obvykle používanými v koupelně. Je vysoce odolná 
nepříznivým vnějším vlivům, jako je náraz, teplota či UV záření. Vanu o celkové 
hmotnosti 49 kg (62 kg) dodáváme v bílé barvě s 30letou zárukou. Má obdélníkový 
vnější tvar, dvě identické zádové opěrky, vysoko posazený přepad pro vyšší hladinu 
vody a středový odpad. Okraj vany je lehce skloněný dovnitř.

Výhody materiálu van CONCEPT 100 Duo

Odolnost proti teplotě
Hořící a žhnoucí předměty nezanechávají na smaltované oceli skvrny ani kouřové 
stopy (např. cigarety nebo hořící svíčky).

Barevná stálost
Smaltovaná ocel je stálobarevná a odolná proti působení UV záření, takže si 
zachová svou barvu po celou dobu životnosti.

Odolnost proti nárazu
Tenká a pružná vrstva smaltu zaručuje vysokou odolnost proti nárazu - smaltovaná 
ocel vyhovuje požadavkům „ČSN ISO 4532 Smalty stanovení odolnosti smaltovaných 
výrobků proti nárazu (zkouška nastřelováním)“.

Odolnost proti poškrábání
Vanu CONCEPT 100 Duo nelze poškrábat materiály obvykle používanými 
v koupelně (při tření kovu o smalt se otírá kov, smalt zůstane nedotčen).

Vzhled
Smaltovaná ocel má stejné optické vlastnosti jako skleněné výplně sprchových 
kabin, obklady nebo keramika, takže všechny předměty v koupelně mají opticky 
stejný vzhled. Díky povrchu bez pórů je mimořádně hygienická.

Záruka
Kaldewei poskytuje na tuto vanu 30letou záruku v souladu s podmínkami, 
uvedenými v záručním listě.
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SMALTOVANÉ VANY CONCEPT 100 DUO

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Vana 170 x 75 cm, 140 l
226010470001

Vana 180 x 80 cm, 200 l
226310470001

Vanový sifón, automat, zápachová 
uzávěra, DN 50, 800mm 
PT10051CRM2/80

Tlumicí sada BW-ADS
687675730000

Vanový sifón, automat, zápachová 
uzávěra, napouštění přepadem
DN 50, 800mm 
PT100564CRM2/80

Vanový sifón, automat, zápachová 
uzávěra, napouštění přepadem,  
prodloužený, DN 50/40, 800mm 
PT100564CRM1/80

Těsnicí páska zvukově izolační 
WAS 70 - 3,3 m - 687676030000 
WAS 70 - 10 m - 687676040000

Univerzální nohy k vanám 
CONCEPT 100 DUO 
581470000000
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Vanové zástěny 
Concept 50 | Concept 100
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Vanová zástěna CONCEPT 100 - jednodílná

Vanové zástěny CONCEPT 100 jsou pohyblivé, jednodílné zástěny, vyrobené 
ze skla (transparent). Jsou vhodné na jakoukoli klasickou obdélníkovou vanu 
s rovným horním lemem. Tyto zástěny jsou 800 mm široké a 1500 mm vysoké a lze 
jimi manipulovat v rozsahu až 180°. U těchto zástěn je nutné rozlišovat pravé a levé 
provedení výrobku. Provedení rámu je dostupné ve třech barvách: bílá, stříbrná 
Satin a stříbrná lesk.

Vanová zástěna CONCEPT 50 - trojdílná

Vanové zástěny CONCEPT 50 se skládají ze tří pohyblivých dílů, které lze zcela 
složit do vnitřního prostoru nad vanu. Vanovou zástěnu lze použít na jakoukoli 
klasickou obdélníkovou vanu s rovným horním lemem. Poslední díl je sklopný 
dovnitř pro vytvoření částečně uzavřeného sprchového prostoru. Levou nebo 
pravou variantu vstupu získáte otočením zástěny o 180°. Výplň zástěn je vyrobena 
z umělé hmoty zvané „santro“ a jejich rám je v bílém provedení. Vanové zástěny 
jsou 130 cm široké a 140 cm vysoké.
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VANOVÁ ZÁSTĚNA CONCEPT 100 - jednodílné

VANOVÁ ZÁSTĚNA CONCEPT 50 - trojdílné

Vanová zástěna 80 x 150 cm
bezpečnostní sklo, bílý rám 
pravá - PT-CVS1-80 R WT
levá - PT-CVS1-80 L WT

Vanová zástěna 80 x 150 cm
bezpečnostní sklo, stříbrný lesklý rám 
pravá - PT-CVS1-80 R BT
levá - PT -CVS1-80 L BT

Vanová zástěna 80 x 150 cm
bezpečnostní sklo, rám Satin
pravá - PT-CVS1-80 R ST
levá - PT-CVS1-80 L ST

Vanová zástěna 130 x 140 cm
plastová výplň Santro, bílý plastový rám
PT - VS3 - 130 WS

800
75

0
m

in
.
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Sprchové zástěny 
Concept 50
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Sprchové zástěny CONCEPT 50
Ověřená kvalita, výborná cena!

Řada sprchových koutů CONCEPT 50 představuje dobrou kvalitu 
za výbornou cenu.

Sprchové zástěny CONCEPT 50 jsou vyrobeny z čirého skla o tloušťce 4 mm 
a jsou zasazeny do hliníkových profilů s lesklým stříbrným povrchem. Kouty jsou 
osazeny kolečkovými pojezdy, které zajišťují hladký a tichý chod.

Sprchové kouty CONCEPT 50 dodáváme v ochranném obalu a rozmontovaném 
stavu. Dveře je možné montovat do niky i s boční stěnou. Rádius R 500 mm 
Výrobce koutů je firma Hüppe.
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SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY CONCEPT 50

Čtverec posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný

Typ
Vestavný rozměr 

vaničky
(VRV)

Montážní rozměr
(MR)

Šířka
vstupu

Šířka pevné-
ho segmentu

Objednací číslo 
(výška 185 cm)

800 x 800 780-800 x 780-800 756-776 x 756-776 424 328-348 PT620101.069.321

900 x 900 880-900 x 880-900 856-876 x 856-876 494 378-398 PT620102.069.321

Nastavitelnost = 0/-20 mm. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 12 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 24 mm. Šířka profilu = 22 mm

Čtvrtkruh posuvné dveře R 500

Typ
Vestavný rozměr 

vaničky
(VRV)

Montážní rozměr
(MR)

Šířka
vstupu

Šířka pevné-
ho segmentu

Objednací číslo 
(výška 185 cm)

800 x 800 780-800 x 780-800 756-776 x 756-776 471 269-289 PT620605.069.321

900 x 900 880-900 x 880-900 856-876 x 856-876 501 369-389 PT620601.069.321

Nastavitelnost = 0/-20 mm. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 12 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 24 mm. Šířka profilu = 22 mm

Boční stěna

Typ
Vestavný rozměr vaničky

(VRV)
Montážní rozměr (MR)

Objednací číslo 
(výška 185 cm)

800 780-800 756-776 PT620502.069.321

900 880-900 856-876 PT620503.069.321

Nastavitelnost = 0/-20 mm. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 17 mm. Šířka profilu = 22 mm

Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu

Typ
Vestavný rozměr

při montáži do niky
Vest. roz. vaničky (VRV)
při mont. s boč. stěnou

Montážní rozměr (MR)
dveře s boční stěnou

Šířka
vstupu

Objednací číslo 
(výška 185 cm)

1200 1165-1200 1182-1202 1165-1185 499 PT620211.069.321

Nastavitelnost = +10/-25 mm v nice, +12/-8 mm s boční stěnou. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 12 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 24 mm. Šířka stěnového profilu = 22 m.

Křídlové dveře pro niku nebo boční stěnu

Typ
Vestavný rozměr

při montáži do niky
Vest. roz. vaničky (VRV)
při mont. s boč. stěnou

Montážní rozměr (MR)
dveře s boční stěnou

Šířka
vstupu

Objednací číslo 
(výška 185 cm)

800 765-800 782-802 765-785 618 PT620311.069.321

900 865-900 882-902 865-885 658 PT620312.069.321

Nastavitelnost = +10/-25 mm v nice, +12/-8 mm s boční stěnou. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 12 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 24 mm. Šířka stěnového profilu = 22 m.

Lítací dveře pro niku nebo boční stěnu

Typ
Vestavný rozměr

při montáži do niky
Vest. roz. vaničky (VRV)
při mont. s boč. stěnou

Montážní rozměr
dveře s boční stěnou

Šířka
vstupu

Objednací číslo 
(výška 185 cm)

800 765-800 782-802 765-785 613 PT620411.069.321

900 865-900 882-902 865-885 633 PT620412.069.321

Nastavitelnost = +10/-25 mm v nice, +12/-8 mm s boční stěnou. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 12 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 24 mm. Šířka stěnového profilu = 22 m.

Poznámka: Vestavný rozměr vaničky (VRV) = rozměr od obkladu po hranu vaničky; Montážní rozměr (MR) = na osu skla-rozměr spádování.

Sprchové kouty CONCEPT 50 není možné dodat v atypickém rozměru (provedení na míru). 
Boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící! Zkrácená boční stěna na vanu není možná! Rozšiřovací profily pro tuto sérii nejsou k dispozici!
Sprchové kouty CONCEPT 50 se dodávají pouze ve stříbrné pololesklé barvě (069) a čirém skle (321) bez povrchové úpravy Anti-plaque.
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Sprchové zástěny 
Concept 100 NEW
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Sprchové zástěny CONCEPT 100 NEW
Velkolepá třída, slušná cena!

Nová řada sprchových koutů CONCEPT 100 vás přesvědčí značkovou kvalitou 
za příznivou cenu.

Sprchové kouty CONCEPT 100 nastavují nové měřítko ve své cenové třídě díky 
propracovanému designovému a technickému řešení. Objevte prvotřídní kvalitu 
a funkčnost a užívejte si jedinečnou spolehlivost koutu CONCEPT by HÜPPE.
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Prvotřídní řešení

Promyšlené a mnoha instalacemi osvědčené systémy použité u sprchových 
koutů CONCEPT 100 garantují lehké čištění, vysokou těsnost a vynikající 
funkčnost v  rozmanitém programu CONCEPT 100 by HÜPPE. Kolečková 
ložiska a precizní zpracování až po nejmenší detail jsou zárukou pro jedinečné 
vlastnosti posuvných dveří CONCEPT 100. Zažijte nový standard, ze kterého 
budete mít ještě dlouho radost – jednoduše CONCEPT 100 by HÜPPE. 

Jednoduché a praktické ve vaší koupelně

Propracované technické řešení s použitím koleček s ložisky umožňuje lehké 
a tiché zavírání dveří – už žádné hračky a nepříjemné zvuky. 

Vyháknutelné posuvné dveře usnadňují čištění také na jinak těžko dostupných 
místech. Proto jsou také na spodní hraně všechny modely posuvných dveří 
opatřeny kuličkovými ložisky.



KATALOG – SANITA | 47

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY CONCEPT 100 NEW

Čtverec posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný

Typ Výška
Vestavný rozměr 

vaničky (VRV)
Montážní rozměr

(MR)
Šířka

vstupu
Šířka pevné-
ho segmentu

Objednací číslo 

800 x 800 1900 785-810 755-780 432 329-354 PTA20102

900 x 900 1900 885-910 855-880 503 379-404 PTA20103

1000 x 1000 1900 985-1010 955-980 573 429-454 PTA20104

na míru do 1900 700-1200 - - - PTA20180

Nastavitelnost = -15/+10 mm. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm. Šířka stěnového profilu = 30,4 mm. tloušťka skla = 4 mm.

Čtverec posuvné dveře, rohový vstup 3-dílný

Typ Výška
Vestavný rozměr 

vaničky (VRV)
Montážní rozměr

(MR)
Šířka

vstupu
Šířka pevné-
ho segmentu

Objednací číslo 

800 x 800 1900 785-810 755-780 507 274-299 PTA21101

900 x 900 1900 885-910 855-880 602 307-332 PTA21102

1000 x 1000 1900 985-1010 955-980 695 340-365 PTA21103

na míru do 1900 800-1200 - - - PTA21180

Nastavitelnost = -15/+10 mm. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm. Šířka stěnového profilu = 30,4 mm. tloušťka skla = 4 mm.

Poznámka: Vestavný rozměr vaničky (VRV) = rozměr od obkladu po hranu vaničky; Montážní rozměr (MR) = na osu skla-rozměr spádování.

Boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící! V provedení na míru lze vyrobit boční stěnu zkrácenou na vanu. 
Ceny jsou uvedené pro barvu rámu: bílá (055), stříbrná mat (087) a sklo čiré (322).
V nabídce i sklo s úpravou (322). Plexisklo je k dispozici pouze ve starém provedení CONCEPT 100.

Čtvrtkruh posuvné dveře R 500

Typ Výška
Vestavný rozměr 

vaničky (VRV)
Montážní rozměr

(MR)
Šířka

vstupu
Šířka pevné-
ho segmentu

Objednací číslo 

800 x 800 1900 785-810 755-780 490 286-311 PTA21601

900 x 900 1900 885-910 855-880 570 340-365 PTA21602

1000 x 1000 1900 985-1010 955-980 570 440-465 PTA21605

Nastavitelnost = -15/+10 mm. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm. Šířka stěnového profilu = 30,4 mm. tloušťka skla = 4 mm.

Rozšiřovací profil

Typ Výška Objednací číslo

Rozšiřovací profil o 15 mm 1900  141001
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Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu

Typ Výška
Vest. rozměr při
montáži do niky

Vest. roz. (VRV) 
při montáži

s boční stěnou

Mont. roz. (MR)
dveře s boční 

stěnou

Šířka
vstupu

Šířka pevného 
segmentu

Objednací číslo 
(výška 190 cm)

1200 1900 1170-1220 1193-1218 1173-1198 501 530-555 PTA20402

1400 1900 1370-1420 1393-1418 1373-1398 601 630-655 PTA20404

na míru do 1900 1000-1700 1000-1700 - - - PTA20480

Nastavitelnost = -30/+20 mm v nice, -7/+18 mm s boční stěnou. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm. Šířka stěnového profilu = 30,4 mm. tloušťka skla = 4 mm.

Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu

Typ Výška
Vest. rozměr při
montáži do niky

Vest. roz. (VRV) 
při montáži

s boční stěnou

Mont. roz. (MR)
dveře s boční 

stěnou

Šířka
vstupu

Šířka pevného 
segmentu

Objednací číslo 
(výška 190 cm)

800 1900 770-820 793-818 773-798 360 230-255 PTA20301

900 1900 870-920 893-918 873-898 424 262-287 PTA20303

1000 1900 970-1020 993-1018 973-998 490 295-320 PTA20305

na míru do 1900 800-1200 800-1200 - - - PTA20380

Nastavitelnost = -30/+20 mm v nice, -7/+18 mm s boční stěnou. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm. Šířka stěnového profilu = 30,4 mm. tloušťka skla = 4 mm.

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY CONCEPT 100

Boční stěna

Typ Výška
Vest. rozměr vaničky 

(VRV)
Montážní rozměr (MR) Objednací číslo

800 1900 785-810 765-790  

900 1900 885-910 865-890 PTA20505

1000 1900 985-1010 965-990 PTA20507

na míru do 1900 200-1200 - PTA20580

na míru v rovině do 1900 200-1200 - PTA20581

na míru na vanu do 1900 200-1200 - PTA20582

Nastavitelnost = -15/+10 mm. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm. Šířka stěnového profilu = 30,4 mm. tloušťka skla = 4 mm.

Poznámka: Vestavný rozměr vaničky (VRV) = rozměr od obkladu po hranu vaničky; Montážní rozměr (MR) = na osu skla-rozměr spádování.

Boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící! V provedení na míru lze vyrobit boční stěnu zkrácenou na vanu. 
Ceny jsou uvedené pro barvu rámu: bílá (055), stříbrná mat (087) a sklo čiré (322).
V nabídce i sklo s úpravou (322). Plexisklo je k dispozici pouze ve starém provedení CONCEPT 100.

Lítací dveře pro niku nebo boční stěnu

Typ Výška
Vest. rozměr při
montáži do niky

Vest. rozměr vaničky 
(VRV)  při mont. s boč. 

stěnou

Mont. roz. (MR)
dveře s boční stěnou

Šířka
vstupu

Objednací číslo 
(výška 190 cm)

800 1900 774-820 793-818 773-798 462 PTA20903

900 1900 874-920 893-918 873-898 562 PTA20905

1000 1900 974-1020 993-1018 973-998 622 PTA20907

na míru do 1900 700-1200 700-1200 - - PTA20980

Nastavitelnost = -30/+20 mm v nice, -7/+18 mm s boční stěnou. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm. Šířka stěnového profilu = 30,4 mm. tloušťka skla = 4 mm.
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Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu

Typ Výška
Vest. rozměr při
montáži do niky

Vest. roz. (VRV) 
při montáži

s boční stěnou

Mont. roz. (MR)
dveře s boční 

stěnou

Šířka
vstupu

Šířka pevného 
segmentu

Objednací číslo 
(výška 190 cm)

1200 1900 1170-1220 1193-1218 1173-1198 501 530-555 PTA20402

1400 1900 1370-1420 1393-1418 1373-1398 601 630-655 PTA20404

na míru do 1900 1000-1700 1000-1700 - - - PTA20480

Nastavitelnost = -30/+20 mm v nice, -7/+18 mm s boční stěnou. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm. Šířka stěnového profilu = 30,4 mm. tloušťka skla = 4 mm.

Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu

Typ Výška
Vest. rozměr při
montáži do niky

Vest. roz. (VRV) 
při montáži

s boční stěnou

Mont. roz. (MR)
dveře s boční 

stěnou

Šířka
vstupu

Šířka pevného 
segmentu

Objednací číslo 
(výška 190 cm)

800 1900 770-820 793-818 773-798 360 230-255 PTA20301

900 1900 870-920 893-918 873-898 424 262-287 PTA20303

1000 1900 970-1020 993-1018 973-998 490 295-320 PTA20305

na míru do 1900 800-1200 800-1200 - - - PTA20380

Nastavitelnost = -30/+20 mm v nice, -7/+18 mm s boční stěnou. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm. Šířka stěnového profilu = 30,4 mm. tloušťka skla = 4 mm.

Boční stěna

Typ Výška
Vest. rozměr vaničky 

(VRV)
Montážní rozměr (MR) Objednací číslo

800 1900 785-810 765-790  

900 1900 885-910 865-890 PTA20505

1000 1900 985-1010 965-990 PTA20507

na míru do 1900 200-1200 - PTA20580

na míru v rovině do 1900 200-1200 - PTA20581

na míru na vanu do 1900 200-1200 - PTA20582

Nastavitelnost = -15/+10 mm. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm. Šířka stěnového profilu = 30,4 mm. tloušťka skla = 4 mm.

Poznámka: Vestavný rozměr vaničky (VRV) = rozměr od obkladu po hranu vaničky; Montážní rozměr (MR) = na osu skla-rozměr spádování.

Boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící! V provedení na míru lze vyrobit boční stěnu zkrácenou na vanu. 
Ceny jsou uvedené pro barvu rámu: bílá (055), stříbrná mat (087) a sklo čiré (322).
V nabídce i sklo s úpravou (322). Plexisklo je k dispozici pouze ve starém provedení CONCEPT 100.

Lítací dveře pro niku nebo boční stěnu

Typ Výška
Vest. rozměr při
montáži do niky

Vest. rozměr vaničky 
(VRV)  při mont. s boč. 

stěnou

Mont. roz. (MR)
dveře s boční stěnou

Šířka
vstupu

Objednací číslo 
(výška 190 cm)

800 1900 774-820 793-818 773-798 462 PTA20903

900 1900 874-920 893-918 873-898 562 PTA20905

1000 1900 974-1020 993-1018 973-998 622 PTA20907

na míru do 1900 700-1200 700-1200 - - PTA20980

Nastavitelnost = -30/+20 mm v nice, -7/+18 mm s boční stěnou. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm. Šířka stěnového profilu = 30,4 mm. tloušťka skla = 4 mm.

Sprchové zástěny 
Concept 300
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Sprchové zástěny CONCEPT 300
Snadné a praktické

CONCEPT 300 by Hüppe je bezrámová série koutů s křídlovými dveřmi, která splňuje 
všechny požadavky zákazníka. Zvedací panty usnadňující zavírání, úprava skla 
Anti-Plaque a možnost montáže na podlahu, jsou u této série již v základní ceně. 
Pokud hledáte špičkový značkový výrobek za rozumnou cenu, pak jste jej našli 
v sérii CONCEPT 300.

Elegance a dokonalost pro vaši koupelnu!

CONCEPT 300 – Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup. Pokud existuje 
nějaký vzor pro sprchový kout, pak je to CONCEPT 300. Nová série křídlových 
dveří je vyčerpávající odpovědí na veškerou poptávku po spolehlivém, solidním 
sprchovém koutu za slušnou cenu. Kdo se přitom nechce vzdát vysoké kvality 
pravého skla, nebude zde zklamán. Čisté tvary a kvalitní zpracování dělají 
z  CONCEPT  300 praktické řešení, které lze vždy optimálně přizpůsobit daným 
prostorovým podmínkám.

Různorodost a flexibilita

Různorodá řešení a flexibilní konstrukční možnosti povyšují program křídlových 
a  posuvných dveří z pravého skla série CONCEPT 300 na transparentního 
všeuměla. Bezrámové segmenty posuvných dveří umožňují průniky světla, aplikace 
chromového zabarvení podtrhuje elegantní akcenty a téměř bezprahový vstup 
garantuje neomezený komfort.
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SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY CONCEPT 300

Čtvrtkruh posuvné dveře R 500

Typ Výška
Vestavný rozměr 

vaničky (VRV)
Montážní rozměr (MR)

Šířka
vstupu

Šířka pevné-
ho segmentu

Objednací číslo 

900 x 900 1900 885-900 x 885x900 855-870 x 855-870 675 365 PT432801.092.322

1000 x 1000 1900 985-1000 x 985-1000 955-970 x 955-970 675 465 PT432802.092.322

Nastavitelnost = -8/+7 mm. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm. Šířka stěnového profilu = 25 mm. Rádius pro montáž na podlahu = R 477 mm.

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu/rohový vstup

Typ
Vest. rozměr 
vaničky (VRV)

Montážní 
rozměr (MR)

Šířka vstupu s 
boční stěnou

Šířka vstupu
rohový vstup

Šířka pevného 
segmentu

Upevnění
Objednací číslo
(výška 1900 mm) 

800 785-800 755-770 472 680 265-280
vpravo PT432301.092.322

vlevo PT432401.092.322

900 885-900 855-870 572 820 265-280
vpravo PT432302.092.322

vlevo PT432402.092.322

1000 985-1000 955-970 672 960 265-280
vpravo PT432303.092.322

vlevo PT432403.092.322

1200 1185-1200 1155-1170 672 965 465-480
vpravo PT432305.092.322

vlevo PT432405.092.322

Na míru      Šířka 700-1200, výška 1600-2000 mm.
vpravo PT432380.092.322

vlevo PT432480.092.322

Nastavitelnost = -8/+7 mm. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm. Šířka stěnového profilu = 25 mm. 

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Typ
Vest. rozměr vaničky 

(VRV)
Šířka vstupu Šířka pevného segmentu Upevnění

Objednací číslo
(výška 1900 mm) 

800 785-805 472 265-280
vpravo PT432101.092.322

vlevo PT432201.092.322

900 885-905 572 265-280
vpravo PT432102.092.322

vlevo PT432202.092.322

1000 985-1005 672 265-280
vpravo PT432103.092.322

vlevo PT432203.092.322

Na míru      Šířka 700-1200, výška 1600-2000 mm.
vpravo PT432180.092.322

vlevo PT432280.092.322

Nastavitelnost = -10/+10 mm. Šířka stěnového profilu = 25 mm. 

Boční stěna

Typ výška Vestavný rozměr vaničky (VRV) Montážní rozměr (MR) Objednací číslo 

800 1900 785-800 755-770 PT432603.092.322

900 1900 885-900 855-870 PT432604.092.322

1000 1900 985-1000 955-970 PT432605.092.322

na míru 1600-2000 200-1200 - PT432680.092.322

Nastavitelnost = -8/+7 mm. Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm.
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm. Šířka stěnového profilu = 25 mm

Rozšiřovací profil o 15 mm

Výška Objednací číslo 

1900 178002.092

2000 178006.092

Poznámka: Vestavný rozměr vaničky (VRV) = rozměr od obkladu po hranu vaničky; Montážní rozměr (MR) = na osu skla-rozměr spádování.

Boční stěnu lze použít jako samostatně stojící. Zkrácená boční stěna na vanu není možná!

Rovné spodní těsnnění (lišta rovná, délka 900 mm)  obj. č. 060594 
Čtvrtkruh spodní těsnění (2 lišty v balení, délka 835 mm) obj. č. 059635
Svislé těsnění mezi pevným segment a dveřní křídlo  obj. č. 026776
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VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU

VANIČKA ČTVEREC

VANIČKA ČTVEREC - NÍZKÁ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANIČKÁM

VANIČKA ČTVRTKRUH

VANIČKA ČTVRTKRUH - NÍZKÁ
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Vanička VERANO - čtverec
80 cm - 235000.055
90 cm - 235001.055
100 cm - 235002.055

Vanička - čtverec
80 cm - VCT 800/900
90 cm  - VCT900/900

Kryt k vaničce VCK 
čtvrtkruh
výška krytu 9,5cm
80 cm - PCK800/R500
90 cm - PCK900/R500

Sifon k vaničce 
s chromovu krytkou
075698.000

Sifon k vaničce 
s chromovu krytkou
PT10049K

Sifon k vaničce snížený
s chromovu krytkou
PT100491CR

Kryt k vaničce VCT 
čtverec
výška krytu 9,5 cm
80 cm - PCT800
90 cm - PCT900

Vanička VERANO - čtvrtkruh, Rádius 504
80 cm - 235020.055
90 cm - 235021.055
100 cm - 235022.055

Vanička - čtvrtkruh, Rádius 504
80 cm - VCK 800/R500
90 cm  - VCK 900/R500



KATALOG – SANITA | 53

PŘÍKLAD MONTÁŽE NA VANIČKU

VRV = Vestavný rozměr vaničky - rozměr vaničky od obkladu 
           po venkovní hranu vaničky

MR =  Montážní rozměr sprchového koutu na osu skla
           - skutečný rozměr spádování podlahy určené pro sprchový kout

Vzor umístění sprchové zástěny
CONCEPT 300 na vaničce

15 mm - odskok od venkovního okraje vaničky na venkovní hranu nástěného profilu

30 mm - odskok od venkovního okraje vaničky na osu skla

25 mm - šířka nástěnného profilu

MR

VRV

V
R

V

M
R

MR

VRV
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Sprchové žlaby
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Sprchové žlaby CONCEPT 50

Sprchové žlaby CONCEPT 50 jsou ve dvou provedeních a to s horizontální přírubou 
(verze do prostoru) nebo s vertikální přírubou (verze ke stěně). Obě provedení 
dodáváme ve třech délkách 785, 885 a 985 mm, což odpovídá sprchovému koutu 
80, 90 a 100 cm. Žlaby jsou celonerezové s pevně přivařeným odtokem pro 100% 
vodotěsnost. Žlaby mají možnost nízké instalační výšky od 65 mm a vysoký průtok 
až 0,95 l/s. Záruka 25 let.

• Nerezový žlab
• Každý žlab prochází zkouškou vodotěsnosti
• Nízká stavební výška – 69 mm
• Jednoduchý zápachový uzávěr
• Snadné čištění zápachového uzávěru
• Vysoký průtok 0,6 l/s
• Design roštů navržen pro největší hltnost
• Snadná montáž
• Dlouhodobý prodej s minimální reklamací
• Nerezový materiál o tloušťce 1,5 mm
• Dlouhá životnost – bez žádných těsnících spojů
• Prodloužená záruka 25 let
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SPRCHOVÉ ŽLABY A ROŠTY CONCEPT 50

SPRCHOVÝ ŽLAB - PODLAHOVÝ

ROŠT KE SPRCHOVÉMU ŽLABU

Do prostoru s horizontální přírubou, snížená výška, nerez
785 mm - 413959 
885 mm - 413960
985 mm - 413961

Rošt ke žlabům - mřížka design Stripe, nerez
785 mm - 413971
885 mm - 413972
985 mm - 413973

Ke zdi se zadní vertikální přírubou, snížená výška, nerez
785 mm - 413962
885 mm - 413963
985 mm - 413964

Rošt ke žlabům pro dlažbu - design Tile, nerez
785 mm - 413965
885 mm - 413966
985 mm - 413967
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Podlahové žlaby CONCEPT 100

Požadavky na moderní koupelnu stále více směřují k čistotě tvarů, dokonalé funkčnosti 
a  spolehlivosti. Podlahové žlaby CONCEPT 100 vychází těmto trendům vstříc 
a nabízí ideální řešení pro váš sprchový kout. Zabudováním podlahového žlabu 
do  sprchového koutu dosáhnete harmonického prostorového a výškového 
uspořádání vaší koupelny s důrazem na bezbariérový přechod z mokré do suché 
oblasti. Rošty pro žlab jsou ve dvou provedeních - kolmý RKC1 a šikmý RSC2, 
příprava žlabu na vložení dlažby. Žlaby a rošty jsou v délkách 75, 85, 95 cm, což 
odpovídá koutu 80, 90 a 100 cm a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli dle DIN 
1.4301 (ČSN 17240). Žlaby jsou v provedení do prostoru, do prostoru se sníženou 
stavební výškou a žlaby ke stěně. Odtokový systém garantuje odtok 60 l/min. 
(u žlabu se sníženou stavební výškou 35 l/min.) v průběhu celé životnosti žlabu.
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SPRCHOVÉ ŽLABY A ROŠTY CONCEPT 100

SPRCHOVÝ ŽLAB - PODLAHOVÝ

Do prostoru s horizontální přírubou, nerez
(nastavitelná výška 100-158 mm) 
750 mm - ZPC1-750
850 mm - ZPC1-850
950 mm - ZPC1-950

Do prostoru se sníženou výškou a horizontální příruba, nerez
(nastavitelná výška 70-96 mm)
750 mm - ZPC101-750
850 mm - ZPC101-850
950 mm - ZPC101-950

Do prostoru na vložení dlažby
(nastavitelná výška 110-168 mm)
750 mm - ZPC7-750
850 mm - ZPC7-850
950 mm - ZPC7-950

Do prostoru na vložení dlažby, snížený
(nastavitelná výška)
750 mm - ZPC 106-750
850 mm - ZPC 106-850
950 mm - ZPC 106-950

Ke stěně se zadní vertikální přírubou, nerez
(nastavitelná výška 100-158 mm, nastavitelná vzdálenost od stěny 10-15 mm) 
750 mm - ZPC4-750 FLEX
850 mm - ZPC4-850 FLEX
950 mm - ZPC4-950 FLEX

Ke stěně se sníženou výškou
(nastavitelná výška, nastavitelná vzdálenost od stěny) 
750 mm - ZPC 104-750 FLEX
850 mm - ZPC 104-850 FLEX
950 mm - ZPC 104-950 FLEX
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SPRCHOVÉ ŽLABY A ROŠTY CONCEPT 100

ROŠT KE ŽLABU

Kolmý vzor
750 mm - RKC1-750
850 mm - RKC1-850
950 mm - RKC1-950

Šikmý vzor
750 mm - RSC2-750
850 mm - RSC2-850
950 mm - RSC2-950
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Sprchové žlaby CONCEPT 200
Koupelna bez překážek

Sprchové žlaby CONCEPT 200 zbavují koupelnu veškerých rušivých elementů, 
jako jsou např. sprchové vaničky či sprchové zástěny a umožňují tak využít jednotný 
vzhled podlahy každé koupelny. To vede k navržení bezbariérových koupelen 
velkorysých rozměrů – opravdovému prostoru pro život. 

Žlaby

Vlastní tělo sprchového žlabu je vyrobeno z nerezové oceli a nemá žádné mezery či 
šrouby. Proto se velice snadno čistí, čímž je zaručena dokonalá hygiena. Po snadném 
vysunutí zápachové uzávěrky lze jednoduše vyčistit i sifon. Tělo sifonu bylo 
navrženo tak, aby umožňovalo čištění odpadního potrubí vysokotlakým čističem 
nebo klasickou instalatérskou spirálou.

Odtok

Součástí sortimentu sprchových žlabů CONCEPT 200 je pět sifonů s různou 
odtokovou kapacitou a konstrukční výškou. Každý ze sifonů lze použít na žlábky 
ze sortimentu žlaby CONCEPT 200.
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SPRCHOVÉ ŽLABY A ROŠTY CONCEPT 200

SPRCHOVÝ ŽLAB - PODLAHOVÝ

ROŠT KE ŽLABU

Univerzální do prostoru s hydroizolační páskou Seal System, nerez
700 mm - 600700620
800 mm - 600800620
900 mm - 600900620
1000 mm - 601000620
1200 mm - 601200620
1500 mm - 601500620

Designová mřížka, leštěná ocel
700 mm - 600712620
800 mm - 600812620
900 mm - 600912620
1000 mm - 601012620
1200 mm - 601212620
1500 mm - 601512620

Rošt pro vložení dlažby, nerez
700 mm - 600770620
800 mm - 600870620
900 mm - 600970620
1000 mm - 601070620
1200 mm - 601270620
1500 mm - 601570620
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SIFÓNY A PŘÍSLUŠENSTVÍ SPRCHOVÝCH ŽLABŮ CONCEPT 200

SIFÓNY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Super nízký, boční odpad, zápachová uzávěra, DN 40, 0,48 l/s
650004CON

Boční odpad, zápachová uzávěra MAX, DN 70, 1,2 l/s
650002CON

Boční odpad, zápachová uzávěra, DN 50, 0,8 l/s
650001CON

Svislý odpad, zápachová uzávěra, DN 50, 1,3 l/s
650003CON

Zvuková izolace Drainbase pro žlaby 
1250 x 1250 x 6 mm
660001CON

Montážní podpěry se zvukovou izolací 
4 ks, 92-139 mm 
660003CON

Sítko na vlasy pro vložení do těla žlabu
660005CON
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Vodovodní baterie
Concept 50 | Concept 100 | Concept 200
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Armatury CONCEPT 50

Baterie CONCEPT 50 jsou základní „ekonomickou“ řadou baterií v naší nabídce 
sortimentu CONCEPT. Šíře sortimentu pokrývá téměř všechny potřebné aplikace 
pro váš projekt. Baterie jsou osazeny keramickou kartuší o průměru 42 mm.

Vše pod kontrolou:

Srdcem baterie je keramická kartuše, která díky technologii Click nabízí mnoho 
předností a výhod:

1. Úspora až 50 % vody

Díky nové funkci pro úsporu vody, kterou umožňuje Click kartuše, můžete spotřebu 
vody individuálně kontrolovat. Pro omezený průtok vody otevřete páku pouze 
do středové polohy (poznáte podle kliknutí ). Pokud překonáte „odpor“ páky, 
otevřete ji do maximální polohy a tím získáte plný průtok vody.

2. Komfort

Konstrukce baterie umožňuje otáčet pákou v širší komfortní zóně 120°, což zaručuje 
lehké a plynulé regulování teploty vody.

3. Bezpečnost

Integrovaná funkce regulace teploty horké vody vám umožňuje omezit a regulovat 
teplotu pouhým omezením pohybu páky.
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ARMATURY CONCEPT 50

Umyvadlová s výpustí
B 1460 AA

Dřezová
B 1467 AA

Sprchová nástěnná, 150 mm
B 1465 AA

Umyvadlová bez výpustě
B 1459 AA

Dřezová nástěnná, 150 mm
B 1469 AA

Podomítková sprchová
vč. podomítkového modulu
A 6686 AA + A 2650 NU

Prodloužená lékařská páka 
A 960745 AA

Baterie bidetová s výpustí
B 1464 AA

Vanová nástěnná, 150 mm
B 1466 AA

Podomítková vanová
vč. podomítkového modulu
A 6687 AA + A 2650 NU

Prodloužená páka 
B 0107 AA
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ARMATURY CONCEPT 50
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Armatury CONCEPT 100

Když se sejde design s dokonalými
technickými parametry

Žádné jiné zařízení není v domácnosti tak často používáno jako vodovodní baterie. 
Soulad estetiky a funkčnosti má proto u pákových baterií základní význam. 
Designérům série armatur CONCEPT 100 se v tomto ohledu podařilo vytvořit 
výrobky s moderním nadčasovým designem spojeným s technickými inovacemi, 
které dělají z programu CONCEPT 100 výrazný prvek v koupelně i kuchyni.

Když je vše, jak má být

Technické řešení, komfort, design nebo příznivá cena? S armaturami CONCEPT 
100 získáte jednoduše vše. Celá série vyniká estetickým, nadčasovým a funkčním 
designem. Odpovídá současným trendům a nárokům širokého spektra zákazníků.

Baterie jsou osazeny kvalitními, miliony instalací prověřenými, keramickými 
kartušemi, které dokonale regulují teplotu vody i její průtok. S keramickou Click 
kartuší je vše pod kontrolou – kartuše se vyznačuje stejnými přednostmi jako je 
tomu u série CONCEPT 50. Stojánková umyvadlová baterie CONCEPT 100 je 
dodávána také v úsporné verzi s průtokem 5 l/min. Série CONCEPT 100 nabízí 
vysokou úroveň funkčnosti a komfortu ovládání, bezpečnosti (ochranu proti opaření) 
a úsporu vody za příznivou cenu.
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Kompletní program

Baterie umyvadlová, sprchová, vanová nebo bidetová? 
Páková nebo termostatická? 
Podomítková nebo nástěnná? 
Do koupelny nebo kuchyně?

Ve standardním provedení nebo pro nízkotlaké zásobníky.
Série CONCEPT 100 pokrývá svým programem téměř všechny oblasti použití  
s harmonicky sladěným a elegantním designem. Speciálně pro sprchový program  
doporučujeme pro větší komfort a bezpečnost použití termostatické baterie.  
Propracované technické řešení, rychlá reakční doba a citlivý mechanizmus  
termostatické kartuše zaručuje stálou teplotu vody bez kolísání i při nestabilním  
tlaku v síti. Rychlá změna nastavení teploty a možnost regulace průtoku šetří  
spotřebu vody a energie. U termostatické baterie CONCEPT 100 dochází  
ke směšování již při vstupu teplé vody do baterie. Výhodou je, že tělo baterie není 
horké, protože jím protéká pouze voda s nižší teplotou. Každá baterie je vybavena 
omezovačem maximální teploty, který zabraňuje nepříjemnému opaření.
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ARMATURY CONCEPT 100

Umyvadlová, výtok 109 mm
bez výpusti - B 0094 AA
úsporná bez výpusti - B 0095 AA
s řetízkem - B 0093 AA

Bidetová, výtok 127 mm
s výpustí - B 0099 AA

Vanová, výtok 150 mm, bez příslušenství
B 0102 AA

Termostatická vanová
A 5906 AA

Umyvadlová, výtok 109 mm
s výpustí - B 0091 AA
úsporná s výpustí - B 0092 AA

Dřezová, výtok 234 mm
B 0104 AA

Sprchová, bez příslušenství
B 0100 AA

Termostatická sprchová
A 5905 AA

Umyvadlová, výtok 108 mm
s ruční sprškou - B 0097 AA

Dřezová 
výtok 205 mm - B 0098 AA
výtok 245 mm - B 1006 AA
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Prodloužená lékařská páka 
A 960745 AA

Prodloužená páka 
B 0107 AA

115

175

140

62
30°

ARMATURY CONCEPT 100

Podomítková vanová s přepínačem
nadomítková část - A 5903 AA

Senzorová baterie pro zdroj 24V, výtok 100 mm
SB-PT50Z
(doporučené zdroje - SLZ01Y a SLZ01Z)

Podomítková sprchová
nadomítková část - A 5902 AA

Senzorová baterie pro zdroj 6V, výtok 100 mm
SB-PT50B

Senzorová baterie
SB-PT50Z; SB-PT50B

Easy box pro podomítkové baterie
podomítková část - A 1000 NU
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ARMATURY CONCEPT 100

BATERIE CONCEPT 100
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Termostatická vanová
A 5906 AA

Termostatická sprchová
A 5905 AA

Podomítková vanová s přepínačem
nadomítková část - A 5903 AA

Podomítková sprchová
nadomítková část - A 5902 AA

Umyvadlová, výtok 109 mm
bez výpusti - B 0094 AA
úsporná bez výpusti - B 0095 AA
s řetízkem - B 0093 AA

Umyvadlová, výtok 109 mm
s výpustí - B 0091 AA
úsporná s výpustí - B 0092 AA

Umyvadlová, výtok 108 mm
s ruční sprškou - B 0097 AA

Bidetová, výtok 127 mm
s výpustí - B 0099 AA

Dřezová, výtok 234 mm
B 0104 AA

Dřezová 
výtok 205 mm - B 0098 AA
výtok 245 mm - B 0099 AA

Vanová, výtok 150 mm, bez příslu-
šenství
B 0102 AA

Sprchová, bez příslušenství
B 0100 AA
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Armatury CONCEPT 200

Nevšední design a propracované technické řešení

Žádné jiné zařízení není v domácnosti tak často používáno jako vodovodní baterie. 
Soulad estetiky a funkčnosti má proto u pákových baterií základní význam. 

Designérům série armatur CONCEPT 200 se v tomto ohledu podařilo vytvořit  
výrobky s moderním nadčasovým designem spojeným s technickými inovacemi, 
které dělají z programu CONCEPT 200 výrazný prvek v koupelně i kuchyni. 

Stojánková umyvadlová baterie CONCEPT 200 je dodávána také v úsporné verzi 
s průtokem 5 l / min. Základními prvky inovačního designu jsou výrazné boční  
linie a protáhlé tělo baterie. Toto jsou designové trendy budoucnosti, jaké známe  
například z automobilového průmyslu, a které se těší stále širší popularitě.  
Technickým srdcem baterie je keramická kartuše s technologií Click. Tato kartuše  
je konstruována s ohledem na nejvyšší možnou míru komfortu ovládání baterie  
a zároveň umožňuje úsporu vody a energie.

Kompletní program

CONCEPT 200 vás přesvědčí svým propracovaným řešením všude tam, kde je  
v domácnosti potřeba voda. U vany nebo ve sprše, v obou případech máte  
možnost výběru z různých variant pákových baterií – podomítková nebo nástěnná 
verze nebo standardní či termostatické provedení. Záleží na vás, jak se rozhodnete. 
CONCEPT 200 je záruka spolehlivosti, dlouhé životnosti a funkčnosti. CONCEPT 
200 nabízí také neobvyklá technická řešení.

Například nástěnné pákové baterie disponují skrytým připojením, které je  
nejen estetické, ale také velice praktické. Umožňuje jednodušší čištění baterie  
a zajišťuje těsný dotyk baterie s obklady. Kapky vody mohou lépe stékat  
a usazování vodního kamene na rozetách patří minulosti. Použití univerzálního  
montážního setu pro podomítkové armatury vám nechává možnost volby  
rozhodnout se až dodatečně pro komfortní termostatickou nebo standardní baterii.  
Záměna standardní podomítkové baterie za termostatickou je zcela bezproblémová.
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Konec kolísání teploty vody při sprchování

Dopřejte si nesrovnatelný komfort a bezpečnost s termostatickou baterií. 
Termostatické baterie CONCEPT 200 zajišťují konstantní teplotu vody, a to 
i při  kolísání a nestabilním tlaku v síti. Jsou vybaveny citlivými prvky s rychlou 
reakční dobou, které pracují na principu membránové technologie a díky tomu 
fungují absolutně bezporuchově a dlouhodobě s vysokým komfortem ovládání. Už 
žádné kolísání teploty vody a žádné opaření. U termostatické baterie CONCEPT 
200 dochází ke směšování horké a studené vody již při vstupu vody do těla baterie. 
Výhodou je, že tělo baterie není horké, protože jím protéká pouze voda s nižší 
teplotou. Každá baterie je také sériově vybavena omezovačem maximální teploty. 
Termostatické baterie díky rychlé regulaci teploty šetří spotřebu vody a energie. 
S technickým řešením baterií CONCEPT 200 máte jednoduše vše pod kontrolou. 

Montáž s lehkostí

Jedinečný systém Top-Fix dělá z montáže umyvadlových a bidetových baterií 
pohodlnou, snadnou a rychlou záležitost jako nikdy před tím. Baterie může být 
velmi pohodlně připevněna shora, všechny potřebné upevňovací díly jsou již 
předmontovány. To šetří čas, a tím i náklady montáže. Přesné těsnění zajišťuje 
optimální osazení a těsnost armatury na sanitární keramice.

Podomítkový montážní set je univerzálně použitelný pro všechny podomítkové 
baterie CONCEPT včetně termostatických. To umožňuje flexibilitu při objednání, 
bezproblémové dodání náhradních dílů a volnost výběru mezi standardní nebo 
termostatickou baterií, až po dokončení hrubé stavby.
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ARMATURY CONCEPT 200

Umyvadlová Piccolo 
bez výpusti - B 0116 AA

Umyvadlová, výtok 118 mm
se sprškou - B 0113 AA

Umyvadlová výtok 140 mm 
bez výpusti - B 0115 AA 
s výpustí - B 0114 AA

Dřezová, výtok 231 mm
B 0124 AA

Dřezová, výtok 230 mm
s ventilem pro pračku/myčku
B 0126 AA

Dřezová, výtok 235 mm, s vytahovací sprchou
B 0128

Umyvadlová, výtok 115 mm
bez výpusti - B 0111 AA

Umyvadlová s nádstavcem, výtok 229 mm
B 0118 AA

Umyvadlová, výtok 115 mm
s výpustí - B 0109 AA
úsporná s výpustí - B 0110 AA

Bidetová, výtok 131 mm
B 0119 AA

Senzorová baterie pro zdroj 12V
767020100039

Senzorová baterie pro zdroj 6V
767020100039
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ARMATURY CONCEPT 200

Prodloužená lékařská páka 
A 960745 AA

Prodloužená páka 
B 0107 AA

UMYVADLOVÉ BATERIE

Umyvadlová Piccolo 
bez výpusti - B 0116 AA

Umyvadlová, výtok 115 mm
bez výpusti - B 0111 AA

Umyvadlová, výtok 115 mm
s výpustí - B 0109 AA
úsporná s výpustí - B 0110 AA

Umyvadlová, výtok 118 mm
se sprškou - B 0113 AA

Umyvadlová s nádstavcem, 
výtok 229 mm
B 0118 AA

Bidetová, výtok 131 mm
B 0119 AA
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DŘEZOVÉ BATERIE

Umyvadlová výtok 140 mm 
bez výpusti - B 0115 AA 

Umyvadlová výtok 140 mm 
s výpustí - B 0114 AA

Dřezová, výtok 231 mm
B 0124 AA

Dřezová, výtok 230 mm
s ventilem pro pračku/myčku
B 0126 AA

Dřezová, výtok 235 mm, 
s vytahovací sprchou
B 0128

SENZOROVÉ BATERIE
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Senzorová baterie pro zdroj 12V
767020100039

Senzorová baterie pro zdroj 6V
767020100039

ARMATURY CONCEPT 200
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ARMATURY CONCEPT 200

Umyvadlová podomítková 
nadomítková část, výtok 178 mm - A 5909 AA 
nadomítková část, výtok 222 mm - A 5910 AA

Podomítková vanová s přepínačem
nadomítková část - A 5912 AA

Podomítková vanová 
termostatická s přepínačem
nadomítková část - A 5915 AA

Sprchový set s termostatickou baterií, 
hlavovou sprchou a ruční sprchou
A 6267 AA

Podomítková sprchová
nadomítková část - A 5911 AA

Podomítková sprchová termostatická
nadomítková část - A 5914 AA

Podomítkové těleso pro umyvadlové baterie 
A 4265 NU
(pro baterie A 5909 AA, A 5910 AA)

Easy box pro podomítkové baterie
podomítková část - A 1000 NU

Vanová, výtok 189 mm, bez příslušenství
B 0122 AA

Termostatická sprchová, bez příslušenství
A 5916 AA

Sprchová, bez příslušenství
B 0120 AA
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Umyvadlová podomítková 
nadomítková část, výtok 178 mm - A 5909 AA 

Umyvadlová podomítková 
nadomítková část, výtok 178 mm - A 5910 AA

ARMATURY CONCEPT 200

VANOVÉ A SPRCHOVÉ BATERIE
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Termostatická sprchová, 
bez příslušenství
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Vanová, výtok 189 mm, 
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Sprchová, bez příslušenství
B 0120 AA
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Podomítková vanová 
termostatická s přepínačem
nadomítková část - A 5915 AA

Podomítková vanová s přepínačem
nadomítková část - A 5912 AA

Podomítková sprchová
nadomítková část - A 5911 AA

G 1/2

G 1/2

G 1/2G 1/2

28

37

157

157

73 - 95

55 - 77

30-65

83 - 105

58 - 80

5-40

18

17

144

G 1/2

G 1/2

G 1/2G 1/2

28

37

157

157

73 - 95

55 - 77

30-65

83 - 105

58 - 80

5-40

18

17

144

Podomítková sprchová termostatická
nadomítková část - A 5914 AA
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Sprchový program
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Svěží vstup do nového dne 
se sprchami CONCEPT…

Ještě před pár lety byly koupelny určeny především k hygieně, v dnešní době se  
koupelna stává místem nejen k péči o tělo, ale i k relaxaci. V koupelně můžete  
odpočívat a nacházet vnitřní klid. Při plánování koupelny je samozřejmě stále  
na prvním místě koupání a sprchování. Přesto úvahy o nové koupelně dávno  
překračují čistě architektonické a funkční aspekty. Teprve realizace individuálních  
přání a vlastní estetické cítění promění tento prostor v místo, kde se budete cítit  
skvěle. S programem CONCEPT je to snadné, CONCEPT nabízí vhodné řešení  
pro jakýkoliv požadavek. Přes 30 let představuje značka CONCEPT vysoce kvalitní  
výrobky z oblasti koupelen. Na základě těchto zkušeností vznikl kompletní  
sprchový program – elegantní a technicky promyšlený. Perfektní symbióza estetiky  
a funkčnosti. Naším přáním je, aby se vaše koupelna se značkou CONCEPT stala  
vaší osobní oázou, kde se budete cítit výborně. Nechte si poradit od odborníků!

Ruční sprchy CONCEPT 100
Klasický design, perfektní tvar

CONCEPT představuje novou generaci ručních sprch s měkkými, zaoblenými 
tvary – čistý design a vynikající ergonomické vlastnosti. Ke komfortu užívání 
přispívá také gumový kroužek po obvodu, se kterým je přepínání proudů vody 
velice snadné a poskytuje dostatečnou ochranu sprchy proti nárazům. Všechny 
sprchy CONCEPT jsou pochromované pro snadné odtékání vody z povrchu 
sprchy. Jsou vhodné i pro kombinaci s hydraulicky řízenými průtokovými ohřívači 
vody a všechny jsou vybaveny elastickým, snadno udržovatelným dnem s tryskami. 
Omezuje se tak usazování vodního kamene – tzv. Anticalc systém. Dojde-li přece 
jen k usazení vodního kamene, lze jej snadno odstranit houbou či měkkým hadříkem.
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Ruční sprchy CONCEPT 100
Sprchování dle chuti a nálady

Ruční sprchy CONCEPT 100 jsou k dispozici ve dvou provedeních:

Jednopolohová
Jednopolohová ruční sprcha vás rozmazlí klasickým, měkkým sprchovým deštěm. 
Vychutnejte si jeho blahodárné působení – ranní osvěžení nebo večerní uklidnění.

Dvoupolohová
U dvoupolohové ruční sprchy máte k dispozici vedle klasického sprchového deště  
navíc pulzující masážní proud. Ten dostane vaše unavené svaly po sportování  
nebo dlouhém pracovním dni opět do formy, uvolní a zrelaxuje. Obě ruční sprchy  
si můžete objednat také v praktickém setu pro sprchový kout či vanu.
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SPRCHOVÝ PROGRAM CONCEPT 100

Sprchová hadice
125 cm - 795724000039
160 cm - 795725000039
200 cm - 795722000039

Sprchový set s jednopolohovou ruční sprchou, držákem a hadicí 125 cm
795224100039

Sprchový set s dvoupolohovou ruční sprchou
tyč 60 cm, hadice 160 cm - 795125200039
tyč 90 cm, hadice 160 cm - 795325200039

Souprava pro rohovou montáž
796001000039

Ruční sprcha 
jednopolohová - 795820100039

Sprchový set
tyč 60 cm, hadice 160 cm - 795521000039
tyč 90 cm, hadice 160 cm - 795522000039

Sprchový set s jednopolohovou ruční sprchou
tyč 60 cm, hadice 160 cm - 795125100039
tyč 90 cm, hadice 160 cm - 795325100039

Nástěnný držák sprchy
795601000039

Ruční sprcha
dvoupolohová - 795820200039 

Univerzální připojovací kolínko 1/2“
795901000039

Distanční podložka
796101000039
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Dešťové ruční sprchy CONCEPT 200 
Moderní design pro vaši koupelnu

Hledáte pro váš sprchový kout skutečný skvost, který bude navíc vysoce funkční?  
V tom případě je dešťová ruční sprcha CONCEPT 200 NEW pro vás přesně tím  
pravým řešením: opravdu tenká sprcha s průměrem 120 mm k sobě přitáhne  
každý pohled, vedle estetického vzhledu je samozřejmě také vybavena vynikajícími 
ergonomickými vlastnostmi. 

Dešťové ruční sprchy CONCEPT 200 NEW jsou k dispozici ve dvou provedeních:

Jednopolohová
U jednopolohové verze vás obejme měkký sprchový déšť.

Třípolohová
Třípolohová verze nabízí kromě klasického normálního proudu i proud uvolňující  
měkký a pulsující masážní. Dopřejte si tento luxus!

Sprchový déšť Mělký proud Masážní pulsující proud
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Dešťové hlavové sprchy CONCEPT 200 
Moderní design pro vaši koupelnu

Tato hlavová sprcha nadchne každého, díky velice plochému designu se snadno  
integruje do moderní koupelnové architektury. Vysoce hodnotné kovové tělo dešťové 
sprchy CONCEPT 200 vás okouzlí svým čistým tvarem a kvalitou provedení.

Tyto charakteristické znaky zcela vyniknou při pohledu na „XXL“ rozměr této  
sprchy: díky průměru 225 mm je váš pocit ze sprchování skutečně nepřekonatelný. 
Rozmazlujte své tělo širokým, měkkým sprchovým deštěm a plně se oddejte  
relaxaci. Dešťová sprcha CONCEPT 200 vás přiblíží k vaší vysněné koupelně.

Hlavová sprcha CONCEPT 200 je i přes velice široký dešťový proud vody úsporná 
díky inovativní technice, která snižuje spotřebu vody!
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SPRCHOVÝ PROGRAM CONCEPT 200

Sprchová hadice
125 cm - 795734000039
160 cm - 795735000039

Nástěnný držák sprchy
sklopný, vč. uchycení
795602000039

Rameno pro dešťovou sprchu
na strop - 796401000039

Rameno pro dešťovou sprchu
na stěnu - 796301000039

Sprchová hadice hladká
s otočnými koncovkami 1/2“x1/2“
150 cm - SH01-150
200 cm - SH02-200

Ruční sprcha 
jednopolohová - 795820400039

Sprchový set
tyč 100 cm, hadice 160 cm - 795524000039

Dešťová hlavová sprcha
jednopolohová - 796201000039 

Ruční sprcha
třípolohová - 795820600039
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Předstěnové systémy 
a WC příslušenství 
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Předstěnové systémy CONCEPT Geberit

Předstěnové systémy CONCEPT Geberit – kombinují krásu s praktičností 
a propracovaným technickým řešením. Použití předstěnových systémů vám dává 
téměř neomezené tvůrčí možnosti při návrhu vaší ideální koupelny. Veškeré 
technické součásti jako nádržky, trubky, odpadní kolena, jsou skryty a neruší 
estetický dojem. 

Toto však není vše, co vám přináší použití systémů CONCEPT Geberit pro závěsná 
WC – je důležité zmínit i další praktické výhody které jistě oceníte…

Snadný úklid
Vzhledem k tomu, že není třeba překonávat žádné překážky  
na podlaze a čistit splachovací nádržku nebo trubky, usnadňuje 
závěsné řešení úklid koupelny.

Úspora místa
Závěsné řešení CONCEPT Geberit zabírá méně místa než běžná 
toaleta.

Pevnost a stabilita
Závěsná klozetová mísa CONCEPT je jednoduše a bezpečně 
přišroubována k ocelovému rámu instalačního prvku. Tato 
robustní konstrukce unese zatížení až 400 kg.

Úspora vody
Úsporný splachovací systém CONCEPT Geberit pro dvě množství  
vody je řešení, které snižuje náklady domácnosti a současně  
přispívá k ochraně životního prostředí. konstrukce unese zatížení  
až 400 kg.

Snadná údržba
Ovládací tlačítko splachování je snadno odnímatelné a umožňuje 
tak pohodlný přístup k vnitřním součástem.
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Předstěnové systémy CONCEPT Geberit
nabízíme ve dvou provedeních:

CONCEPT Kombifix
Montážní prvek určený pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných 
konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci (před zděnou nebo betonovou stěnu) 
s předezděním.

Tento prvek je již dodáván včetně výplňové vložky a tlumící podložky mezi WC  
a vlastní předstěnový prvek – odpadá tak pracné vyzdívání otvoru pod nádržkou.

CONCEPT Duofix
Univerzální a rychle použitelný montážní prvek pro veškerá řešení v oblasti suchých  
procesů. Přispívá také podstatnou měrou ke splnění těch nejvyšších nároků  
na akustickou a protipožární ochranu.

Tento model určen pro montáž do lehkých sádrokartonových příček nebo  
k instalaci před masivní stěnu. Montáž prvku je mimořádně rychlá za použití  
pouhých čtyř upevňovacích bodů.

Oba systémy jsou osazeny novou nádržkou UP 320, která se může pochlubit  
řadou inovací, jednou z nichž je její snadná montáž zcela bez použití nářadí.

Kombifix
do zděných konstrukcí

Kombifix
do sádrokartonových konstrukcí
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Ovládací tlačítka CONCEPT Geberit

Aby byl předstěnový systém kompletní, potřebujeme ještě ovládací prvky.  
Nabízíme vám ovládací tlačítka Sigma, které jsou kompatibilní s oběma systémy.

Splachovací nádržky CONCEPT

Nádržky CONCEPT jsou univerzálně použitelné a hodí se zejména na rekonstrukce,  
nebo tam, kde není možné použít závěsné nebo kombi WC. Vyznačují propraco-
vaným designem s důrazem na funkčnost a spolehlivost.

Nádržky dodáváme je ve dvou provedeních:

CONCEPT Standart
základní nádržka se splachovacím systémem start-stop s objemem 6 l.

CONCEPT Verona
nádržka s dvoupolohovou armaturou s plynule nastavitelným objemem většího  
splachovacího množství 6–9 l, menší množství 3,5 l. U této nádržky je také  
možnost přestavby na start-stop systém.

Nádržky jsou určeny pro spodní montáž a jsou dodávány včetně rohových  
ventilů a instalačního příslušenství, což zaručuje kompatibilitu jednotlivých prvků 
při montáži. Nádržky jsou také vybaveny vnitřní izolací proti rosení, která zároveň 
zaručuje nízkou hlučnost při napouštění.
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WC předstěnové systémy a příslušenství doporučujeme kombinovat s keramikou CONCEPT. Série keramiky CONCEPT vám 
přináší ucelený sortiment výrobků počínaje umývátky, umyvadly přes závěsná WC až po pisoáry s radarovým splachovačem.

WC SYSTÉMY CONCEPT

PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

WC NÁDRŽKY OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Kombifix - pro masivní konstrukce, vč. výplňové vložky a tlumící podložky
110.353.00.5
v setu s tlačítkem CONCEPT Samba - 110.353.00.5

WC nádržka Verona 
systém start-stop, dvojité splachování (6-9/3,5 litr)
91A06010001

Tlačítko Sigma 
pro dvoupolohové splachování
115.790.11.5

WC nádržka STANDARD
systém start-stop, dvojité splachování (6-9/3,5 litr)
91A01010002

Duofix – pro suché konstrukce
111.319.00.5
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Koupelnový nábytek
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Koupelnový nábytek CONCEPT 50

Ekonomická řada koupelnového nábytku CONCEPT 50 vychází z požadavků  
na  jednoduché a finančně přijatelné vybavení koupelny. Korpusy nábytku jsou 
zhotoveny ze speciální dřevotřísky, odolné vůči vlhkému prostředí, dvířka z lakované 
MDF desky ve vysokém lesku. Nábytek nabízíme ve dvou variantách – s korpusem 
bílým nebo v moderní barvě švestka. Součástí jsou zpomalovací panty u dvířek 
umožňující tiché zavírání.
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Koupelnový nábytek CONCEPT 50

Závěsná spodní skříňka pod umyvadlo
Závěsnou skříňku pod umyvadlo doporučujeme doplnit umyvadlem JIKA Lyra Plus. Umyvadlo není součástí balení. 
Rozměry skříňky odpovídají velikosti zvoleného umyvadla. 

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód. Umyvadlo obj. kód.

51 × 31,5 × 72 cm bílý lesklý lak
bílý C50.55.B

8.1338.2.000.104.1
švestka C50.55.BS

55 × 31,5 × 72 cm bílý lesklý lak
bílý C50.60.B

8.1338.3.000.104.1
švestka C50.60.BS

61 × 31,5 × 72 cm bílý lesklý lak
bílý C50.65.B

8.1338.4.000.104.1
švestka C50.65.BS

* chromové úchytky

Závěsná spodní skříňka
Otevírání závěsné spodní skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé. 
V horní části skříňky je umístěna praktická zásuvka.

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód.

35,5 × 35,5 × 77,9 cm

bílý lesklý lak bílá
pravá - C50.SPB

levá - C50.SLB

bílý lesklý lak švestka
pravá - C50.SPBS

levá - C50.SLBS

* chromové úchytky

Umyvadlo Jika Lyra Plus

55 cm - 8.1338.2.000.104.1
60 cm - 8.1338.3.000.104.1
65 cm - 8.1338.4.000.104.1

1 2

1

2
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Závěsná vysoká skříňka
Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód.

35 × 35,2 × 183,9 cm

bílý lesklý lak bílá
pravá - C50.VPB

levá - C50.VLB

bílý lesklý lak švestka
pravá - C50.VPBS

levá - C50.VLBS

* chromové úchytky

Závěsná horní skříňka
Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód.

35 × 22,9 × 61,5 cm

bílý lesklý lak bílá
pravá - C50.HPB

levá - C50.HLB

bílý lesklý lak švestka
pravá - C50.HPBS

levá - C50.HLBS

* chromové úchytky

Zrcadlová skříňka s LED osvětlením, vypínačem a zásuvkou
Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Rozměry Čelní plocha Korpus Obj. kód.

40,4 × 19,3 × 70 cm
zrcadlo bílá C50.GB

zrcadlo švestka C50.GBS

Univerzální zrcadlové skříňky a zrcadla

Rozměry Čelní plocha Korpus Obj. kód.

60 x 68 x 14 cm zrcadlo bílý Zrcadlová skříňka - CGAL60

60 x 70 cm zrcadlo - Zrcadlo s LED podssvícením - CZRC60

3

4

5

4 5

3
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Koupelnový nábytek CONCEPT 100

Série CONCEPT 100 je charakteristická jasně řezanými rysy, které reagují 
na poslední módní trendy v koupelnovém nábytku. Hladké čelní plochy bez zbytečných 
detailů ukrývají velkou prostornou zásuvku s pohodlným přístupem. Celkovou 
eleganci podtrhuje zrcadlová skříňka s jednoduchým světlem.

Umyvadlo CONCEPT 100 style hranaté

60 cm - 5276L003-1121
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Koupelnový nábytek CONCEPT 100

Závěsná spodní skříňka pod umyvadlo
Obsahuje zásuvku s ocelovými výsuvy se samozavíracím účinkem. Skříňku doporučujeme doplnit kvalitním  
designovým zápustným umyvadlem CONCEPT 100 Style hranaté (60 cm, umyvadlo není součástí balení).

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód. Umyvadlo obj. kód.

53 × 42,5 × 42 cm bílý lesklý lak bílý lesklý lak C100.1 5276L003-1121

* úchytky z eloxovaného matného hliníku

Závěsná vysoká skříňka
Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód.

38 x 22 x 165 cm bílý lesklý lak bílý lesklý lak C100.2

* úchytky z eloxovaného matného hliníku

Závěsná zrcadlová skříňka s LED osvětlením
Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Rozměry* Čelní plocha Korpus Obj. kód.

58 x 15 x 80 cm zrcadlo bílý lesklý lak C100.3

* osvětlení se montuje na pomocný profil, matný hliník, 230V / 60 W / krytí IP 20

Univerzální zrcadlové skříňky a zrcadla

Rozměry Čelní plocha Korpus Obj. kód.

60 x 68 x 14 cm zrcadlo bílý Zrcadlová skříňka - CGAL60

60 x 70 cm zrcadlo - Zrcadlo s LED podssvícením - CZRC60

1

1

2

3

3

2
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Koupelnový nábytek CONCEPT 150

CONCEPT 150 je klíčem k eleganci v koupelně. Samozřejmě, dobrý design není 
všechno, ale stejně dobře navržený produkt dělá život mnohem příjemnější. A to 
tím spíše, pokud je cenově dostupný. CONCEPT 150 je nový druh koupelnového 
nábytku – kompletní, důsledně navržený design v celé šíři sortimentu za vynikající 
hodnotu. Jeho vzhled je zdrženlivý, klasických tvarů, ve skutečnosti spíše splývá 
s okolím. To je to, co dělá ze série CONCEPT 150 nábytkovou řadu nadčasově 
moderní a charakteristickým znakem dobrého designu. Nábytek poskytuje mnoho 
možností řešení pro všechny myslitelné koupelnové situace v takovém rozsahu, 
který mnoho lidí očekává – možná i vy.

Umyvadlo Duravit D-Code

60 cm - 23106000002
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3 1

Závěsná spodní skříňka pod umyvadlo
Závěsnou skříňku pod umyvadlo doporučujeme doplnit umyvadlem DURAVIT D-CODE. Umyvadlo není součástí 
balení. Skříňka je nabízena ve dvou provedeních – jednodvéřová (pravá × levá) nebo dvoudvéřová.

Rozměry Čelní plocha Korpus Obj. kód. Umyvadlo obj. kód.

40,2 x 36 x 56 cm bílá bílá
pravá - C150.40.BP

23106000002levá - C150.40.BL

80,2 x 36 x 56 cm bílá bílá C150.80.B

1

Závěsná spodní skříňka
Otevírání závěsné spodní skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé. 
V horní části skříňky je umístěna praktická zásuvka.

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód.

40,1 x 36 x 67,6 cm bílá bílá

pravá - C150.SBP

levá - C150.SBL

1 zásuvka, pravá - C150.SBZP

1 zásuvka, levá - C150.SBZL

2

Závěsná vysoká skříňka
Otevírání závěsné spodní skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé. 
V horní části skříňky je umístěna praktická zásuvka.

Rozměry Čelní plocha Korpus Obj. kód.

40,1 x 36 x 176 cm bílá bílá
pravá - C150.VBP

levá - C150.VBL

3

Zrcadlo s poličkou

Rozměry Čelní plocha Korpus Obj. kód.

60,4 x 15,2 x 69,9 cm zrcadlo bílá C150.ZB

4

2

4

Univerzální zrcadlové skříňky a zrcadla

Rozměry Čelní plocha Korpus Obj. kód.

60 x 68 x 14 cm zrcadlo bílý Zrcadlová skříňka - CGAL60

60 x 70 cm zrcadlo - Zrcadlo s LED podssvícením - CZRC60
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Koupelnový nábytek CONCEPT 200

Stejně jako jiná zařízení koupelny má i koupelnový nábytek nejen funkční, ale 
i estetické poslání. Série CONCEPT 200 navazuje na čistou módní linii nábytkového 
designu. Korpus v provedení imitace světlého dřeva dokonale ladí s bílou čelní 
plochou v lesklém laku. U skříněk pod umyvadlo je u zásuvek použit Slow Close 
systém. 

Umyvadlo CONCEPT 200

60 cm - CU200.8
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Závěsná spodní skříňka pod umyvadlo
Obsahuje zásuvku s ocelovými výsuvy se samozavíracím účinkem. Spodní skříňku doporučujeme doplnit nábytkovým 
umyvadlem CONCEPT 200 (60 cm, umyvadlo není součástí balení).

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód. Umyvadlo obj. kód.

55 x 44 x 39 cm bílý lesklý lak

bříza 1 zásuvka - C200.1

CU200.8bříza 2 zásuvky - C200.2

bílý 2 zásuvky - C200.3

* úchytky z eloxovaného matného hliníku

1

Závěsná vysoká skříňka
Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód.

35 x 35 x 155 cm bílý lesklý lak
bříza C200.4

bílý C200.5

* úchytky z eloxovaného matného hliníku

2

Závěsná zrcadlová skříňka
Otevírání zrcadlové skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód.

35 x 35 x 155 cm zrcadlo
bílý C200.6

bříza C200.7

3

23

1

Univerzální zrcadlové skříňky a zrcadla

Rozměry Čelní plocha Korpus Obj. kód.

60 x 68 x 14 cm zrcadlo bílý Zrcadlová skříňka - CGAL60

60 x 70 cm zrcadlo - Zrcadlo s LED podssvícením - CZRC60
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Koupelnový nábytek CONCEPT 300

Koncept firemního nábytku CONCEPT 300 vychází z trendů designového ztvárnění 
koupelnového nábytku. Korpus skříněk je dodáván v bílé barvě. Čelní plochy jsou 
pak nabízeny v několika moderních odstínech – bílá, oliva a wenge. Barevné 
provedení dvířek elegantně kontrastuje s bílým korpusem a účelnou úchytkou. 
Svým hranatým tvarem a prostornou zásuvkou s plnovýsuvem a automatickým 
dotahem nabízí umyvadlová skříňka spotřebiteli dostatek úložného prostoru.

Umyvadlo Jika Cubito 

55 cm - 8.1042.2.000.104.1

60 cm - 8.1042.3.000.104.1

65 cm - 8.1042.4.000.104.1
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Závěsná spodní skříňka pod umyvadlo
Obsahuje zásuvku s ocelovými výsuvy se samozavíracím účinkem. Spodní skříňku doporučujeme doplnit nábytkovým 
umyvadlem Jika Cubito (umyvadlo není součástí balení).

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód. Umyvadlo obj. kód.

51 x 40 x 40 cm

bílá

bílý

C300.55B

8.1042.2.000.104.1oliva C300.55O

wenge C300.55W

56 x 40 x 43 cm

bílá

bílý

C300.60B

8.1042.3.000.104.1oliva C300.60O

wenge C300.60W

61 x 40 x 46 cm

bílá

bílý

C300.65B

8.1042.4.000.104.1oliva C300.65O

wenge C300.65W

* pochromované úchytky

1

Závěsná vysoká skříňka
Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód.

40 x 20 x 165 cm

bílá

bílý

C300.VB

oliva C300.VO

wenge C300.VW

* pochromované úchytky

2

Závěsná zrcadlová skříňka

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód.

60 x 60 x 15 cm zrcadlo

bílá C300.ZB

oliva C300.ZO

wenge C300.ZW

3

Zrcadlo s broušenou hranou

Rozměry Čelní plocha* Obj. kód.

60 x 80 cm zrcadlo C300.Z

4

1 2

34
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Koupelnový nábytek CONCEPT 500

Elegantní řada koupelnového nábytku CONCEPT 500 je určená pod umyvadlo 
se zakulacenými rohy. Korpus i čelní plochy jsou dodávány v bílém odstínu, který 
zvýrazňuje čistotu a jednoduchost tvarů. Eleganci skříňkám dodávají dvířka 
ve vysokém lesku. Nadčasovost skříněk podtrhují čelní plochy dvířek, které svým 
tvarem kopírují tvar umyvadla. V zásuvce jsou použity kovové plnovýsuvy 
s  automatickým dotahem. Skříňku je možné v interiéru doplnit nábytkovou 
galerkou se zrcadlem.

Umyvadlo Dama Senso

55 cm - 7.3275.1.C00.0

60 cm - 7.3275.1.B00.0

65 cm - 7.3275.1.A00.0
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Závěsná spodní skříňka pod umyvadlo
Spodní skříňku doporučujeme doplnit nábytkovým umyvadlem Dama Senso (umyvadlo není součástí balení).

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód. Umyvadlo obj. kód.

49 x 45 x 44 cm

bílý lesklý lak bílý

C500.55 7.3275.1.C00.0

55 x 45 x 44 cm C500.60 7.3275.1.B00.0

60 x 45 x 44 cm C500.65 7.3275.1.A00.0

* pochromované úchytky

1

Závěsná vysoká skříňka
Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód.

40 x 20 x 165 cm bílý lesklý lak bílý C500.V

* pochromované úchytky

2

Závěsná zrcadlová skříňka

Rozměry Čelní plocha* Korpus Obj. kód.

60 x 15 x 60 cm zrcadlo bílá C300.G

3

Zrcadlo se zabroušenou hranou

Rozměry Čelní plocha* Obj. kód.

60 x 80 cm zrcadlo C500.Z

4

1 2

34

Univerzální zrcadlo
S LED podsvícení.

Rozměry Čelní plocha Obj. kód.

60 x 70 cm zrcadlo CZRC60
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Koupelnový nábytek CONCEPT 600

Koupelnový nábytek série CONCEPT 600 je představitelem dnešního stylu 
a nadčasového designu. Propracované linie a kvalitní materiály dotváří dokonalou 
rovnováhu mezi elegancí a čistotou. Jde o funkční a jednoduché řešení, které 
propůjčuje koupelně maximální komfort a sofistikovanost, očekávanou od moderního 
životního stylu bez přehnaných detailů. Čistý a jednoduchý design ponechává 
prostor pro vaši vlastní inspiraci.

Umyvadlo Vitra T4

60 cm - 4451B003-001

70 cm - 4452B003-001

80 cm - 4453B003-001

90 cm - 4454B003-001



KATALOG – SANITA | 107

1

Závěsná spodní skříňka pod umyvadlo
Spodní skříňku doporučujeme doplnit nábytkovým umyvadlem Vitra T4 (umyvadlo není součástí balení).

Rozměry Čelní plocha Korpus Obj. kód. Umyvadlo obj. kód.

53 x 47 x 42 cm

bílá bílý C600.60.B

4451B003-001hnědá hnědý C600.60.BG

šedá šedý C600.60.SG

63 x 47 x 42 cm

bílá bílý C600.70.B

4452B003-001hnědá hnědý C600.70.BG

šedá šedý C600.70.SG

73 x 47 x 42 cm

bílá bílý C600.80.B

4453B003-001hnědá hnědý C600.80.BG

šedá šedý C600.80.SG

83 x 47 x 42 cm

bílá bílý C600.90.B

4454B003-001hnědá hnědý C600.90.BG

šedá šedý C600.90.SG

1

Závěsná vysoká skříňka
Vysoká skříňka je nabízena ve dvou variantách - pouze s dvířky nebo s praktickými zásuvkami. 
Otevírání dle varianty s panty vpravo nebo vlevo.

Rozměry
Čelní 

plocha
Korpus

Obj. kód.
s dvířky

pravá / levá

Obj. kód.
s dvířky a zásuvkami

pravá / levá

35 x 160 x 35 cm

bílá bílý C600.V1P.B  / C600.V1L.B C600.V2P.B  / C600.V2L.B

hnědá hnědý C600.V1P.BG / C600.V1L.BG C600.V2P.BG / C600.V2L.BG

šedá šedý C600.V1P.SG / C600.V1L.SG C600.V2P.SG / C600.V2L.SG

2

2

B

B

A

A

3

3 Závěsná zrcadlová skříňka s LED osvětlením

Rozměry Čelní plocha Korpus Obj. kód.

60 x 75 x 15 cm zrcadlo

bílý C600.G60LED.B

hnědý C600.G60LED.BG

šedý C600.G60LED.SG
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Koupelnové doplňky
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Koupelnové doplňky CONCEPT 100

Koupelnové doplňky CONCEPT 100 berou v úvahu každý detail vaší koupelny. 
Jednoduché tvary a čistý design zcela odpovídají moderním požadavkům 
na  estetiku a ergonomii. Série CONCEPT 100 představuje ucelený program 
– praktický držák ručníků, elegantní dávkovač mýdla či příslušenství pro WC, vše 
najdete vždy na správném místě a okamžitě na dosah, přesně jak potřebujete. 

Koupelnové doplňky CONCEPT 100 prezentují dokonalé spojení užitečnosti  
a praktičnosti s elegancí a čistými liniemi. Jsou vyrobeny z odolných materiálů  
v kombinaci chromu a křišťálového skla. 

Série CONCEPT 100 vám nabízí ucelený koupelnový program za příznivou cenu. 
Můžete si tak vytvořit dokonalou koupelnu v jednotném designu, která bude  
odrážet všechny vaše představy.
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KOUPELNOVÉ DOPLŇKY CONCEPT 100

Univerzální držák
002-1166

Dávkovač mýdla (pro univ. držák)
sklo - 002-1169
plast - 002-1170

Držák ručníku dvojitý 
délka ramen 40,9 cm
002-1173

WC sada, 
sklo   002-1164
plast   002-1165

Univerzální držák - dvojitý
002-1188

Držák ručníku
002-1174

Háček dvojitý
002-1180

Drátěný košík
205 × 60 ×104 mm
002-1183

Rezervní držák toaletního papíru
002-1163

Mýdlenka (pro univerzální drážk) 
sklo - 002-1171
plast - 002-1172

Madlo
délka 35,7 cm - 002-1177

Háček Ø15 x 35 mm
002-1178

Háček Ø15 x 50 mm
002-1179

Drátěný košík rohový – mýdlenka
186 × 54 × 134 mm
002-1182

Držák toaletního papíru 
s krytem - 002-1161
bez krytu - 002-1162

Sklenička (pro univerzální držák)
sklo - 002-1167
plast - 002-1168

Držák ručníku
délka 60 cm - 002-1175
délka 80 cm - 002-1176

Drátěný košík – mýdlenka 
135 × 32 × 90 mm
002-1181

Drátěný košík rohový
250 × 61 × 172 mm
002-1184

Držák toaletního papíru s krytem
002-1113
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Koupelnové doplňky CONCEPT 200

Třešnička na dortu pro vaši koupelnu ...

Chcete, aby vaše koupelna vypadala elegantně a svěže? Pak si určitě oblíbíte 
CONCEPT 200 koupelnové doplňky. Oblé formy vhodně kontrastují s výraznými 
liniemi, které dávají těmto doplňkům specifický nádech originality. Tento svěží 
design dodá vaší koupelně plně harmonický a ucelený ráz.

Doplňky CONCEPT 200 – mají velice jednoduchou montáž díky upevňovacímu 
systému Quick-trick. Každý prvek perfektně dosedne na zeď bez viditelných záhybů 
či rozet – což zaručuje snadné čistění a používání.

Každý detail koupelnových doplňků je navržen a vyroben pouze z vysoce užitných 
materiálů tak, aby byla zaručena dlouhá životnost a snadné používání. Pro těla 
doplňků je použita kvalitní chromovaná tlakově litá mosaz a na výrobu skleněných 
částí je použité křišťálové sklo.

CONCEPT 200 je program s inovativním designem, který se vám bude stále líbit.
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Praktický pomocník ve vaší koupelně

S koupelnovými doplňky CONCEPT 200 je brán v úvahu každý detail ve vaší koupelně 
– stylový držák ručníků, elegantní dávkovač mýdla či příslušenství pro WC – vše 
najdete vždy na správném místě a okamžitě na dosah, přesně jak potřebujete. 

Série doplňků CONCEPT 200 splňuje estetické i ergonomické aspekty tak,  
aby vám tato řada výrobků přinesla potěšení z jejich používání. 

Série doplňků CONCEPT 200 je velice široká a díky garantované dostupnosti  
si můžete svoji koupelnu vybavit a doplnit postupně přesně dle vašich potřeb. Díky 
vysokému standardu zpracování a použití nejlepších materiálů vám CONCEPT 200 
zaručuje dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu.

GENIÁLNĚ JEDNODUCHÉ

Praktický montážní systém

Koupelnové doplňky CONCEPT 200 si vás získají nejen díky jednoduchosti  
používaní a  individuální designové rozmanitosti, ale rozhodně také svým 
patentovaným systémem uchycení, se kterým je instalace snadná, rychlá a bezpečná. 
Jednoduše na zeď našroubujete montážní rozetu, nasadíte doplněk a zajistíte 
šroubem pomocí imbusového klíče.

Hlavní přednost systému je skryta uvnitř – kuželový zářez na montážním trnu  
přitahuje segment příslušenství těsně ke stěně, pokud dotahujeme fixační šroub, 
který je plně skrytý na spodní straně doplňku. 

Tento geniálně jednoduchý systém zamezuje vytvoření neestetické mezery mezi 
stěnou a doplňkem, jak se tomu stává u jiných systémů upevnění. Další velké plus 
pro CONCEPT 200 koupelnové doplňky.
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KOUPELNOVÉ DOPLŇKY CONCEPT 200

Dávkovač mýdla – čiré sklo
S4826

Držák ručníků
S4855

Drátěný košík – mýdlenka
200 × 100 × 36 mm
S4848

Držák toaletního papíru
S4802

Mýdlenka – čiré sklo
S4830

Držák ručníků dvojitý otočný; 
délka ramen 46 cm - S4850 
délka ramen 36 cm - S4851

Drátěný košík rohový – mýdlenka
228 × 176 × 37 mm
S4847

Polička z tvrzeného skla
délka 70 cm - S4810
délka 50 cm - S4812

Madlo 
délka 30 cm - S4870

Držák toaletního papíru s krytem
S4800

Držák skleničky – čiré sklo
S4820

Háček 
28 mm - S4875
46 mm - S4877

Drátěný košík
200 × 100 × 60 mm
S4844

Drátěný košík rohový
228 x 176 x 60 mm
S4849

Držák ručníku
délka 80 cm - S4860
délka 60 cm - S4861

Držák toaletního papíru rezervní
S4805

Světlo halogenové bodové
s integrovaným transformátorem
S4894

Háček dvojitý
S4878

Odpadkový koš 3 l
S4879

WC set – matné sklo
S4815
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CONCEPT 200 Style

Díky svým čistým liniím zdůrazňují doplňky CONCEPT 200 Style jednoduchou  
eleganci současné moderní koupelny. Představují dokonalý soulad vytříbených 
tvarů a jemného povrchu. Výsledkem tohoto spojení jsou nadčasově elegantní  
výrobky, které budou ozdobou každé koupelny. Doplňky série CONCEPT 200  
Style jsou navrženy tak, aby jejich údržba byla co nejjednodušší. Jsou vyrobeny  
z pozinkovaného hliníku v kombinaci s jemným křišťálovým sklem.
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KOUPELNOVÉ DOPLŇKY CONCEPT 200 STYLE

Dávkovač mýdla s držátkem
010-7845

Držák ručníků
010-7848

Drátěný košík
217 x 94 x 70 mm
010-7859

Držák toaletního papíru
010-7773

Držák s mýdlenkou
010-7846

Držák ručníku
délka ramene 41 cm
010-7847

Drátěný košík - mýdlenka
228 x 176 x 37 mm
010-7858

Drátěný košík - mýdlenka
200 x 100 x 37 mm
010-7857

Odpadkový koš 5 l
010-7856

Držák toaletního papíru 
s krytem - 010-7838

Držák se skleničkou
010-7844

Držák ručníku / madlo
délka 60 cm - 010-7849
délka 80 cm - 010-7850

Drátěný košík
217 x 94 x 70 mm
010-7860

Háček
34 mm - 010-7852
54 mm - 010-7853

Držák toaletního papíru rezervní
010-7840

Zásobník na odličovací tampony
010-7861

Polička z tvrzeného skla
délka 60 cm - 010-7841
délka 45 cm - 010-7842

Háček dvojitý
37 mm - 010-7854

WC set 
010-7843

Stěrka
010-7855
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Koupelnové 
radiátory
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Koupelnové radiátory CONCEPT 100

Při plánování vaší koupelny je potřeba také dobře zvážit výběr otopného tělesa. Je 
dobré si uvědomit, že otopné těleso nebude sloužit pouze k vytápění místnosti, ale 
i k sušení vlhkých ručníků či jiných textilií. Koupelnové těleso by mělo být možné použít 
i mimo topnou sezónu tak, aby byl ve vaší koupelně zaručen komfort a pohoda po celý 
rok. Koupelnová otopná tělesa CONCEPT splňují náročné technické a designové 
požadavky dnešní doby a jsou vhodná zejména pro vytápění koupelen, chodeb, 
WC, kuchyňských koutů, posiloven apod. Tělesa jsou nabízena v provedení KTK 
s rovnými trubkami nebo v provedení KTO s trubkami oblými se standardním 
připojením. Obě varianty těles jsou k dispozici také s  připojením spodním 
středovým KTKM (KTOM). 

Tělesa CONCEPT lze použít pro otopné soustavy se samotížným nebo nuceným 
oběhem o maximální teplotě teplonosné látky 110 °C a maximálním přetlaku 1,0 MPa. 
Tělesa lze osadit také topnými elektrickými tyčemi pro zajištění kombinovaného 
provozu i mimo topnou sezónu, popřípadě zvolit variantu čistě elektrického tělesa 
zcela nezávislého na otopné soustavě KTKE, KTOE. Výroba těles CONCEPT je 
prováděna v závodě v České republice z materiálů vyráběných výhradně v Evropské 
unii – kvalita těles je zajištěna několikastupňovou výstupní  kontrolou a moderními 
výrobními postupy na automatických linkách. Povrchová úprava těles CONCEPT 
– tělesa jsou před vlastním lakováním důkladně odmaštěna a ošetřena kataforézou. 
Finální povrchová úprava je prováděna v nové práškové lakovně, kde je barva 
nanášena automaty a následně vypálena v peci při vysoké teplotě pro  zajištění 
hladkého a trvanlivého povrchu těles.
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KTK  |  KTKM  |  KTO  |  KTOM*
použitý materiál – svislé profily 40×30 mm
vodorovné kruhové trubky – ø 20 mm
barva – bílá
Topný výkon těles je uveden ve wattech 
při teplotním spádu 75/65°C a 20°C.

* Technické parametry: Součinitel hydraulického odporu - DN15 (1/2)  = 1,8. Připojovací závit G1/2“ (vnitřní).
  Zkušební přetlak max. p = 1,3 Mpa. Pracovní přetlak max. p = 1,0 Mpa Max. provozní teplota 110°C. 
  Osová rozteč připojovacích závitů = šířka radiátoru dle var. - 30 mm.

  Upevňovací sada obsahuje: plastové konzole, veškerý spojovací materiál včetně vrutů a podložek 
  a sadu na odvzdušnění radiátoru.

zapojení oboustranné
shora dolu

zapojení oboustranné
spodní

zapojení spodní středové

Oboustranné zapojení 
CONCEPT 100 KTK - rovný   |   CONCEPT 100 KTO - prohnutý

Šířka Výška Tepelný výkon*
Dop. příkon
topné tyče

Obj. kód. 
žebřík KTK

Obj. kód. 
žebřík KTO

450 mm

740 mm 303 / 332 W 200 W KTK07400450-10 KTO07400450-10

980 mm 392 / 431 W 300 W KTK09800450-10 KTO09800450-10

1340 mm 535 / 587 W 400 W KTK13400450-10 KTO13400450-10

1500 mm 605 / 663 W 400 W KTK15000450-10 KTO15000450-10

1700 mm 697 / 757 W 500 W KTK17000450-10 KTO17000450-10

1860 mm 776 / 837 W 500 W KTK18600450-10 KTO18600450-10

600 mm

740 mm 392 / 431 W 300 W KTK07400600-10 KTO07400600-10

980 mm 506 / 559 W 300 W KTK09800600-10 KTO09800600-10

1340 mm 691 / 761 W 500 W KTK13400600-10 KTO13400600-10

1500 mm 781 / 856 W 500 W KTK15000600-10 KTO15000600-10

1700 mm 901 / 981 W 600 W KTK17000600-10 KTO17000600-10

1860 mm 1003 / 1085 W 700 W KTK18600600-10 KTO18600600-10

750 mm

740 mm 478 / 527 W 300 W KTK07400750-10 KTO07400750-10

980 mm 617 / 684 W 400 W KTK09800750-10 KTO09800750-10

1340 mm 843 / 931 W 600 W KTK13400750-10 KTO13400750-10

1500 mm 953 / 1044 W 600 W KTK15000750-10 KTO17000750-10

1700 mm 1098 / 1200 W 700 W KTK17000750-10 KTO15000750-10

1860 mm 1223 / 1327 W 900 W KTK18600750-10 KTO18600750-10

* zapojení oboustranné spodní / zapojení oboustranné shora dolů.

Středové zapojení 
CONCEPT 100 KTKM - rovný   |   CONCEPT 100 KTOM - prohnutý

Šířka Výška Tepelný výkon
Dop. příkon
topné tyče

Obj. kód. 
žebřík KTKM

Obj. kód. 
žebřík KTOM

450 mm

740 mm 303 W 200 W KTK07400450M10 KTO07400450M10

980 mm 392 W 300 W KTK09800450M10 KTO09800450M10

1340 mm 535 W 400 W KTK13400450M10 KTO13400450M10

1500 mm 605 W 400 W KTK15000450M10 KTO15000450M10

1700 mm 697 W 500 W KTK17000450M10 KTO17000450M10

1860 mm 776 W 500 W KTK18600450M10 KTO18600450M10

600 mm

740 mm 392 W 300 W KTK07400600M10 KTO07400600M10

980 mm 506 W 300 W KTK09800600M10 KTO09800600M10

1340 mm 691 W 500 W KTK13400600M10 KTO13400600M10

1500 mm 781 W 500 W KTK15000600M10 KTO15000600M10

1700 mm 901 W 600 W KTK17000600M10 KTO17000600M10

1860 mm 1003 W 700 W KTK18600600M10 KTO18600600M10

750 mm

740 mm 478 W 300 W KTK07400750M10 KTO07400750M10

980 mm 617 W 400 W KTK09800750M10 KTO09800750M10

1340 mm 843 W 600 W KTK13400750M10 KTO13400750M10

1500 mm 953 W 600 W KTK15000750M10 KTO15000750M10

1700 mm 1098 W 700 W KTK17000750M10 KTO17000750M10

1860 mm 1223 W 900 W KTK18600750M10 KTO18600750M10

40

30

Ø20
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Elektrická topná tyč s vidlicí

Výkon Délka Typ

100 W 275 mm TT–100

200 W 317 mm TT–200

300 W 395 mm TT–300

400 W 435 mm TT–400

500 W 535 mm TT–500

600 W 585 mm TT–600

700 W 685 mm TT–700

800 W 735 mm TT–800

900 W 835 mm TT–900

1000 W 885 mm TT–1000

1200 W 1045 mm TT–1200

1500 W 1235 mm TT–1500

Termostat k topné tyči
Typ:  TNT63
Napájení:  230 V~ / 50Hz
Spínaná zátěž:  6 A
Tepelné čidlo:  NTC
Pracovní teplota:  0 až 45 °C
Nastavení doby časovače:  15 min. až 5 hod. s krokem 15 min.
Nastavení teploty termostatu:  5 až 35 °C s krokem 0,5 °C
Rozmezí zobrazované teploty okolí:  0 až 40 °C s krokem 0,5 °C
Provozní vlhkost:  5 až 95 % (prostředí bez kondenzace)
Krytí IP:  54
Skladovací teplota:  −20 až 55 °C

Elektrická topná tyč s termostatem

Výkon Délka Typ

300 W 395 mm TST-300

400 W 435 mm TST-400

500 W 535 mm TST-500

600 W 585 mm TST-600

700 W 685 mm TST-700

800 W 735 mm TST-800

900 W 835 mm TST-900

1000 W 885 mm TST-1000

1200 W 1045 mm TST-1200

1350 W 1235 mm TST-1350

Koupelnové radiátory – kombinované vytápění

Všechna koupelnová tělesa CONCEPT lze doplnit elektrickou topnou tyčí. Tím 
vznikne otopné těleso, které lze kdykoliv použít pro vytápění či sušení bez závislosti 
na provozu zbytku otopné soustavy. Doporučené výkony elektrických otopných 
tyčí jsou uvedeny ve výkonových tabulkách jednotlivých typů těles. Elektrické 
topné tyče CONCEPT nabízíme v provedení s vinutou přívodní šňůrou v bíle barvě 
zakončenou vidlicí pro zapojení do zásuvky. Tyče jsou dodávány v širokém rozpětí 
výkonu od 100 W až po 1500 W. Druhou variantou v nabídce CONCEPT jsou 
topné tyče s termostatem. Tyto tyče jsou dodávány ve dvou barevných provedeních 
– bílá a nerez a ve výkonech 100 W až 1000 W.

T-KUS CONCEPT FFM G1/2

Slouží pro připojení těles 
na otopnou sestavu 
při použití topné tyče. 
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Elektrické koupelnové radiátory CONCEPT 100

Elektrické radiátory jsou zcela nezávislé na otopné soustavě a používají se tam, kde 
není možné jejich napojení na zdroj tepla – doporučujeme je využít při rekonstrukcích 
bytových jader nebo jako příležitostné topidlo v rekreačních objektech. Tělesa jsou 
v provedení s trubkami rovnými KTKE nebo v provedení s trubkami oblými KTOE. 
Jedná se o zkompletované těleso, které je osazeno nerezovou topnou tyčí a naplněno 
speciální nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí –5 °C. Topná  tyč má vinutou šňůru 
zakončenou vidlicí umožňující jednoduché zapojení tělesa do standardní zásuvky. 
Radiátor je osazen tepelnou pojistkou nastavenou na teplotu 85 °C. Krytí IP=65. 
Výkon těles je dán typem instalované topné tyče, která se liší dle velikosti tělesa. 
Pro  regulaci teploty v místnosti doporučujeme použít zásuvkové termostaty 
CONCEPT TZ33 a TZT63.

Elektrický koupelnový radiátor
CONCEPT 100 KTKE - rovný   |   CONCEPT 100 KTOE - prohnutý

Šířka Výška Výkon
Obj. kód. 

žebřík KTKE
Obj. kód. 

žebřík KTOE

450 mm

740 mm 200 W KTK07400450-10E KTO07400450-10E

980 mm 200 W KTK09800450-10E KTO09800450-10E

1340 mm 300 W KTK13400450-10E KTO13400450-10E

1500 mm 300 W KTK15000450-10E KTO15000450-10E

1700 mm 400 W KTK17000450-10E KTO17000450-10E

1860 mm 500 W KTK18600450-10E KTO18600450-10E

600 mm

740 mm 200 W KTK07400600-10E KTO07400600-10E

980 mm 300 W KTK09800600-10E KTO09800600-10E

1340 mm 400 W KTK13400600-10E KTO13400600-10E

1500 mm 400 W KTK15000600-10E KTO15000600-10E

1700 mm 500 W KTK17000600-10E KTO17000600-10E

1860 mm 600 W KTK18600600-10E KTO18600600-10E

750 mm

740 mm 300 W KTK07400750-10E KTO07400750-10E

980 mm 300 W KTK09800750-10E KTO09800750-10E

1340 mm 500 W KTK13400750-10E KTO13400750-10E

1500 mm 500 W KTK15000750-10E KTO15000750-10E

1700 mm 600 W KTK17000750-10E KTO17000750-10E

1860 mm 700 W KTK18600750-10E KTO18600750-10E

KTKE  |  KTOE
použitý materiál – svislé profily 40×30 mm
vodorovné kruhové trubky – ø 20 mm
barva – bílá 40

30

Ø20

Upevňovací sada obsahuje: plastové konzole, veškerý spojovací materiál včetně vrutů a podložek 
a sadu na odvzdušnění radiátoru.
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Elektronické pokojové termostaty CONCEPT

Pro regulaci teploty v místnosti při použití otopného tělesa osazeného elektrickou  
topnou tyčí doporučujeme použít elektronický pokojový zásuvkový termostat  
CONCEPT. Termostaty dodáváme ve dvou provedeních:

TZ33
Zásuvkový elektronický termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti 
a  aktuální stav termostatu (zapnut/vypnut). LED dioda pod displejem ukazuje 
aktuální stav elektrické zásuvky (sepnuta/rozepnuta).

TZT63 – s časovým spínačem
Zásuvkový elektronický termostat s časovým spínačem a protizámrazovou 
ochranou. Časový spínač umožňuje pomocí jednoho stisku tlačítka zapnout 
zásuvku bez ohledu na nastavenou teplotu termostatu na předem nastavený 
časový interval v rozsahu 0–5 hodin. Poté se automaticky vrátí do režimu termostatu. 
Přehledný LCD displej zobrazuje teplotu prostředí, aktuální stav termostatu 
(zapnut/vypnut) nebo odpočítávaný časový interval. Termostaty jsou napájeny 
síťovým napětím 230 V – není tedy potřeba používat baterii.

TZ 33 TZT 63

Teplotní rozsah 5 až 35 °C 0 až 45 °C

Spínací diference 1 °C

Provozní napětí 230 V / 50 Hz

Maximální zatížení kontaktů 16 (3) A

Napájení kontaktů 230 V

Krytí IP 20

Provozní vlhkost (nekondenzující) 5 až 90 % 5 až 95 % 

LCD displej zobrazující teplotu

LED dioda indikující sepnutí zásuvky

zásuvka termostatu

tlačítka pro nastavení teploty

tlačítko pro zapnutí na časový interval

otočný knoflík se stupnicí 
pro nastavení teploty
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Upevnění otopných těles

Otopná tělesa jsou uchycena ve čtyřech bodech.

Upevňovací sada obsahuje
– 4 ks konzol
– veškeré prvky pro montáž na stěnu
– odvzdušňovací ventil
– zaslepovací zátku

Koupelnová otopná tělesa CONCEPT v kombinaci s topnou tyčí a termostatem 
tvoří celek, který díky své variabilitě rozměrů a výkonu určitě najde uplatnění 
ve vašich projektech od malých koupelen až po velké aplikace.

Detail upevnění otopných těles.

KTK, KTKM, KTKE KTO, KTOM, KTOE

50
450 - 750 450 - 750

70 50 85
15 15

7
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6
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Koupelnové radiátory CONCEPT 200

Design a elegance nejen pro vaši koupelnu.

CONCEPT 200 jsou elegantní vertikální tělesa, která je možno použít nejen 
v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční 
architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí připojení do kteréhokoliv 
interiéru.

Kvalitní provedeni, široký výběr.

Koupelnové designové radiátory série CONCEPT 200 se vyznačují komfortem 
a elegancí. Jsou to vertikální tělesa, která je možno použít nejen v koupelně, ale 
také jako prostorový předěl, topnou stěnu, nebo jako plně funkční architektonický 
prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí připojení. Otopná tělesa CONCEPT 
200 se hodí do každého interiéru, vyznačují se kvalitním zpracováním a barevnou 
variabilitou. 

Série CONCEPT 200 STYLE je tvořena pěti řadami radiátorů VIOLA FLUTE, LYRA, 
TUBE, TUBE EXTRA a VIOLA. 
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KOUPELNOVÉ RADIÁTORY CONCEPT 200

Elegantní vertikální tělesa CONCEPT 200, je možno použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl, topné stěny  
či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí připojení. 

FLUTE

LYRA

Barevné provedení: antracit, kov, sněhově bílá

Připojení: středové

Barevné provedení: hliník, antracit, sněhově bílá 

Připojení: středové

L 274 L 442 L 610

18
00
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KOUPELNOVÉ RADIÁTORY CONCEPT 200

Vyznačují se decentními a subtilními žebry v zaoblených sběrnicích. Mají oblíbený střídmý tvar a kvalitní zpracování,  
čisté linie pro snadný úklid a hygienicky čisté prostředí. Měkké teplo sálající  z hladkých profilů. 

TUBE

TUBE EXTRA

Barevné provedení: chrom, satén, antracit, hliník 

Připojení: středové 

Barevné provedení: chrom, satén, antracit, hliník 

Připojení: středové

H
 1

17
5|

16
55

L450|600

A X

Plastové držáky
(RAL9006, RAL9016)

88 až 98 mm 73 až 83 mm

Kovové držáky
(ostatní barvy)

84 až 94 mm 69 až 79 mm

H
 1
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5|

16
55

600|450
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KOUPELNOVÉ RADIÁTORY CONCEPT 200

Nenápadný luxus. Vynikající tepelné parametry, netradiční hranaté profily. 
Radiátor, jehož originalita vynikne obzvláště v metalických barevných variantách. 

VIOLA

Barevné provedení: chrom, satén, antracit, hliník

Připojení: klasik

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

Hlavice HPT 200 termostatická
připojovací závit M30x1,5
HPT 200-10

„Multiblock T“ bílý vč. hlavice a krytu, 1/2“
přímý - 1674183
rohový - 1674184

Termostatický Ventil rohový, 
max. 10 bar, max. 130°C
VPT 71-02

„Multiblock T“ chrom vč. hlavice a krytu, 1/2“
přímý - 1674283+1012081
rohový - 1674284+1012081

Regulační šroubení rohové s vypouštěním
max. 10 bar, max. 110°C, kvs 1,7 m3/h
SPT 81-02
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Koupelnové radiátory CONCEPT 200 Cube

Elegantní tvar, minimalistický design

Designové koupelnové radiátory CONCEPT 200 Cube představují současný trend 
moderních koupelen. Svými jednoduchými tvary a propracovaným designem  
dokonale zapadají do představy moderní koupelny.

Radiátory CONCEPT 200 Cube jsou vyrobeny z ocelových trubek průřezu  
25 x 25 x 1,2 mm. Radiátory mají stranové připojení G1/2“.

Veškeré spoje jsou svařovány pomocí laserové techniky, díky které jsou téměř 
neviditelné. Vzdálenost mezi horizontálními příčkami je ideální pro zavěšení ručníků 
při  sušení nebo předehřívání. Díky větší rozteči mezi vodorovnými trubkami je 
i čištění tělesa velmi snadné.
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KOUPELNOVÉ RADIÁTORY CONCEPT 200 CUBE
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1600 x 500 mm, 18 příček, chrom
ART5C-160-050

1200 x 500 mm, 14 příček, chrom
ART5C-120-50

800 x 500 mm, 9 příček, chrom
ART5C-080-50

CUBE



KATALOG – SANITA | 129

Příslušenství
pro koupelnové
vybavení
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UMYVADLO

BATERIE

Sifóny a příslušenství - chrom

Rohové ventily - chrom

Perlátory - chrom

Sifóny a příslušenství - plast

Příslušenství - přehled výrobků

Sifón trubkový 
5/4”, 32 mm

JA S102

Ventil s filtrem
1/2” × 3/8”
EAR.001.B2

Sifón s převl. maticí 
5/4” DN40
PT10043

Sifón
5/4", DN410
PT100434

Neoperl – Cascade
SLC PCA úsporný
perlátor – 5 l / min.

02725298

Sifón flexi
plastová matice 
5/4”, 32/40 mm

PT10075

Sifón lahvový
5/4”, 32 mm

CA S101

Ventil čtyřhran
1/2” × 3/8”
EAR.002.B2

Sifón s převl. maticí
a příp. se zpětnou kl. 

5/4” DN40
PT10043P

Neoperl – Cascade
SLC PCA úsporný
perlátor – 5 l / min.

02735298

Sifón flexi
kovová matice
5/4”, 32/40 mm

PT10076

Sifón designový 
5/4”, 32 mm

ZA S110

Ventil Sanland s matkou 
3/8” × 1/2”
970330000

Neoperl – SSR PCA
úsporný perlátor

výklopný – 7 l / min.
02806094

Flexi připojení k sif.
50/40 x 40/50

PT10072

Sifón designový 
5/4”, 32 mm

ZA S220

Ventil Comfort bez matky 
1/2” × 3/8”
052120699

Sifón 
ø 63 DN40

s nerez. mřížkou PT10041
s plast. mřížkou PT10042

Neoperl – SSR PCA
úsporný perlátor

výklopný – 7 l / min.
02806494

Izolační deska
k umyvadlu

IDC 04
PT100434

Ventil 
Klick-Klack 5/4”

ZA S219

Ventil s filtrem
1/2” × 3/8”
049490699

Neoperl – PCR
reg. průtoku mezi sprch. 

had. a bat. – 7 l / min.
02629794

Šrouby pro umyvadlo
60210120

Sifón s příp. se zpětnou kl.
ø 63 DN40

s nerez. mřížkou PT10041P
s plast. mřížkou PT10042P

Neoperl – Univerzální
servisní klíč 

pro perlátory
01450098



KATALOG – SANITA | 131

Vpustě, krycí dvířka

VANY A VANIČKY

Příslušenství - přehled výrobků

se zápach. uzávěrou
plast. mřížka, řetízek, zátka, 

DN50/40, 570 mm
PT100502

ø 50 mm, h 72 mm
PT1004650

pro akr. vany 
do 180 cm
K731867

napouštění přepadem
kulatá zátka

570 mm - PT100564CRM1
800 mm - PT100564CRM1/80CM

se zápach. uzávěrou,
kov. mřížka, řetízek, zátka, 

DN50/40, 570 mm
PT100501

ø 60 mm, h 72 mm
PT1004660

VA-ADS odhlučněné
pro akr. vany do 180 cm

100030

napouštění přepadem
hranatá zátka

570 mm - PT100564CRM2
800 mm - PT100564CRM2/80CM

napouštění přepadem
hranatá zátka, s profrézováním

800 mm - PT100564CRM3

Podlahová vpusť - boční
nerez. mřížka, zápach. uz.

PT100PV1

automat komplet 
se zápach. uzávěrou

PT10055K

Kov Lux 
ø 90 mm, h 84 mm

PT10049K

VA-ADS plus odhluč.
pro akr. vany nad 180 cm

100032

Podlahová vpusť - přímá
nerez. mřížka, zápach. uz.

PT100PV2

Krycí dvířka bílé
20 x 20 cm - 0136

Krycí dvířka nerez
20 x 20cm - 0126

Sada 
magnetických dílů

REMA

Sifóny vanové - plast

Sifóny vaničkové - plast

Nohy pro vany a vaničky

automat komplet 
se zápach. uzávěrou

DN50/40, 570 mm
PT10051CRM

ø 90 mm, h 84 mm
PT10049CR

pro akr. vany
do 180 cm

100038

snížený
ø 50 mm, h 58 mm

PT100471CR50

pro akr. vaničky
K712667

BW-5 Maxi-ADS
odhlučněné pro vaničky

150130

multi, napouštění přepadem
vrchní + spodní část

6/4” x 450 mm
2131600N-24 + 7182505N 24
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Příslušenství - přehled výrobků

ZÁVĚSNÉ WC A BIDET

KOMBINOVANÉ WC A STOJÍCÍ BIDET

Ovládací tlačítko pro WC - Sigma
115.790.11.5

Uzavírací ventil rohový
Schell závitový Comfort

052120699

Připojovací hadička PN 10
kovové opletení 
300 mm - 103/30
400 mm - 103/40

Izolační deska 
pro závěsné WC a bidet

IDC 01

WC napojení 
excentrické 20 mm

PT100990

WC napojeni 
přímé

PT10099

Izolační deska + příslušenství
pro závěsné WC a bidet

IDC 01

WC napojeni 
přímé

PT100991

WC napojení 
extrentické 20 mm 

PT10099120

WC napojení
extrentické 40 mm

PT10099140

Odpadní 
koleno 90°

58103010022

Flexi napojení k WC
s kovovou spirálou

PT10097

Izolační deska
pro stojící WC a bidet

IDC 03

Upevňovací šrouby
pro WC a bidet

6 x 70,8 mm - 360167015
6 x 80,8 mm - 360168015

Sifon bidetový
se zápach. uzávěrou

PT10045F40
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Držák ručníku
DROT1

Držák ručníku
chrom
DROT2

Držák ručníku
DROT3

sušák 
pro radiátor

DROT4

sušák 
pro radiátor

DROT5

Flexi napojeni 
pro dřez a výlevku

plast. matice - PT10077
kov. matice - PT10078

Sif. pračkový nadom. 
DN32, plast
PT100PS2

Sif. pro odkapávající 
kondenzát, nálevka

PT100KS1

Sif. pračkový nadom. 
DN32, chrom

PT100PS1

Sifon pro odkapávající 
kondenzát s držákem hadiček

PT100KS5

Sif. pračkový podom. 
DN50/40

PT100PS3P

Sifon pro okapávající
kondenzát s mech. uzávěrem

PT100KS2

Sif. pračkový podom. 
DN50/40, nerez

PT100PS3

Sifon podomítkový pro okap.
kondenzát s mech. uzávěrem

PT100KS4

Sif. pračkový nadom. 
s přivzdušněním, plast

PT100PS5

Sifon pro dřez a výlevku
s nerez mřížkou

PT100442

Sifon pro dřez a výlevku
s nerez mřížkou

a přípojkou
PT100442P

Sifon pro dvoudřez
s nerez mřížkou a přípojkou

PT100449P

Sifon pro pisoár
s manžetou horizontální

PT10045B

OSTATNÍ SIFONY

KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

Příslušenství - přehled výrobků
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Místo pro vaše poznámky.
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Místo pro vaše poznámky.



Síť poboček

         po celé ČR a SR

Další nabídku topenářského 
a sanitárního vybavení 
naleznete v našich 
produktových katalozích.

Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42  Modřice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04  Bratislava . tel. 024 4455 782–3 . fax 024 4455 784 . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk

Ústí nad
Labem  

Teplice

Pardubice

Chrudim

Hlinsko
Ostrava

Třebíč

  Velké 
Meziříčí

Znojmo

Svitavy

   Hradec 
Králové

Kolín

Blansko

Prostějov

Hodonín

Kyjov

Mladá
        Boleslav

Nymburk

Strakonice

České 
  Budějovice  

Kutná
     Hora

Benešov

Chomutov

 Karlovy 
Vary

Sokolov PRAHA

Mělník

Litoměřice

Kroměříž

Uherský
Ostroh  Trenčín

Poprad

Prešov

Prievidza

Zvolen

Trnava

Nitra

Třinec

Liberec

Plzeň
Frýdek-Místek

N. Jičín Žďár nad 
Sázavou

 Pelhřimov

Lanškroun

Ústí n.
  Orlicí

Rychnov 
  n. Kněžnou

Šumperk

Zlín

Opava Karviná

 Česká 
Lípa

Uherské
 Hradiště

Tábor

Jindřichův
   Hradec  

   Valašské 
Meziříčí

Písek

Prachatice

  Český
Krumlov

Most

Louny

Děčín

Košice

Martin

Liptovský Mikuláš

Námestovo

Banská
Bystrica

Vrchlabí

Jičín

Jablonec 
n. Nisou

Náchod

Klatovy

Domažlice

Trutnov

Kladno

Beroun
Unhošť

Rakovník

Havlíčkův
Brod

Vyškov

Břeclav

Příbram

BRNO

OLOMOUC

JIHLAVA

PRAHA

ŽILINA

BRATISLAVA

Jeseník

Přerov

Koupelnové studio a instalatércentrum 

Instalatércentrum


