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WC 



Přehled funkcí sprchovacích toalet a sedátek s bidetovací funkcí:

Technologie sprchování 
WhirlSpray

Splachování technologií 
TurboFlush

Individuálně nastavitelná 
pozice ramene s tryskou

Nastavitelná teplota 
sprchovacího proudu

Oscilační sprcha

Dámská sprcha zajišťující 
jemnou očistu intimních partií

Keramická mísa 
bez okrajů Rimfree®

Osoušení teplým
vzduchem

Odsávání zápachu

Oplach keramiky 
před použitím WC 

Odstranění bakterií 
pomocí UV záření

Antibakteriální a hladký 
nepřilnavý povrch mísy

Ohřev toaletního sedátka

Bezdotykový mechanismus pro
automatické otevření a sklopení víka

Funkce QuickRelease pro snadné
odnímání víka a sedátka toalety

Bezdotyková detekce uživatele

Plynulé sklápění SoftClosing

Praktické a intuitivní 
dálkové ovládání

Orientační světlo

Funkce odstraňování 
vodního kamene

Úsporný režim

Dálkové ovládání
v mobilní aplikaci

Úsporný režim splachování (4,5 l)

TOTO/CONCEPT WASHLETTM RX
Sprchovací WC s funkcí bidetu

WASHLET™ RX, včetně keramiky a dálkového ovládání zaujme svým 
jednoduchým a minimalistickým designem. Díky trysce s teplou vodou, 
vyhřívanému sedátku, filtru pro absorbování zápachu, funkci PreMist a 
samočistícími funkcemi, poskytuje toto bidetovací sedátko vysokou hygienu 
a komfort.

 

75.456 Kč     49 990 Kč  (542EY-CON-Set)* bílá
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Doprodej

 
* do vyprodání zásob



TOTO/CONCEPT WASHLETTM 200
Sprchovací WC s funkcí bidetu.

Toaleta Concept 200 je působivá prostřednictvím svého jasného designu. 
Extra plochý design sedátka tvoří optický celek s keramikou. Individuálně 
nastavitelné vyhřívání sedátka, nastavení proudu vody a odsávání zápachu 
to vše pro uživatelský komfort a dlouhou životnost. 
Automatické čistění EWATER+ zaručuje udržitelnější výsledky a čistění.

  87.778 Kč     44 990 Kč (CW994P#NW1) bílá - závěsné WC

128.128 Kč  79 990 Kč (TCF994WG#NW1) bílá - sedátko

TOTO NEOREST EW
Sprchovací WC s funkcí bidetu.

Toaleta má elektrolyticky upravenou voda s antibakteriálními a čistícími 
vlastnostmi (EWATER+). Nastavitelný systém teploty a intenzity proudu vody. 
Možnost osoušení teplým vzduchem s regulací teploty. Je vybavena 
automatickým čištěním trysek a odsávání zápachu. WC keramika bez okraje 
se splachovací technologií Tornado Flush. Sedátko s ohřevem a plynulým 
senzorovým sklápěním, orientační LED světlo a možnost dálkového ovládání.

Integrovaná stříkací tryska s nastavitelnou intenzitou proudu i směru vody. 
Tryska poskytuje různé možnosti mytí pro specifické potřeby žen i mužů. 
Celý systém je hygienický a zároveň přátelský k životnímu prostředí. Provoz 
WC je energeticky nenáročný s nízkou spotřebou.

84.375 Kč     46 990 Kč  (5674B003-6194)  

VITRA V CARE
Sprchovací WC s funkcí bidetu.

Hranatá verze 

103.945 Kč    49 990 Kč  (522EY-CON-WC-S+803CG) bílá

  80.324 Kč    39 990 Kč  (522EY-CON-WC-S+896CG) bílá

Kulatá verze 

103.945 Kč    49 990 Kč  (542EY-CON-WC-R+801CG) bílá

  80.324 Kč    39 990 Kč  (542EY-CON-WC-R+894CG) bílá
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GEBERIT AQUACLEAN MERA
Luxusní sprchovací WC s funkcí bidetu.

Verze Comfort

124.382 Kč     95 990 Kč  (146.212.11.1) bílá

127.210 Kč     98 990 Kč  (146.212.21.1) chrom

Verze Classic 

104.595 Kč    80 990 Kč  (146.202.11.1) bílá

107.421 Kč    82 990 Kč  (146.202.21.1) chrom

Toaleta s integrovanou sprchou, která se propojí s prostředím jakékoli 
koupelny a je až po okraj naplněna revoluční technologií pro vaše pohodlí. 
Geberit AquaClean Mera je prvotřídní produkt, pokud jde o požitek z 
luxusního pohodlí. Patentovaná technologie sprchování WhirlSpray poskytu-
je důkladné, jemné a energeticky úsporné očištění pomocí provzdušněného 
proudu příjemně teplé vody. Dalšími prvky jsou patentovaná technologie 
splachování TurboFlush, orientační světlo, automatická funkce zavírání a 
otevírání víka toalety, ohřev sedátka a integrované odsávání zápachu.

16.034 Kč   12 490 Kč  (146.130.11.2) bílá - sedátko

24.941 Kč   19 990 Kč  (146.135.11.1) bílá - komplet WC vč. sedátka

GEBERIT AQUACLEAN 4000
Závěsné WC s funkcí bidetu.

Geberit AquaClean 4000 nabízí veškeré základní funkce, jaké můžete 
očekávat u sprchovací toalety. Praktické bidetovací sedátko vás očistí 
jemným a vzdušným vodním proudem o teplotě těla a intenzitě, jakou si 
sami zvolíte. Ovládací panel je lehce přístupný a zcela jasný. 

funkce navíc
ve verzi Comfort
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70.503 Kč     54 990 Kč  (146.222.11.1) bílá 

72.175 Kč     60 990 Kč  (146.222.21.1) chrom

GEBERIT AQUACLEAN SELA
Závěsné sprchovací WC.

Model Geberit AquaClean Sela má velmi jednoduché, intuitivní funkce. 
Zahrnují patentovanou technologii sprchování WhirlSpray, jež zajišťuje 
vysoce přesnou, důkladnou a příjemnou očistu. AquaClean Sela se 
vyznačuje puristickým, elegantním vyjádřením tvaru, který se hodí do téměř 
každé koupelny, aniž by upoutával pozornost jako sprchovací WC.

GEBERIT TUMA CLASSIC
Závěsné sprchovací WC.

36.962 Kč     29 490 Kč  (146.092.11.1) bílá   

Geberit AquaClean Tuma se vyznačuje patentovanou technologií sprchování
WhirlSpray a keramickou mísou bez okrajů Rimfree®. Polohu ramene 
s tryskou lze individuálně nastavit pomocí pětibodové stupnice na základě 
jednotlivých požadavků. Automatické čištění sprchovací trysky čistou vodou 
před a po použití. Dálkové ovládání přes mobilní aplikaci. 

61.745 Kč     51 490 Kč  (146.292.11.1) bílá - komplet WC vč. sedátka

51.664 Kč     40 990 Kč  (146.272.11.1) bílá - sedátko

GEBERIT TUMA COMFORT
Závěsné sprchovací WC.

Geberit AquaClean Tuma se vyznačuje patentovanou technologií sprchování 
WhirlSpray a keramickou mísou bez okrajů Rimfree®. Nabízí také komfortní 
funkce, jako je ohřev sedátka, osoušení a integrované odsávání zápachu. 
Jiná osobní uživatelská nastavení, jako například nastavení umístění ramene 
s tryskou, oscilace nebo intenzita sprchovacího proudu, lze nastavovat 
podle vašich osobních potřeb a ukládat do dálkového ovládání. 
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SensoWash® poskytuje nejpřirozenější formu hygieny vůbec – čištění vodou. 
Jeho plochá kombinace poklopu a víka působí jako zcela normální 
a elegantní WC, ve kterém se skrývá vše, co by mělo bidetovací WC 
obsahovat. 

55.800 Kč    29 990 Kč  (631000002004300) - Me by Starck 

55.710 Kč    29 990 Kč  (631001002004300) - Durastyle

DURAVIT SENSOWASH SLIM
Sprchovací WC s funkcí bidetu.

GROHE SENSIA ARENA
Sprchovací WC s funkcí bidetu.

54.270 Kč    45 990 Kč  (39354SH1) bílá

Toaleta navržena s ohledem na 100% hygienu a snadnou údržbu. Nabízí 
dvě separátní, samočisticí sprchová ramena, jejichž polohu, tlak a teplotu 
můžete nastavit, a která nabízejí otáčející se masážní proud vody spolu 
s funkcí vysoušeče. Návštěva toalety bude skutečným požitkem díky dalším 
funkcím zaměřeným na uživatelský komfort, například sedátko a víko 
s automatickým otevíráním nebo výkonné spláchnutí, které pokryje a vyčistí 
celý povrch mísy. Aktivní potlačování zápachu a pokročilé nepřilnavé 
keramické potahy zabraňující usazování vodního kamene a růstu bakterií. 
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Sprchovací toaleta s vysokou účinností mytí, má na výběr ze 3 tvarů a 
směrů sprchovacího proudu.Používá moderní splachovací systém „rimless“.
Povrch keramiky snižuje riziko usazení nečistot. Jednoduše lze nastavit 
teplotu a intenzitu sprchování. Bez připojení na elektřinu a komplikovaných 
ovladačů. Úspora energie za ohřev vody a ovládání.

28.050 Kč  24 990 Kč  (9700200) - sprchovací WC

  2.900 Kč    2 990 Kč  (9700600) - sedátko

TECE ONE
Sprchovací WC s funkcí bidetu.



WC Cleanet Riva se zabudovanou bidetovou sprškou, která používá 
vícestupňovou hygienickou koncepci, kde se celý systém cirkulace vody 
v pravidelných intervalech i tepelně čistí. S ohledem na co nejsnazší čištění 
je toaleta bez jakýchkoli spojů a keramika byla ošetřena povrchovou 
úpravou LCC zabraňující usazování nečistot. Sedátko s poklopem je 
vybaveno funkcí pro snadné odejmutí. Toaleta Cleanet Riva se účinně 
a čistě splachuje, čímž odpadá potřeba oplachového kruhu.

122.963 Kč     79 990 Kč  (H8206914000001) bílá

LAUFEN RIVA
Sprchovací WC s funkcí bidetu.

Vysoce kvalitní toaleta s revolučním designem a s integrovanou sprchou 
přímo v keramice. Dálkově ovládaný sprchový proud HarmonicWave se 
pohybuje jemně dozadu a dopředu v postranním pohybu vlny. Další funkce 
jako Lady Wash a Back Wash umožňují dokonalé pohodlí a hygienu. Přesné 
spoje a hrany v kombinaci s technologií DirectFlush, povrchem CeramicPlus 
a mechanismem QuickRelease umožňují snadné čištění.

VILLEROY BOCH VICLEAN I100
Sprchovací WC s funkcí bidetu.

76.896 Kč     39 990 Kč  (V0E100R1) bílá

76.386 Kč     49 990 Kč  (H8206014000001) bílá 

LAUFEN CLEANET NAVIA
Sprchovací WC s funkcí bidetu.

WC Cleanet Navia se sprškou dokonale zapadnou do každé koupelny díky 
nadčasovému vzhledu keramiky a designu, který se posunul o několik úrovní 
výše. Jednoduchá obsluha celého systémů vám zajistí úžasný pocit svěžesti 
a čistoty, který je vždy na dosah: otočné tlačítko na boční straně umožňuje 
snadné a intuitivní ovládání mnoha sprchových funkcí. 
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Sprchovací WC  - nejpřirozenější forma hygieny.

Společnost Ptáček - velkoobchod, a.s. si vyhrazuje právo změny.
Platnost akce do odvolání, cena včetně 21% DPH.
Obrázky mohou být ilustrativní. www.koupelny-ptacek.cz


