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2 | kATALOG – SANITA

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. 

CONCEPT jsou vysoce kvalitní výrobky z oblasti koupelnového vybavení 

i  topenářské techniky od  předních světových producentů (například  

COMAP, EMCO, GEBERIT, HANSA, HONEYWELL, HÜPPE, IDEAL 

STANDARD, kORADO, OVENTROP, TESA, VITRA, ZEHNDER a další), které 

se vyznačují výborným poměrem cena/kvalita. Produkty CONCEPT jsou 

plně dostupné na všech našich pobočkách.

Jsme jediným, exkluzivním dovozcem 
a prodejcem sortimentu CONCEPT 
v České republice a na Slovensku. 

CONCEPT

Koupelna s výrobky 
CONCEPT se stane
vaší osobní oázou, 
v níž se budete cítit 
výborně…
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4 | kATALOG – SANITA

SANITáRNí  
kErAmIkA

Flexibilní vzhled 
koupelny 
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Požadavky na design mohou být různé

Sanitární keramika CONCEPT 100 je rozmanitá. Její výjimečnost podtrhuje 

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 

oblým křivkám, 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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„konečně 
koupelna, 
kde se cítím 
skvěle.“

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.

Vhodným doplňkem pro WC Concept jsou také WC sedátka Concept, která 

nabízíme ve třech provedeních, a to Concept 100 termoplastové sedátko, 

Concept 200 duroplastové sedátko a pokud upřednostňujete bezhlučné 

zavírání, Concept 300 duroplastové sedátko s funkcí Slow close. Sedátka 

série 200 a 300 mají antibakteriální vlastnosti díky přísadě na bázi stříbra, 

která je obsažena v celém průřezu materiálu.
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Přehled sanitární keramiky CONCEPT 100

Uvedená objednací čísla jsou pro provedení povrchu bílá–alpin.
Podrobné technické informace k radarovým pisoárům RAD 6663 a RAD 5218 získáte na našich pobočkách nebo na www.ptacek.cz

Umývátko kulaté 45 a 50 cm
52702003-1121 a 5271L003-1121

Umývátko rohové Concept 100
6093L003-0001

Umývátko hranaté Style 50 cm
5275L003-1121

Umývátko úzké Concept 100
6024L003-0811s přípravou na otvor L- P

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

WC sedátko duroplastové Slow 
close
CONCEPT 300 PU

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

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

bidet závěsný
5282L003-1123

WC sedátko termoplastové
CONCEPT 100 N

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

Umyvadlo nábytkové Style 80 cm
5279L003-1121

WC mísa, hluboké nebo mělké 
splachování 
5285L003-1125, 5286L003-1125

Pisoár bez poklopu 
5218B003D0199
– také v provedení s radarovým 
splachováním

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

Pisoár s poklopem 
5218B003D6030 
– také v provedení s radarovým 
splachováním

Pisoár s horním nebo zadním 
přívodem 
6563B003-0202, 6663B003-0201 
– také v provedením s radarovým 
splachovačem 

WC sedátko duroplastové
CONCEPT 200 U
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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

Sanitární keramika CONCEPT 100 – přehled rozměrů

UmýVáTkA kUlATá UmyVADlA kUlATá

Umývátko 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 nábytkové 
Style, 80 cm
5279L003-1121

UmýVáTkO 
hrANATé Style UmyVADlA hrANATá Style UmyVADlO 

NábyTkOVé Style
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Sanitární keramika CONCEPT 100 – přehled rozměrů

UmýVáTkA VITrA ZáVěSNá WC WC míSy

Závěsné WC
hluboké splachování
5283L003-1128
Závěsné WC
mělké splachování
5284L003-1125

WC mísa
hluboké splachování
5285L003-1125
WC mísa
mělké splachování
5286L003-1125

Závěsný bidet
jednootvorový
5282L003-1129

Umývátko úzké 
Concept 100
6024L003-0811s 
přípravou na otvor L- P

Umývátko rohové 
Concept 100
6093L003-0001

ZáVěSNý bIDET 

WC kombinované s hlubokým splachováním 
zadní provedení – 8.2423.6.000.791.3
spodní provedení – 8.2423.7.000.791.3

kOmbINOVANé WC

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

PISOár S POklOPEm

Pisoár – přívod zadní
6663.003.0201, také v provedení s radarovým splachováním RAD 6663

Pisoár – přívod horní
6563.003.0202

PISOáry – PISOár S rADArOVým SPlAChOVáNím
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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 kou-

pelnovými prvky.

Co je lepšího než osvěžující koupel?

Ve vanách CONCEPT 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 

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, roho-

vé 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 koupel-

ny. 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 asy-

metrické 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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Přehled akrylátových van CONCEPT

klasická, 160×70 cm
55410001000

klasická, 170×75 cm
55420001000

Se středovým odpadem, 170×75 cm
55430001000

klasická, 180×80 cm
55460001000

Se středovým odpadem, 180×80 cm
55470001000

Se středovým odpadem, 190×90 cm
55480001000

rohová, 140×140 cm
55500001000

rohová bez rohu, 150×150 cm
55530001000

rohová, 150×150 cm
55510001000

rohová bez rohu, 140×140 cm
55520001000

klASICké VANy rOhOVé VANy

POlOrOhOVá VANA

ASymETrICké VANy

6-ÚhElNíkOVá VANA

6-úhelníková, 210×90 cm
55490001000

Asymetrická, 170×85×75 cm
(pravé provedení)
55440001000

Asymetrická, 170×85×75 cm
(levé provedení)
55450001000

Polorohová, 160×90 cm
T919701-L (levá), T919801-P (pravá)
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Přehled akrylátových van CONCEPT 100

Se středovým odpadem, 180×80 cm
55470001000

Se středovým odpadem, 170×75 cm
55430001000

klasická, 170×75 cm
55420001000

klasická, 180×70 cm
55460001000

klasická, 180×80 cm
55460001000

Se středovým odpadem, 190×90 cm
55480001000

Příslušenství k vanám a vaničkám naleznete na stranách 92–94.
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Akrylátová sprchová vanička čtverec

 80 cm   – kód zboží: 55540001000
 90 cm   – kód zboží: 55560001000
 100 cm   – kód zboží: 55620001000

350

45
90

45

R504

45

800

255

800

35

85
65

35
0

920

20
5

80
0

Akrylátová sprchová vanička čtvrtkruh

rádius 504
 80 cm   – kód zboží: 56480001000
 90 cm   – kód zboží: 56490001000

rádius 550
 80 cm   – kód zboží: 55630001000
 90 cm   – kód zboží: 55650001000
 100 cm  – kód zboží: 55670001000

Přehled akrylátových van a vaniček CONCEPT 100

Asymetrická, 170×85×75 cm
(levé provedení)

Asymetrická, 210×80 cm

rohová, 140×140 cm
55500001000

rohová, 150×150 cm
55510001000

rohová bez rohu, 150×150 cm
55530001000

rohová bez rohu, 140×140 cm
55520001000

Polorohová 160×90 cm
Levá T919801-L
Pravá T919701-P

Příslušenství k vanám a vaničkám naleznete na stranách 92–94
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SPrChOVé 
ZáSTěNY CONCEPT 100

Elegance a komfort  
pro vaši koupelnu
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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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„Vaše 
soukromá 
oáza.“

Prvotřídní řešení, prvotřídní pocit!

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 stadard, ze kterého 

budete mít ještě dlouho radost – jednoduše CONCEPT 100 by HÜPPE.
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Jednoduché a praktické ve vaší koupelně

Propracované technické řešení s použitím koleček s ložisky umožňuje lehké 

a tiché zavírání dveří – už žádné háčky 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.
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Příslušenství

Přehled výrobků CONCEPT 100 hÜPPE

Umělé sklo (kG)  obj. č. 264
Pacific S čiré

barvy
Stříbrná matná obj. č. 087 bílá  obj. č. 055 Chrom lesklý  obj. č. 092

Sklo Chinchilla obj. č. 393
tloušťka skla 4 mm; dodává 
se pouze v provedení 1/4 kruh

bezpečnostní  obj. č. 322 
sklo (ESG)
čiré, tloušťka skla 4 mm; sklo je 
opratřeno úpravou; Non-Plaque

rošiřovací profil obj. č. 119100

Skla a dekory

4-úhelník, zástěna 
sprchová, posuvné dveře 
rohový vstup, 2-dílný

Rozsah nastavení rozměrů u posuvných dveří s pevným 
segmentem a lítacích dveří je definován jako rozsah 
možnosti nastavení pro niku.

U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.

4-úhelník, zástěna 
sprchová, posuvné dveře 

4-úhelník, zástěna 
sprchová, lítací dveře

4-úhelník, zástěna 
sprchová, boční stěna

¼-kruh, zástěna  
sprchová, posuvné dveře

Výška zástěny

1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm

rozměry ramen / nastavitelnosti radius 504

 800×800 / 780–800
 900×900 / 880–900
 1000×1000 / 980–1000

 800 / 760–800
 900 / 860–900
 1000 / 960–1000

 800 / 760–800
 900 / 860–900
 1000 / 960–1000

 800 / 780–800
 900 / 880–900
 1000 / 980–1000

 800×800 / 780–800
 900×900 / 880–900
 1000×1000 / 980–1000

Objednací čísla

 800×800 / PT1111
 900×900 / PT1112
 1000×1000 / jen objekty

 800 / PT2012
 900 / PT2013
 1000 / PT2014

 800 / PT1401
 900 / PT1402
 1000 / PT1403

 800 / PT1312
 900 / PT1313
 1000 / PT1314

 800×800 / PT3200
 900×900 / PT3100
 1000×1000 / PT3300

kout 800×800 – 4-úhelník PT1111

Barva profilu – Bílá 055

Bezpečnnostní sklo 322

Celkové objednací číslo PT1111 055 322

Příklad tvorby 
objednacího čísla
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Příslušenství

SPrChOVé VANIčky

 Výška krytů je 140 mm.

Nohy nejsou součástí balení.

Nohy nejsou součástí balení.

Nohy nejsou součástí balení.

Nohy nejsou součástí balení.

20

80 153–
178

20

80 153–
178

4-úhelník 

rozměr / obj. číslo:
 800  / 235000.055
 900  / 235001.055
 1000  / 235002.055

¼-kruh  
radius 504 

rozměr / obj. číslo:
 800  / 235020.055
 900  / 235021.055
 1000  / 235022.055

Nožičky
234893.000

Vaničky lITý mrAmOr

Sifon s chromovou 
krytkou
075698.000

kryt k vaničce 
¼-kruh
– 80 cm, 90 cm
–  výška krytu: 

140 cm
075510.055; 
075511.055

kryt k vaničce 
čtverec
– 80 cm, 90 cm
–  výška krytu: 

140 cm
075500.055; 
075501.055

Příslušenství

900

900

900

800

161

164

∅ 90

191166

800

30

17 12

900

30

16 10

∅ 90

R 90

164

191166

900

800

800

900

161

Vanička CONCEPT 
drcený mramor 
čtvrtkruh

rozměr / obj. číslo:
 800  / VCk800/r500
 900  / VCk900/r500

Vanička 
CONCEPT 
drcený mramor 
čtverec 

rozměr / obj. číslo:
 800  / VCT800/800
 900  / VCT900/900

Vaničky lITý mrAmOr – nízké

Sifon s chromovou 
krytkou
075698.000

kryt k vaničce 
¼-kruh
– 80 cm, 90 cm
–  výška krytu: 

95 cm
PCk800 / r500; 
PCk900 / r500

kryt k vaničce 
čtverec
– 80 cm, 90 cm
–  výška krytu: 

95 cm
PCT800; 
PCT900
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SPrchové 
ZáStěny COnCEPt 300
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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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Zástěna sprchová  
dveře do niky

Zástěna sprchová  
dveře do niky

Zástěna sprchová  
dveře s pevným 
segmentem

Zástěna sprchová  
dveře s pevným 
segmentem

Zástěna sprchová  
boční

Zástěna sprchová  
čtvrtkruh

U všech zástěn mimo čtvrtkruhu je možnost zhotovení na míru.

Rozsah nastavení rozměrů u posuvných dveří s pevným segmentem a lítacích dveří je definován jako rozsah možnosti 
nastavení pro niku. U sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro vaničku.

rozměry ramen / nastavitelnosti

800 / 785–805
900 / 885–905

1000 / 985–1005

800 / 785–805
900 / 885–905

1000 / 985–1005

800 / 785–800
900 / 885–900

1000 / 985–1000

800 / 785–800
900 / 885–900

1000 / 985–1000

800 / 785–800
900 / 885–900

1000 / 985–1000

900×900 / 885–905
1000×1000 / 985–1000

Objednací čísla

 800 / PT432101
900 / PT432102
1000 / PT432103

800 / PT432201
900 / PT432202
1000 / PT432203

800 / PT432301
900 / PT432302
1000 / PT432303

800 / PT432401
900 / PT432402
1000 / PT432403

800 / PT432601
900 / PT432602
1000 / PT432603

900×900 / PT432801
1000×1000 / PT432802

Výška zástěny

 1900  1900  1900  1900  1900  1900

Výška zástěny

1600–2000 mm 1600–2000 mm 1600–2000 mm 1600–2000 mm 1600–2000 mm – – –

Šířka zástěny

700–1200 mm 700–1200 mm 700–1200 mm 700–1200 mm 400–1000 mm – – –

Zvolený typ zástěny PT432xxx – – – – – –

Barva profilu – – – 092 – – –

Sklo – – – – – – 322

Celkové objednací číslo PT432xxx 092 322

Příklad tvorby 
objednacího čísla

barvy

Stříbrná lesklá obj. č. 092

Ikona – zvedací panty Nika na podlahu   
+ nika na vaničku

Anti-Plaque

bezpečnostní  obj. č. 322 
sklo (ESG)
čiré, tloušťka skla 6 mm; sklo je 
opratřeno úpravou Anti-Plaque

Skla a dekory

Přehled výrobků CONCEPT 300 hÜPPE

25

15
WEM

30

25

25

15
WEM

30

25

Zástěna na podlahu  
+ zástěna na vaničku
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SPrChOVé VANIčky

Příslušenství

900

900

900

800

161

164

∅ 90

191166

800

30

17 12

900

30

16 10

∅ 90

R 90

164

191166

900

800

800

900

161

Vanička CONCEPT 
drcený mramor 
čtvrtkruh

rozměr / obj. číslo:
 800  / VCk800/r500
 900  / VCk900/r500

Vanička 
CONCEPT 
drcený mramor 
čtverec 

rozměr / obj. číslo:
 800  / VCT800/800
 900  / VCT900/900

Vaničky lITý mrAmOr – nízké

Sifon s chromovou 
krytkou
075698.000

kryt k vaničce 
čtverec
– 80 cm, 90 cm
–  výška krytu: 

95 cm
PCT800; 
PCT900

kryt k vaničce 
¼-kruh
– 80 cm, 90 cm
–  výška krytu: 

95 cm
PCk800 / r500; 
PCk900 / r500

Nohy nejsou součástí balení.Nohy nejsou součástí balení.
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SPrChOVé 
žLABY
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Podlahové žlaby CONCEPT  
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. žlab i rošt 

jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli dle DIN 1.4301 (ČSN 17240). 

Žlab

Požadavky na moderní koupelnu stále více směřují k čistotě tvarů, dokonalé 

funkčnosti a spolehlivosti. Podlahové žlaby CONCEPT vychází těmto 

trendům vstříc a nabízí ideální řešení pro váš sprchový kout. Rošty pro žlab 

jsou ve dvou provedeních – kolmý RkC1 a šikmý RSC2, příp. příprava žlabu 

na vložení dlažby. žlaby a rošty jsou v délkách 750, 850 a 950 mm, což 

odpovídá koutu 800, 900 a 1000 mm. 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. 

Odtok a zápachová uzávěra

Tam, kde je standardně jedna zápachová uzávěra, využívá CONCEPT 

systém dvou odtokových komor se dvěma vyjímatelnými vtokovými dílci. 

Vzniká tak odtokový systém se zdvojenou zápachovou uzávěrou s možností 

jednoduchého a dokonalého čištění obou odtokových komor až po odpadní 

trubku. Zdvojená zápachová uzávěra prodlužuje dobu mezi jednotlivými 

údržbovými čištěními odtokových komor na dvojnásobnou délku.

rošt

Výběr ze dvou designových variant – kolmé a šikmé provedení roštů uspokojí 

požadavky zákazníka na sladění funkčního sprchového koutu s moderním 

vzhledem koupelny. Rošty jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou mechanicky 

přeleštěny do vysokého lesku nebo jsou dodávány v kartáčovaném – 

matném provedení povrchu.
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PODlAhOVé ŽlAby

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt  
a nastavitelným límcem ke stěně

PTACEK_Concept_SANITA_2013_CZ.indd   28 13.5.2013   13:39:00



kATALOG – SANITA | 29

PODlAhOVé ŽlAby

Podlahový žlab s okrajem pro rošt na vložení dlažby

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt  
se sníženou stavební výškou
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ArmATUry
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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 re-

gulovat teplotu pouhým omezením pohybu páky.
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Přehled programu CONCEPT 50

Podomítkové baterie jsou dodávány vč. podomítkového modulu.

b 9378 AA s výpustí
b 9376 AA bez výpustě
Baterie umyvadlová stojánková páková

b 9380 AA
Baterie umyvadlová stojánková páková

b 9383 AA
Baterie vanová nástěnná páková

b 9384 AA
Baterie dřezová stojánková páková

b 9381 AA
Baterie bidetová stojánková páková s výpustí

b 9390 AA 
Podomítková vanová páková baterie

b 9389 AA 
Podomítková sprchová páková baterie

b 9382 AA
Baterie sprchová nástěnná páková

b 9385 AA
Baterie džezová nástěnná páková
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Armatury CONCEPT 50 – přehled rozměrů

bATErIE  CONCEPT 50

b 9378 AA s výpustí
b 9376 AA bez výpustě
Baterie umyvadlová stojánková páková

b 9380 AA
Baterie umyvadlová stojánková páková

b 9383 AA
Baterie vanová nástěnná páková

b 9384 AA
Baterie dřezová stojánková páková

b 9381 AA
Baterie bidetová stojánková páková s výpustí

b 9390 AA 
Podomítková vanová páková baterie

b 9389 AA 
Podomítková sprchová páková baterie

b 9382 AA
Baterie sprchová nástěnná páková

b 9385 AA
Baterie dřezová nástěnná páková

115

min 350

Sw13

G3/8

Sw19

max 150
G1 1/4

Ø63

30÷50

Sw29

168

241

114

109 43

G1 1/4

max 150min 350

max 25

Sw13

30÷50

Ø63

8/3Gx2

Sw19

45

G1/2

G1/2Ø70

Sw30

150±13

4/3
G

114

154

G1/2

Sw30

150±13

G1/2Ø70

4/3
G

219

145

min 350

G3/8
SW 19

SW 13

124

max 40

170 21

191

145

57

82

24.5

min 54/max 76

65

min 41/max 63

125

G1 1/4

8/3Gx2

max 150min 350

max 25

Sw13

Sw19

30÷50

Ø63

114 

118

45

G1/2Ø70

48
283

Sw29

150±24

4/3
G

Sw30
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Armatury CONCEPT 100 New

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 New se v tomto ohledu podařilo 

vytvořit výrobky s moderním nadčasovým designem spojeným s technický-

mi inovacemi, které dělají z programu CONCEPT 100 New výrazný prvek 

v koupelně i kuchyni.

když je vše, jak má být

Technické řešení, komfort, design nebo příznivá cena?

S armaturami CONCEPT 100 New získáte jednoduše vše. Celá série vyni-

ká 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 New je dodávána také v úsporné verzi s průtokem 

5 l / min.

Série CONCEPT 100 New nabízí vysokou úroveň funkčnosti a komfortu ov-

ládání, 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 New pokrývá svým programem téměř všechny ob-

lasti 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 New 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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Přehled programu CONCEPT 100 New

A5902AA
Sprchová podmítková páková baterie
(nadomítková část)

A5903AA
Vanová podmítková páková baterie
s přepínačem (nadomítková část)

A5905AA
Sprchová nástěnná termostatická baterie

b0100AA
Sprchová nástěnná páková baterie

A5906AA
Vanová nástěnná termostatická baterie

b0102AA
Vanová nástěnná páková baterie
bez příslušenství, výtok 150 mm

b0099AA
Bidetová stojánková páková baterie,
výtok 127 mm

b0097AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s ruční sprškou, výtok 108 mm

b0091AA – s výpustí;  
b0092AA – s výpustí úsporná;  
b0093AA – s řetízkem; b0094AA – bez výpusti;  
b0095AA – bez výpusti úsporná
Umyvadlová stojánková páková baterie
s výpustí, výtok 109 mm

A1000NU
Easy box pro podomítkové baterie

b0098AA – výtok 205 mm
b0099AA – výtok 245 mm
Dřezová nástěnná páková baterie

b0104AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 234 mm
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Armatury CONCEPT 100 New – přehled rozměrů

bATErIE  CONCEPT 100 New

b0099AA
Bidetová stojánková páková baterie,
výtok 127 mm

b0097AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s ruční sprškou, výtok 108 mm

b0091AA; b0092AA; b0093AA;
b0094AA; b0095AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s výpustí, výtok 109 mm

A5903AA; A5904AA
Vanová podmítková páková baterie
s přepínačem (nadomítková část)

b0100AA
Sprchová nástěnná páková baterie

b0102AA
Vanová nástěnná páková baterie
bez příslušenství, výtok 150 mm

80 - 102Ø157

G 1/2

G 1/2

G 1/2G 1/2

28

37

73 - 95

55 - 77 44 - 66

30-65

5-40

18

144

17
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Armatury CONCEPT 100 New – přehled rozměrů

bATErIE  CONCEPT 100 New

A1000NU
Easy box pro podomítkové baterie

b0098AA – výtok 205 mm
b0099AA – výtok 245 mm
Dřezová nástěnná páková baterie

b0104AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 234 mm

A5902AA
Sprchová podmítková páková baterie
(nadomítková část)

A5905AA
Sprchová nástěnná termostatická baterie

A5906AA
Vanová nástěnná termostatická baterie

305

83

22°

32

173

G1/2

137-163
G1/2

Ø70

305

137-163

Ø70

78

83

110

G1/2
34

G1/2

80 - 102Ø157

G 1/2

G 1/2

G 1/2G 1/2

28

73 - 95

55 - 77

30-65

5-40

18

144

17
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Armatury CONCEPT 200 New

Nevšední design  
a propracované technické řešení

žádné jiné zařízení není v domácnosti tak často používáno jako vodovodní bate-

rie. Soulad estetiky a funkčnosti má proto u pákových baterií základní význam. 

Designérům série armatur CONCEPT 200 New se v tomto ohledu podařilo 

vytvořit výrobky s moderním nadčasovým designem spojeným s technický-

mi inovacemi, které dělají z programu CONCEPT 200 New výrazný prvek 

v koupelně i kuchyni. Stojánková umyvadlová baterie CONCEPT 200 New 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 auto-

mobilového 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 New 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 – podmítková nebo 

nástěnná verze nebo standardní či termostatické provedení. Záleží na vás, jak 

se rozhodnete. CONCEPT 200 New je záruka spolehlivosti, dlouhé životnosti 

a funkčnosti. CONCEPT 200 New nabízí také neobvyklá technická řešení. 

Například nástěnné pákové baterie disponují skrytým připojením, které je 

nejen estetické, ale také velice praktické. Umožňuje jednodušší čištění bate-

rie 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 podmítkové armatury vám nechává 

možnost volby rozhodnout se až dodatečně pro komfortní termostatickou 

nebo standardní baterii. Záměna standardní podmítkové baterie za termo-

statickou je zcela bezproblémová.

PTACEK_Concept_SANITA_2013_CZ.indd   39 13.5.2013   13:39:23



40 | kATALOG – SANITA

PTACEK_Concept_SANITA_2013_CZ.indd   40 13.5.2013   13:39:25



kATALOG – SANITA | 41

konec kolísání teploty vody při sprchování

Dopřejte si nesrovnatelný komfort a bezpečnost s termostatickou baterií. Ter-

mostatické baterie CONCEPT 200 New 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 New 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 New 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 podmítkové 

baterie CONCEPT včetně termostatických. To umožňuje flexibilitu při objed-

nání, bezproblémové dodání náhradních dílů a volnost výběru mezi standardní 

nebo termostatickou baterií, až po dokončení hrubé stavby.
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Přehled programu CONCEPT 200 New

b118AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s nástavcem, výtok 229 mm

b0120AA
Sprchová nástěnná páková baterie
bez příslušenství

b0116AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
Piccolo bez výpusti

A5916AA
Sprchová nástěnná termostatická baterie

b0113AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
se sprškou, výtok 118 mm

b0122AA
Vanová nástěnná páková baterie,
výtok 189 mm

A5909AA – výtok 178 mm
A5910AA – výtok 222 mm
Umyvadlová podomítková páková baterie
(nadomítková část)

A5911AA
Sprchová podmítková páková baterie
(nadomítková část)

b0109AA – s výpustí;  
b0110AA – s výpustí úsporná
Umyvadlová stojánková páková baterie
s výpustí, výtok 115 mm
b0111AA – bez výpusti, výtok 115 mm

b0119AA
Bidetová stojánková páková baterie,
výtok 131 mm

b0114AA; b0115AA
Umyvadlová stojánková páková baterie,
výtok 140 mm

A5912AA
Vanová podomítková páková baterie
s přepínačem (nadomítková část)
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Armatury CONCEPT 200 New – přehled rozměrů

bATErIE  CONCEPT 200 New

b118AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s nástavcem, výtok 229 mm

b0113AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
se sprškou, výtok 118 mm

b0109AA; b0110AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s výpustí, výtok 115 mm
b0111AA – bez výpusti, výtok 115 mm

A5916AA
Sprchová nástěnná termostatická baterie

A5911AA
Sprchová podmítková páková baterie
(nadomítková část)

A5912AA
Vanová podomítková páková baterie
s přepínačem (nadomítková část)

b0120AA
Sprchová nástěnná páková baterie
bez příslušenství

b0116AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
Piccolo bez výpusti

b0122AA
Vanová nástěnná páková baterie,
výtok 189 mm

A5909AA – výtok 178 mm
A5910AA – výtok 222 mm
Umyvadlová podomítková páková baterie
(nadomítková část)

b0119AA
Bidetová stojánková páková baterie,
výtok 131 mm

b0114AA; b0115AA
Umyvadlová stojánková páková baterie,
výtok 140 mm
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Přehled programu CONCEPT 200 New

A5914AA
Sprchová podmítková termostatická baterie
(nadomítková část)

b0128AA
Dřezová stojánková páková baterie
s vytahovací sprškou, výtok 235 mm

A5915AA
Vanová podomítková termostatická baterie
s přepínačem (nadomítková část)

b0126AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 230 mm (s ventilem pro pračku, myčku)

A4265NU
Podomítkové těleso pro umyvadlové
baterie A5909AA, A5910AA

A5923AA
Sprchový set s termostatickou baterií
a hlavovou i ruční sprchou

b0124AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 231 mm

A1000NU
Easy box pro podomítkové baterie
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Armatury CONCEPT 200 New – přehled rozměrů

bATErIE  CONCEPT 200 New

A5914AA
Sprchová podmítková termostatická baterie
(nadomítková část)

A5915AA
Vanová podomítková termostatická baterie
s přepínačem (nadomítková část)

b0128AA
Dřezová stojánková páková baterie
s vytahovací sprškou, výtok 235 mm

b0126AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 230 mm (s ventilem pro pračku, 
myčku)

b0124AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 231 mm

A5923AA
Sprchový set s termostatickou baterií
a hlavovou i ruční sprchou
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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, CON-

CEPT 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 NEW
klasický design, perfektní tvar

CONCEPT představuje novou generaci ručních sprch s měkkými, zaoblený-

mi 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 od-

tékání 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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Jednopolohová ruční sprcha 

CONCEPT 100 NEW: měkký sprchový 

déšť něžně obklopí vaše tělo.

Dvoupolohová ruční sprcha 

CONCEPT 100 NEW: měkký sprchový 

déšť nebo pulsující masážní proud – 

sami rozhodněte dle chuti a nálady.

ruční sprchy CONCEPT 100 NEW
Sprchování dle chuti a nálady

Ruční sprchy CONCEPT 100 NEW jsou k dispozici ve dvou provedeních: 

jednopolohová a dvoupolohová.

Jednopolohová

Jednopolohová ruční sprcha vás rozmazlí klasickým, měkkým sprchovým 

deštěm. Vychutnejte si jeho blahodárné působení – ranní osvěžení nebo ve-

černí uklidnění.

Dvoupolohová

U dvoupolohové ruční sprchy máte k dispozici vedle klasického sprchového 

deště navíc pulzující masážní proud. Ten dostane vaše unavené svaly po spor-

tování 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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Dešťové ruční sprchy CONCEPT 200 NEW
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 prove-

deních: jednopolohová a třípolohová.

Jednopolohová

U jednopolohové verze vás obejme měkký sprchový déšť. 

Třípolohová

Třípolohová verze nabízí kromě klasického normálního proudu i proud uvol-

ňující měkký a pulsující masážní. Dopřejte si tento luxus!

Dokonalé sladění designu. 

Výrazné linie sprchové hlavice tvoří 

spolu s otočným držákem a tyčí 

estetický celek, který vynikne právě 

ve vaší koupelně.

sprchový déšť

měkký proud

masážní 
pulsující proud
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Dešťová hlavová sprcha 

CONCEPT 200 NEW se sprchovým 

ramenem pro nástěnnou montáž 

(vyložení 350 mm).

A se sprchovým ramenem pro montáž 

ze stropu (délka 200 mm). Díky kloubu 

je možné naklonit obě varianty o 35°.

Dešťové hlavové sprchy CONCEPT 200 NEW
klenot vaší koupelny

Tato hlavová sprcha nadchne každého, díky velice plochému designu se 

snadno integruje do moderní koupelnové architektury. Vysoce hodnotné kovo-

vé tělo dešťové sprchy CONCEPT 200 NEW 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 nepřeko-

natelný. Rozmazlujte své tělo širokým, měkkým sprchovým deštěm a plně 

se oddejte relaxaci.

Dešťová sprcha CONCEPT 200 NEW vás přibliží k vaší vysněné koupelně.

Hlavová sprcha CONCEPT 200 NEW je i přes velice široký dešťový proud vody úsporná díky 

inovativní technice, která snižuje spotřebu vody!
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Sprchový program CONCEPT 100/200 NEW PřEhlED

CONCEPT 200 NEW 
dešťová hlavová sprcha 
796201000039 – jednopolohová 

CONCEPT 200 NEW 
rameno pro dešťovou hlavovou sprchu 
796301000039 – pro nástěnnou montáž 
796401000039 – montáž ze stropu

CONCEPT 200 NEW
sprchový set – nástěnný 
795523000039 – 90 cm, hadice 1 600 mm

OrAS sprchová hadice
s otočnými koncovkami 1/2“ × 1/2“ hladká
SH01-150 – 1 500 mm
SH02-200 – 2 000 mm

CONCEPT 200 NEW – sprchová hadice
795734000039 – 1 250 mm
795735000039 – 1 600 mm

CONCEPT 200 NEW
ruční sprcha
795820400039 – jednopolohová 

CONCEPT 200 NEW
ruční sprcha
795820600039 – třípolohová 

CONCEPT 100 NEW
ruční sprcha
795820100039 – jednopolohová 

CONCEPT 100 NEW
ruční sprcha
795820200039 – dvoupolohová 

CONCEPT 100 NEW sprchová hadice
795724000039 – 1 250 mm
795725000039 – 1 600 mm
795722000039 – 2 000 mm

CONCEPT 100 NEW
sprchový set – nástěnný 
795521000039 – 60 cm, hadice 1 600 mm
795522000039 – 90 cm, hadice 1 600 mm

CONCEPT 100 NEW
sprchový set s ruční sprchou 
795125200039 – dvoupolohová, 60 cm
795325200039 – dvoupolohová, 90 cm

CONCEPT 100 NEW 
sprchový set k vaně s ruční sprchou
795224100039 – jednopolohová, hadice 1 250 mm
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PříSlUŠENSTVí CONCEPT 100

CONCEPT 100 NEW
sprchový set s ruční sprchou 
795125100039 – jednopolohová, 60 cm
795325100039 – jednopolohová, 90 cm

CONCEPT 100
nástěnný držák sprchy
795601000039

CONCEPT 100
univerzální 
připoj. kolínko 1/2“
795901000039

CONCEPT 100
souprava pro rohovou 
montáž
796001000039

CONCEPT 100
distanční podložka
796101000039

PříSlUŠENSTVí CONCEPT 200

CONCEPT 200
nástěnný držák sprchy sklopný (vč. uchycení)
795602000039
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WC PříSlUŠENSTVí
PřEDSTěNOVé SYSTéMY

Univerzální použití

jednoduchá montáž
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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 skry-

ty 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…

SNADNá ÚDrŽbA
Ovládací tlačítko splachování je snadno odnímatelné a umožňuje 
tak pohodlný přístup k vnitřním součástem.

400
kg

6L
3L

ÚSPOrA VODy
Úsporný splachovací systém CONCEPT Geberit pro dvě množství 
vody je řešení, které snižuje náklady domácnosti a současně 
přispívá k ochraně životního prostředí. 

400
kg

6L
3L

PEVNOST A STAbIlITA
Závěsná klozetová mísa CONCEPT je jednoduše a bezpečně 
přišroubována k ocelovému rámu instalačního prvku. Tato ro-
bustní konstrukce unese zatížení až 400 kg.

400
kg

6L
3L

ÚSPOrA míSTA
Závěsné řešení CONCEPT Geberit zabírá méně místa než 
běžná toaleta. 

400
kg

6L
3L

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

400
kg

6L
3L

Použití předstěnových 
systémů vám dává 
téměř neomezené tvůrčí 
možnosti při návrhu vaší 
ideální koupelny…
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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.

Předstěnové systémy 
CONCEPT – GEbErIT 
nabízíme ve dvou provedeních:

CONCEPT kombifix 

a CONCEPT Duofix 

VýPLňOVá 
VLOžkA

Předstěnový systém
CONCEPT kombifix

Předstěnový systém
CONCEPT Duofix

CONCEPT kombifix

Montážní prvek určený pro instalaci s mokrými procesy do 

masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou in-

stalaci (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. 

CONCEPT Duofix je určen pro montáž do lehkých sádro-

kartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu. 

Montáž prvku je mimořádně rychlá za použití pouhých čtyř 

upevňovacích bodů.

TLUMíCí
PODLOžkA
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Splachovací nádržky CONCEPT

Vyznačují se propracovaným designem s důrazem na funkčnost a spolehlivost. 

Nádržky jsou určeny pro spodní montáž a 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 CONCEPT 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. 

Ovládací tlačítka CONCEPT – GEbErIT 

Aby byl předstěnový systém kompletní, potřebujeme ještě ovládací prvky – 

tlačítka. Ovládací tlačítka CONCEPT Geberit nabízíme v provedení CONCEPT 

Sigma, které je kompatibilní s oběma systémy.

CONCEPT Sigma

Nádržky CONCEPT jsou 
univerzálně použitelné 
a hodí se zejména na 
rekonstrukce, nebo tam, 
kde není možné použít 
závěsné nebo kombi WC.

Splachovací nádržka 
CONCEPT Standard

Splachovací nádržka 
CONCEPT Verona
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WC sedátka CONCEPT 

Dalším důležitým doplňkem vašeho WC je sedátko. Sedátko musí být dobře 

tvarované, aby bylo pohodlné a musí také splňovat požadavky na jednodu-

chou montáž a demontáž. 

Sedátko CONCEPT 100 je vyrobeno z kvalitního termoplastu a hodí se 

pro většinu aplikací. 

Sedátka sérií CONCEPT 200 a 300 jsou vyrobeny z duroplastu a jsou určena 

pro náročnější aplikace. Výhodou těchto sedátek jsou jejich antibakteriální 

vlastnosti – v celém průřezu materiálu obsahují přísadu na bázi stříbra, která 

zabraňuje množení bakterií a plísní a pomáhá udržet toaletu v čistotě. U se-

dátek série 200 a 300 je použit Quick systém rychlo upínacích matic, které 

umožňují snadnou montáž či demontáž v případě čištění WC. Tyto matice jsou 

zároveň konstruovány tak, že dokáží vyrovnat mírné nesrovnalosti keramiky. 

Sedátko série 300 je navíc vybaveno systémem Slow Close, který zaručuje 

pomalé a bezhlučné zavírání sedátka.

Věříme, že budete 

s WC příslušenstvím 

CONCEPT spokojeni , 

a že vám bude 

dlouho a spolehlivě 

sloužit.

WC sedátka CONCEPT doporučujeme hlavně pro sanitární 
keramiku CONCEPT 100, avšak díky nastavitelnému systému 
uchycení se dají sedátka použít i na většinu standardních WC.
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CONCEPT – přehled příslušenství 

WC příslušenství doporučujeme kombinovat s keramikou CONCEPT 100. Série keramiky CONCEPT 100 vám přináší ucelený sortiment výrobků 
počínaje umývátkem, umyvadlem přes závěsná WC až po pisoáry s radarovým splachovačem. 

Informace o výrobcích CONCEPT vám v případě vašeho zájmu podá váš prodejce.

CONCEPT Sigma 
Pro dvoupolohové 
splachování
115.790.11.5

OVláDACí TlAčíTkA

WC sedátko CONCEPT 100 N
termoplastové 
CONCEPT 100 N

WC SEDáTkA

WC sedátko CONCEPT 200 
duroplastové antibakteriální 
CONCEPT 200 U

WC sedátko CONCEPT 300 
duroplastové antibakteriální 
systém slow-close
CONCEPT 300 PU

WC nádržka CONCEPT Verona
Systém dvojího  
splachování (6-9/3,5 litr)
605401

WC NáDrŽky

WC nádržka CONCEPT Standart
Systém splachování 
start-stop 6 litrů
602001
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CONCEPT kombifix 
– pro masivní konstrukce, včetně výplňové vložky a tlumící podložky
110.353.00.5 Dodáváme i v setu s tlačítkem CONCEPT Samba  
obj. č. 110.314.CONCEPT

PřEDSTěNOVé SySTémy

Geberit Instalační systémy
Montážní prvky pro závěsné WC Geberit Kombifix

Katalog výrobků 2008/2009 11

Geberit KombifixMontá¾ní prvky pro závìsné WC

Prvek Kombifix  pro závěsné WC, s nádržkou UP320, 
ovládání zepředu, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, 
Tango, Twist, Bolero, Sigma a Mambo

Účel použití
- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové 

instalace
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 

23 cm
- Pro připojení sprchovacích toalet Balena
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti
- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, 

Samba, Twist nebo Bolero 
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo 

Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez 

nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností 

zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a 

nečistotám 
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez 

nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez 

nářadí
- Upevnění odpadního kolena je možné provést zepředu
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá, se 

4 upevňovacími pásky
Technické informace

Rozsah dodávky

- Přívod vody /R /1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním 
ovládacím kolečkem

- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka, PE-HD, ø 90/110 mm 
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Trubková chránička pro přívod vody pro sprchovací WC
- Výplňový díl
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko
Informace o výrobku

Montážní prvky pro závěsné WC

Start/Stop splachovací množství 6/7.5 l

Rozsah tlaku vody 0,02 - 1 MPa

Provozní teplota vody max. 25 °C

Splachovací množství - výrobní nastavení 6 a 3 l

Velké splachovací množství - rozsah nastavení 6/7.5 l

Malé splachovací množství - rozsah nastavení 3 - 4 l

1045

76 108

195 30

18/23

0

23

100

42
R½

65

0

100

41

12 9

Popis Položka č.
Kombifix pro WC, UP320, h 108 cm 110.300.00.5

CONCEPT Duofix 
– pro suché konstrukce
111.319.00.5

Instalační systémy
Montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix

Katalog výrobků 2008/2009 31

Geberit DuofixMontá¾ní prvky pro závìsné WC

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC, s nádržkou do 
stěny UP320, ovládání zepředu, stavební výška 112 
cm, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba,Twist, Tango, 
Bolero, Sigma a Mambo

Účel použití
- Pro tlouš�ku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před 

masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku 

místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti 

stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým 
procesem

- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým 
procesem

- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou 
výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou 
suchým procesem

- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 

23 cm
- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové 

instalace
- Pro připojení sprchovacích toalet Balena
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti
- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Při montáži na podlahu, podpěry o dalších 5 cm zasunutelné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Montážní rám s otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěných 

konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, 

Samba, Twist nebo Bolero 
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo 

Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez 

nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností 

zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a 

nečistotám 
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí

- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez 
nářadí

- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez 
nářadí

- Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, 
hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 /mm

- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, nastavitelné 0 - 20 cm, s označením rastru
- Možné použít pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí 

příslušenství
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed

Technické informace

Rozsah dodávky

- Přívod vody /R /1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním 
ovládacím kolečkem

- Trubková chránička pro přívod vody pro sprchovací WC
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka, PE-HD, ø 90/110 mm 
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

Montážní prvky pro závěsné WC

0
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R½
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18/23

195 30

0
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12 6

41max. 62

Rozsah tlaku vody 0,02 - 1 MPa

Provozní teplota vody max. 25 °C

Start/Stop splachovací množství 6/7.5 l

Splachovací množství - výrobní nastavení 6 a 3 l

Velké splachovací množství - rozsah nastavení 6/7.5 l

Malé splachovací množství - rozsah nastavení 3 - 4 l

Popis Položka č.
Duofix pro WC, UP 320, h 112 cm 111.300.00.5
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kOUPELNOVý  
NáBYTEk

CONCEPT
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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 švěstka. Součástí jsou 

zpomalovací panty u dvířek umožňující tiché zavírání.
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CONCEPT 50

. Armatury . CONCEPT 50

. B9378 AA
. Sanitární keramika 
. JIkA lyra plus . 8.1436.4.000.104

DOPOrUčUJEmE

1  Skříňka pod umyvadlo závěsná 
Závěsnou skříňku pod umyvadlo doporučujeme doplnit umyvadlem JIkA Lyra Plus. Umyvadlo není sou-
částí balení. Rozměry skříňky odpovídají velikosti zvoleného umyvadla.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky Umyvadlo

C50.55.B 51×31,5×72 cm bílá bílý lesklý lak chrom 8.1338.2.000.104.1
C50.55.BS 51×31,5×72 cm švestka bílý lesklý lak chrom 8.1338.2.000.104.1
C50.60.B 55×31,5×72 cm bílá bílý lesklý lak chrom 8.1338.3.000.104.1
C50.60.BS 55×31,5×72 cm švestka bílý lesklý lak chrom 8.1338.3.000.104.1
C50.65.B 61×31,5×72 cm bílá bílý lesklý lak chrom 8.1338.4.000.104.1
C50.65.BS 61×31,5×72 cm švestka bílý lesklý lak chrom 8.1338.4.000.104.1

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

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C50.SLB 35,5×35,5×77,9 cm bílá bílý lesklý lak chrom
C50.SLBS 35,5×35,5×77,9 cm švestka bílý lesklý lak chrom
C50.SPB 35,5×35,5×77,9 cm bílá bílý lesklý lak chrom
C50.SPBS 35,5×35,5×77,9 cm švestka bílý lesklý lak chrom
C50.SKB 35,5×35,5×77,9 cm bílá bílý lesklý lak chrom
C50.SPKBS 35,5×35,5×77,9 cm švestka bílý lesklý lak chrom

21
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4  Vysoká skříňka závěsná
Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C50.VLB 35×35,2×183,9 cm bílá bílý lesklý lak chrom
C50.VLBS 35×35,2×183,9 cm švestka bílý lesklý lak chrom
C50.VPB 35×35,2×183,9 cm bílá bílý lesklý lak chrom
C50.VPBS 35×35,2×183,9 cm švestka bílý lesklý lak chrom

5  Galerka
Galerka má integrovanou zásuvku s vypínačem.

Objednací kód Rozměry Korpus

C50.GB 40,4×19,3×70 cm bílá

C50.GBS 40,4×19,3×70 cm bílá/švestka

3  horní skříňka závěsná
Otevírání závěsné horní skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C50.HLB 35×22,9×61,5 cm bílá bílý lesklý lak chrom
C50.HLBS 35×22,9×61,5 cm švestka bílý lesklý lak chrom
C50.HPB 35×22,9×61,5 cm bílá bílý lesklý lak chrom
C50.HPBS 35×22,9×61,5 cm švestka bílý lesklý lak chrom

3 4 5

. Armatury . CONCEPT 50

. B9378 AA
. Sanitární keramika 
. JIkA lyra plus . 8.1436.4.000.104

DOPOrUčUJEmE
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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.
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2

3

1

CONCEPT 100

. Sanitární keramika 

. CONCEPT 100 . 5276L003-1121

DOPOrUčUJEmE

1  Závěsná skříňka pod umyvadlo
Spodní skříňku doporučujeme doplnit velmi kvalitním designovým zápustným umyvadlem CONCEPT 100 
Style, hranaté – 60 cm (5276L003-1121). Umyvadlo není součástí balení.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky Zásuvka

C100.1 53×42,5×42 cm
bílý 
lesklý 
lak

bílý lesklý lak
hliník – 
matně 
eloxovaný

s ocelovými výsuvy 
se samozavíracím 
účinkem

3  Zrcadlová skříňka
Zrcadlová skříňka CONCEPT 100 vám nabízí dostatečný prostor pro věci, které chcete mít po ruce. 
Dle potřeby lze upravit na pravé/levé.

Objednací kód Rozměry Korpus Úchytky Osvětlení

C100.3 58×15×80 cm
bílý 
lesklý 
lak

hliník – 
matně 
eloxovaný

součást balení, montáž na pomocný 
profil matný hliník,  
230 V / 60 W / krytí IP 20

4  Skříňka zrcadlová univerzální

Objednací kód Rozměry

CGAL60 60×68×14 cm

5  Zrcadlo univerzální s lED podsvícením

Objednací kód Rozměry

CZRCL60 60×70

2  Závěsná skříňka vysoká
Ve vysoké skříňce udržíte díky praktickým policím vždy pořádek. Možnost levého nebo pravého otevírání 
dvířek. 

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C100.2 38×22×165 cm bílý lesklý lak bílý lesklý lak hliník – matně eloxovaný

. Armatury . CONCEPT 100 new

. B0091AA
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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.
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CONCEPT 150

1  Skříňka pod umyvadlo závěsná
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.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy

C150.40.CP 40,2×36×56 cm červená červená
C150.40.CL 40,2×36×56 cm červená červená
C150.80.C 80,2×36×56 cm červená červená
C150.40.BP 40,2×36×56 cm bílá bílá
C150.40.BL 40,2×36×56 cm bílá bílá
C150.80.B 80,2×36×56 cm bílá bílá

2  Spodní skříňka závěsná
Otevírání závěsné spodní skříňky si lze vybrat pravé nebo levé. V horní části skříňky je umístěna praktická 
zásuvka.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Poznámka

C150.SCP 40,1×36×67,6 cm červená červená pravá
C150.SCL 40,1×36×67,6 cm červená červená levá
C150.SCZP 40,1×36×67,6 cm červená červená zásuvka, pravá
C150.SCZL 40,1×36×67,6 cm červená červená zásuvka, levá
C150.SBP 40,1×36×67,6 cm bílá bílá pravá
C150.SBL 40,1×36×67,6 cm bílá bílá levá
C150.SBZP 40,1×36×67,6 cm bílá bílá zásuvka, pravá
C150.SBZL 40,1×36×67,6 cm bílá bílá zásuvka, levá

4  Zrcadlo

Objednací kód Rozměry Korpus

C150.Z 60,4×15,2×69,9 cm satén 
chrom

3  Vysoká skříňka závěsná
Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, 
upravit na pravé/levé.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy

C150.VC 40,1×36×176 cm červená červená
C150.VB 40,1×36×176 cm bílá bílá

2

3

4

1
1

2

. Armatury . CONCEPT 100 new

. B0091AA
. Sanitární keramika 
. Duravit D-Code . 5276L003

DOPOrUčUJEmE

5  Skříňka zrcadlová univerzální

Objednací kód Rozměry

CGAL60 60×68×14 cm

6   Zrcadlo univerzální  
s lED podsvícením

Objednací kód Rozměry

CZRCL60 60×70
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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 system.
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CONCEPT 200

4

3

21

. Sanitární keramika 

. CONCEPT 200 . CU 200.8

DOPOrUčUJEmE

1  Závěsná skříňka pod umyvadlo – zásuvka
Spodní skříňku doporučujeme doplnit nábytkovým umyvadlem CONCEPT 200. Umyvadlo není součástí 
balení.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C200.1 44×39×55 cm bříza/bílá bílý lesklý lak hliník – matně eloxovaný

2  Závěsná skříňka pod umyvadlo – zásuvky
Zásuvky u závěsných umyvadlových skříněk jsou opatřeny samodotahovacími pojezdy.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C200.2 44×39×55 cm bříza bílý lesklý lak hliník – matně eloxovaný
C200.3 44×39×55 cm bílá bílý lesklý lak hliník – matně eloxovaný

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

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C200.4 35×39×155 cm bříza bílý lesklý lak hliník – matně eloxovaný
C200.5 35×39×155 cm bílá bílý lesklý lak hliník – matně eloxovaný

4  Zrcadlová skříňka
Otevírání zrcadlové skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy

C200.6 60×14×68 cm bříza bílý lesklý lak
C200.7 60×14×68 cm bílá bílý lesklý lak

. Armatury . CONCEPT 200 new

. B0109AA

5  Skříňka zrcadlová univerzální

Objednací kód Rozměry

CGAL60 60×68×14 cm

6  Zrcadlo univerzální s lED podsvícením

Objednací kód Rozměry

CZRCL60 60×70
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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.
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CONCEPT 300

. Sanitární keramika 

. Jika Cubito . 8.1042.2.000.104.1

DOPOrUčUJEmE

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

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C300.VB 40×20×165 cm bílá bílá chrom
C300.ZO 40×20×165 cm bílá oliva chrom
C300.ZBW 40×20×165 cm bílá wenge chrom

3  Galerka

Objednací kód Rozměry Korpus

C300.ZB 60×60×15 cm bílá

C300.ZO 60×60×15 cm oliva

C300.ZBW 60×60×15 cm wenge

4  Zrcadlo se zabroušenou hranou

Objednací kód Rozměry

C300.Z 60×80 cm

1  Skříňka pod umyvadlo závěsná 
Závěsnou skříňku pod umyvadlo doporučujeme doplnit umyvadlem JIkA Cubito. 
Umyvadlo není součástí balení. Rozměry skříňky odpovídají velikosti zvoleného umyvadla.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C300.55B 51×40×40 cm bílá bílá chrom
C300.550 51×40×40 cm bílá oliva chrom
C300.55BW 51×40×40 cm bílá wenge chrom
C300.60B 56×40×43 cm bílá bílá chrom
C300.600 56×40×43 cm bílá oliva chrom
C300.60BW 56×40×43 cm bílá wenge chrom
C300.65B 61×40×46 cm bílá bílá chrom
C300.650 61×40×46 cm bílá oliva chrom
C300.65BW 61×40×46 cm bílá wenge chrom

3

2

4

1

. Armatury . CONCEPT 200 new

. B0109AA
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CONCEPT 400

Skříňky řady CONCEPT 400 se vyrábějí v kombinaci materiálů LTD a MDF 

potažené fólií. Boky skříněk jsou lakovány bílou lesklou barvou a k nim jsou 

připevněny bočnice z fóliované MDF desky v dekoru bříza. Dveře tvoří rám 

s výplní z mléčného skla. Zrcadlo má boční lišty z téhož materiálu a je možné 

k němu dodávat také designové halogenové osvětlení. 
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CONCEPT 400

6 4

1

. Sanitární keramika 

. CONCEPT 400 . CU 400.8

DOPOrUčUJEmE

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

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C400.1 35×35×184 cm imitace dřeva – bříza 
/ bílý lesklý lak

imitace dřeva – bříza 
/ bílý lesklý lak

hliník – matně 
eloxovaný

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

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C400.2 35×35×184 cm imitace dřeva – bříza 
/ bílý lesklý lak

imitace dřeva – bříza 
/ mléčné sklo

hliník – matně 
eloxovaný

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

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C400.3 35×35×74 cm imitace dřeva – bříza 
/ bílý lesklý lak

imitace dřeva – bříza 
/ mléčné sklo

hliník – matně 
eloxovaný

4  Závěsná skříňka spodní s košem
Otevírání závěsné spodní skříňky s košem lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C400.4 35×35×74 cm imitace dřeva – bříza 
/ bílý lesklý lak

imitace dřeva – bříza 
/ mléčné sklo

hliník – matně 
eloxovaný

7  Závěsná skříňka spodní s košem
Otevírání závěsné spodní skříňky s košem lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C400.7 62×30×74 cm imitace dřeva – bříza 
/ bílý lesklý lak

imitace dřeva – bříza 
/ mléčné sklo

hliník – matně 
eloxovaný

8  boční skříňka
Otevírání boční skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé/levé.

Objednací kód Rozměry Korpus

C400.9 79,3×36×36 cm bříza / sklo

6  Zrcadlová skříňka s osvětlením
Otevírání zrcadlové skříňky s osvětlením lze, dle potřeby, 
upravit na pravé/levé.

Objednací kód Rozměry Korpus

C400.6 54×14×84 cm imitace dřeva – bříza 
/ bílý lesklý lak

5  Zrcadlo bez osvětlení

Objednací kód Rozměry

C400.5 58×5×80 cm

. Armatury . CONCEPT 200 new

. B0109AA
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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.
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. Armatury . CONCEPT 200 new

. B0109AA
. Sanitární keramika 
. Dama Senso . 732751C000 

DOPOrUčUJEmE

CONCEPT 500

3

2

4

1

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

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C500.V 40×20×165 cm bílá bílý lesklý lak chrom

3  Galerka

Objednací kód Rozměry Korpus

C500.G 60×15×60 cm bílá

4  Zrcadlo se zabroušenou hranou

Objednací kód Rozměry

C500.Z 60×80 cm

1  Skříňka pod umyvadlo závěsná 
Závěsnou skříňku pod umyvadlo doporučujeme doplnit umyvadlem Dama Senso. 
Umyvadlo není součástí balení. Rozměry skříňky odpovídají velikosti zvoleného umyvadla.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy Úchytky

C500.55 49×45×44 cm bílá bílý lesklý lak chrom
C500.60 55×45×44 cm bílá bílý lesklý lak chrom
C500.65 60×45×44 cm bílá bílý lesklý lak chrom

5  Skříňka zrcadlová univerzální

Objednací kód Rozměry

CGAL60 60×68×14 cm

6  Zrcadlo univerzální s lED podsvícením

Objednací kód Rozměry

CZRCL60 60×70
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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.
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CONCEPT 600

1  Skříňka pod umyvadlo závěsná
Závěsnou skříňku pod umyvadlo doporučujeme doplnit umyvadlem Vitra T4.  
Umyvadlo není součástí balení.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy

C600.60.B 53×47×42 cm bílá bílá
C600.60.BG 53×47×42 cm hnědá hnědá
C600.60.SG 53×47×42 cm šedá šedá
C600.70.B 63×47×42 cm bílá bílá
C600.70.BG 63×47×42 cm hnědá hnědá
C600.70.SG 63×47×42 cm šedá šedá
C600.80.B 73×47×42 cm bílá bílá
C600.80.BG 73×47×42 cm hnědá hnědá
C600.80.SG 73×47×42 cm šedá šedá
C600.90.B 83×47×42 cm bílá bílá
C600.90.BG 83×47×42 cm hnědá hnědá
C600.90.SG 83×47×42 cm šedá šedá

2  Vysoká skříňka závěsná
Vysoká skříňka je nabízena ve dvou variantách – pouze s dvířky nebo s praktickými zásuvkami.

Objednací kód Rozměry Korpus Čelní plochy

C600.S1P.B 35×35×87 cm bílá bílá
C600.S1P.BG 35×35×87 cm hnědá hnědá
C600.S1P.SG 35×35×87 cm šedá šedá
C600.S1L.B 35×35×87 cm bílá bílá
C600.S1L.BG 35×35×87 cm hnědá hnědá
C600.S1L.SG 35×35×87 cm šedá šedá
C600.S2P.B 35×35×87 cm bílá bílá
C600.S2P.BG 35×35×87 cm hnědá hnědá
C600.S2P.SG 35×35×87 cm šedá šedá
C600.S2L.B 35×35×87 cm bílá bílá
C600.S2L.BG 35×35×87 cm hnědá hnědá
C600.S2L.SG 35×35×87 cm šedá šedá

4
2 21

3

4  Zrcadlo

Objednací kód Rozměry Korpus

C600.ZR60.B 60×5×75 cm bílá

C600.ZR60.BG 60×5×75 cm hnědá

C600.ZR60.SG 60×5×75 cm šedá

C600.ZR70.B 70×5×75 cm bílá

C600.ZR70.BG 70×5×75 cm hnědá

C600.ZR70.SG 70×5×75 cm šedá

3  Zrcadlová skříňka

Objednací kód Rozměry Korpus

C600.ZR60.B 60×5×75 cm bílá

C600.ZR60.BG 60×5×75 cm hnědá

C600.ZR60.SG 60×5×75 cm šedá
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kOUPELNOVé  
DOPlňky

Svěží design pro vaši  
elegantní koupelnu
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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.

CONCEPT 100
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koupelnové doplňky CONCEPT 100  přehled výrobků

Univerzální držák 
jednoduchý
002-1166

Univerzální držák 
dvojitý
002-1188

mýdlenka
002-1171

Sklenička
002-1167

Dávkovač mýdla
002-1169

Držák ručníku
002-1174

madlo
002-1177

Držák ručníku
600 mm, 800 mm
002-1175, 002-1176

Držák ručníku dvojitý
délka ramen 409 mm
002-1173

háček dvojitý
002-1180

háček na koupací 
plášť jednoduchý
002-1179

háček jednoduchý
002-1178

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

Drátěný košík hluboký
205×60×104 mm
002-1183

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

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

WC sada
002-1164

Držák toaletního 
papíru rezervní
002-1163

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

Držák toaletního 
papíru
002-1113

mýdlenku, dávkovač mýdla a skleničku lze objednat také v provedení matný plast.

PTACEK_Concept_SANITA_2013_CZ.indd   78 13.5.2013   13:43:06



kATALOG – SANITA | 79

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 výraz-

nými 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 vyso-

ce 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.

CONCEPT 200
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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 jednoducho-

sti 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  přehled výrobků

Dávkovač mýdla – 
čiré sklo
S4826

mýdlenka 
 – čiré sklo
S4830

Držák skleničky – 
čiré sklo
S4820

Držák ručníků
S4855

Držák ručníků dvojitý 
otočný; délka ramen:
460 mm, 360 mm
S4850 (460); S4851 (360)

háček dvojitý
S4878

háček jednoduchý 
krátký
S4875

háček jednoduchý 
dlouhý
S4877

Držák toaletního 
papíru s krytem
S4800

Držák toaletního 
papíru bez krytu
S4802

Držák toaletního 
papíru rezervní
S4805

WC set 
 – matné sklo
S4815

Odpadkový koš 3 l
S4879

Drátěný košík – 
mýdlenka
200×100×36 mm
S4848

Drátěný košík 
hluboký
200×100×60 mm
S4844

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

Drátěný košík 
hluboký rohový
S4849

Světlo halogenové bodové 
s integrovaným transformátorem
S4894

madlo
300 mm; 353 mm
S4870

Polička – čiré sklo
500 mm; 700 mm
S4812; S4810

Držák ručníku
600 mm; 800 mm
S4861; S4860
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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 přehled výrobků

Držák toaletního 
papíru s krytem
010-7838

Držák toaletního 
papíru bez krytu
010-7839

Držák toaletního 
papíru
010-7840

Polička 60 cm
010-7841

Polička 45 cm
010-7842

WC sada
010-7843

Držák se skleničkou
010-7844

Dávkovač mýdla 
s držátkem
010-7845

Držák s mýdlenkou
010-7846

Držák ručníku 41 cm
010-7847

Držák ručníku
010-7848

Držák ručníku 60 cm
010-7849

Držák ručníku 80 cm
010-7850

háček jednoduchý 
velký 5,4 cm
010-7853

háček dvojitý 3,7 cm
010-7854

Stěrka
010-7855

Odpadkový koš 5 l
010-7856

madlo 30 cm
010-7851 

háček jednoduchý 
malý 3,4 cm
010-7852

Drátěný košík
20×10×3,7 cm
010-7857

Drátěný košík rohový 
hluboký, 18,3×8 cm
010-7860

Zásobník na odličovací 
tampony
010-7861

Drátěný košík rohový
22,8×17,6×3,7 cm
010-7858

Drátěný košík hluboký
21,7×9,4×7 cm
010-7859
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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 – průměr 20 mm

Délka L Výška H Tepelný výkon 
(75/65/20) W

Teplotní 
exponent n  Vodní objem (l)

450 (445)
740

332 1,2758 2,8682
600 (595) 431 1,2465 3,4786
750 (745) 527 1,2172 4,0891
450 (445)

980
431 1,2744 3,6866

600 (595) 559 1,2484 4,4496
750 (745) 684 1,2223 5,2126
450 (445)

1340
587 1,2723 5,0082

600 (595) 761 1,2512 6,0382
750 (745) 931 1,2301 7,0683
450 (445)

1700
757 1,2701 6,3297

600 (595) 981 1,2540 7,6269
750 (745) 1200 1,2378 8,9240
450 (445)

1860
837 1,2692 7,1890

600 (595) 1085 1,2552 8,7150
750 (745) 1327 1,2412 10,2411

Délka L Výška H Tepelný výkon 
(75/65/20) W

Teplotní 
exponent n  Vodní objem (l)

450 (445)
740

303 1,2376 2,8682
600 (595) 392 1,2298 3,4786
750 (745) 478 1,2219 4,0891
450 (445)

980
392 1,2389 3,6866

600 (595) 506 1,2325 4,4496
750 (745) 617 1,2261 5,2126
450 (445)

1340
535 1,2409 5,0082

600 (595) 691 1,2367 6,0382
750 (745) 843 1,2325 7,0683
450 (445)

1700
697 1,2394 6,3297

600 (595) 901 1,2351 7,6269
750 (745) 1098 1,2309 8,9240
450 (445)

1860
776 1,2387 7,1890

600 (595) 1003 1,2345 8,7150
750 (745) 1223 1,2302 10,2411

CONCEPT 100 kTk (CONCEPT 100 kTO)
zapojení oboustranné shora dolů

CONCEPT 100 kTk (CONCEPT 100 kTO) / CONCEPT 100 kTkm 
(CONCEPT 100 kTOM)
zapojení zdola dolů / zapojení spodní středové

Technické parametry: 
Součinitel hydraulického odporu – DN 15 (1/2) ξ = 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 varianty – 30 mm.

Oboustranné shora dolů

Spodní středové

Spodní připojení
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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.

Technické 
parametry 
termostatu

Elektrická topná tyč s vidlicí Elektrická topná tyč s termostatem

Pro připojení tělesa na otopnou soustavu 

při použití topné tyče slouží 

T–kUS CONCEPT FFm G ½“.

Typové označení Výkon W Délka (mm)
TT–100 100 275
TT–200 200 317
TT–300 300 395
TT–400 400 435
TT–500 500 535
TT–600 600 585
TT–700 700 685
TT–800 800 735
TT–900 900 835
TT–1000 1000 885
TT–1200 1200 1045
TT–1500 1500 1235

Typové označení Výkon W Délka (mm)
TST-300 300 395
TST-400 400 435
TST-500 500 535
TST-600 600 585
TST-700 700 685
TST-800 800 735
TST-900 900 835
TST-1000 1000 885
TST-1200 1200 1045
TST-1350 1350 1235

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

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 pro-

vedení 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.

kTkE-PT – rovné trubky kTOE-PT – oblé trubky

Označení Výkon Označení Výkon
KTKE 450/740 200 W KTOE 450/740 200 W

KTKE 450/980 200 W KTOE 450/980 200 W

KTKE 450/1340 300 W KTOE 450/1340 300 W

KTKE 450/1700 400 W KTOE 450/1700 400 W

KTKE 450/1860 500 W KTOE 450/1860 500 W

KTKE 600/740 200 W KTOE 600/740 200 W

KTKE 600/980 300 W KTOE 600/980 300 W

KTKE 600/1340 400 W KTOE 600/1340 400 W

KTKE 600/1700 500 W KTOE 600/1700 500 W

KTKE 600/1860 600 W KTOE 600/1860 600 W

KTKE 750/740 300 W KTOE 750/740 300 W

KTKE 750/980 300 W KTOE 750/980 300 W

KTKE 750/1340 500 W KTOE 750/1340 500 W

KTKE 750/1700 600 W KTOE 750/1700 600 W

KTKE 750/1860 700 W KTOE 750/1860 700 W
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Elektronické pokojové termostaty CONCEPT

Pro regulaci teploty v místnosti při použití otopného tělesa osazeného elek-

trickou topnou tyčí doporučujeme použít elektronický pokojový zásuvkový 

termoststat CONCEPT. Termostaty dodáváme ve dvou provedeních:

TZ33
Zásuvkový elektronický termostat s lCD displejem, který zobrazuje te-

plotu 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 protizámra-

zovou 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.

LCD displej zobrazující teplotu

LED dioda indikující sepnutí zásuvky

otočný knoflík s informativní stupnicí 
pro nastavení teploty

zásuvka termostatu

tlačítka pro nastavení teploty

tlačítko pro zapnutí na časový interval

Teplotní rozsah 5–35 °C 0–45 °C

Spínací diference 1 °C 1 °C

Provozní napětí 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

maximální zatížení kontaktů 16(3) A 16(3) A

Napájení kontaktů 230 V 230 V

krytí IP 20 IP 20

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

 TZ33 TZT63
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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 termo-

statem tvoří celek, který díky své variabilitě rozměrů a výkonu určitě najde 

uplatnění ve vašich projektech od malých koupelen až po velké aplikace.

450–750

KTK,KTKM, KTKE KTO, KTOM, KTOE

70 85
15 15

71
–9

0

64
–8

2

50 50

450–750

Detail upevnění otopných těles.
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koupelnové radiátory CONCEPT 200

Elegantní tvar, minimalistický design

Designové koupelnové radiátory CONCEPT 200 Style představují současný 

trend moderních koupelen. Svými jednoduchými tvary a  propracovaným 

designem dokonale zapadají do představy moderní koupelny. 

Radiátory CONCEPT 200 Style jsou vyrobe-

ny z ocelových trubek o průměru 23 mm, které 

jsou orámovány čtvercovým profilem o rozměru 

30×30 mm. Veškeré spoje jsou svařovány pomocí 

laserové techniky, díky které jsou téměř nevidi-

telné. Jednoduchý, avšak dokonale propraco-

vaný design, je vítanou změnou oproti obvyklým 

řešením. 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.

CONCEPT 200 Style se dodávají ve třech 

provedeních: 

–  běžné pouze pro teplovodní vytápění

– elektrické kombinované

–  elektrické a  kombinované provedení je možné 

dodat s čelním panelem, který elegantně skryje 

napojení a ovládání tělesa

CONCEPT 200 Style nabízí možnost bohatého 

výběru z velkého množství barevných odstínů od 

klasických barev až po módní metalické odstíny.
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Sifon umyvadlový, 
plastový flexi 
kovová matice 
5/4“×32/40  
PT10076

Sifon umyvadlový, 
plastový flexi 
plastová matice 
5/4“×32/40  
PT10075

Sifon trubkový 
pro umyvadlové baterie
JA S102

Ventil uzavírací rohový 
Schell závitový Comfort
052120699

Ventil rohový Easy 
s filtrem 1/2“ × 3/8“
8595580521868

Ventil rohový hranatý 
Easy 1/2“ × 3/8“
8595580521875

Ventil rohový SANlAND
970330000

Ventil uzavírací rohový 
Schell závitový s filtrem
049490699

Sifon umyvadlový, 
plastový s převlečnou 
maticí 5/4“ a příp.se 
zp. kl.
PT10043P

Sifon umyvadlový  
designový hranatý
ZA S220

Sifon umyvadlový  
designový
ZA S110

Sifon umyvadlový  
lahvový
CA S101

Sifon umyvadlový, 
plastový s převlečnou 
maticí 5/4“ DN40  
PT10043

Ventil odpadní, 
umyvadlový
ZA S219

Šrouby 
pro umyvadlo
60210120

UmyVADlO

Sifony mosazné pochromované

rohové ventily

Perlátory

Sifony plastové

bATErIE

Izolační deska
IDC 04

Neoperl – Cascade 
SlC PCA úsporný 
perlátor – 5 l / min.
2725298

Neoperl – Cascade 
SlC PCA úsporný 
perlátor – 5 l / min.
2735298

Neoperl – SSr PCA 
úsporný perlátor 
výklopný – 7 l / min.
2806094

Neoperl – SSr PCA 
úsporný perlátor 
výklopný – 7 l / min.
2806494

Neoperl – Univerzální 
servisní klíč pro 
perlátory
1450098

Neoperl – PCr 
regulátor průtoku mezi 
sprch.hadicí a baterií 
– 7 l / min.
2629794

Příslušenství  přehled výrobků

Sifon umyvadlový, 
plastový s plastovou 
mřížkou
PT10042

Sifon umyvadlový, 
plastový s plast. mřížkou 
a příp. se zpětnou kl.
PT10042P

Sifon umyvadlový, 
plastový 
s nerezovou 
mřížkou  
PT10041

Příslušenství k sifonům, 
flexi 50/40×40/50
PT10072

Sifon umyvadlový, 
plastový s nerez.mřížkou 
a příp. se zpětnou kl.
PT10041P
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Příslušenství přehled výrobků

Univerzální nohy WA-
ADS odhlučněné pro 
akryl. vany do 180 cm
100030

Sifon vaničkový DN90
A49 kOV Lux

Dvířka krycí 150×150  
T-3623 bílá

Dvířka krycí 150×150
112 nerez

Sada magnetických dílů
rEmA

Univerzální nohy WC-
plus-ADS odhlučněné 
pro akryl.vany nad 180 cm
100032

Sifon vanový CONCEPT 
– automat
spodní + vrchní část
7103005-24; 2104000-24

Univerzální nohy bW-5 
maxi-ADS odhlučněné 
k vaničkám
150130

Sifon vanový CONCEPT 
multi – napouštění 
přepadem
spodní + vrchní část
7182505-24; 2131600-24

Univerzální nohy 
k akrylátovým vanám 
do 180 cm
100038

VANA A VANIčkA

Sifon vanový, plastový 
se zápach. uzávěrou, 
řetízkem a gum. zátkou 
PT100501 chrom

Sifon vanový, podom. 
automat komplet se 
zápachovou uzávěrou
PT10051CRM chrom

Vpusť podlahová, boční, 
mřížka, vodní zápachová 
uzávěra
PT100PV1 nerez

Vpusť podlahová, přímá, 
mřížka, vodní zápachová 
uzávěra
PT100PV2 nerez

Sifon vanový, plastový 
se zápach. uzávěrou, 
řetízkem a gum. zátkou 
PT100502 bílá

hadička  
připojovací
06240000

hadička  
připojovací 
130/30

Izolační deska
IDC 03

Šrouby  
k WC
60168015

WC kOmbI WC ZáVěSNé

Ventil uzavírací rohový 
Schell závitový Comfort
052120699

Izolační deska
IDC 01

Izolační deska 
vč. příslušenství
IDC 02

Tlačítko Sigma
115.790.11.5

WC napojení přímé
PT100990

Příslušenství k WC, 
flexi napojení k WC 
s kovovou spirálou 
PT10097

WC napojení 
excentrické
PT10099
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kOUPElNOVé rADIáTOry

Doplněk držák ručníku
DROT1

Doplněk držák ručníku
DROT3

Doplněk držák ručníku 
– chromový
DROT2

Doplněk sušák 
pro radiátor
DROT5

Doplněk sušák 
pro radiátor
DROT4

Sifon k bidetu
120337

Šrouby k WC
60168015

Izolační deska 
vč. příslušenství
IDC 02

bIDET STOJíCí bIDET ZáVěSNý

Izolační deska
IDC 01

Izolační deska
IDC 03

Ventil uzavírací 
rohový Schell 
závitový Comfort
052120699

Příslušenství  přehled výrobků

Sifon dřez a výlevka, 
plastový flexi plastová 
matice
PT10077

Sifon dřez a výlevka, 
plastový s nerezovou 
mřížkou a přípojkou
PT100441P

Sifon pračkový, 
plastový venkovní
PT100PS2 bílá

Sifon dřez a výlevka, 
plastový flexi kovová 
matice
PT10078

Sifon dřez a výlevka, 
plastový s nerezovou 
mřížkou
PT100441

OSTATNí SIFONy

Sifon pračkový, 
plastový venkovní
PT100PS1 chrom

Sifon pračkový, 
podomítkový
PT100PS4 bílá

Sifon pračkový, 
podomítkový
PT100PS3 nerez

Sifon speciální, 
plastový pro 
odkapávající 
kondenzát nálevka
PT100kS1

Sifon speciální, 
plastový pro odkap. 
kondenzát podom. 
s mech. uzávěrem
PT100kS4

Sifon speciální, 
plastový pro odkap. 
kondenzát trub. 
s mech. uzávávěrem
PT100kS2
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PLáNOVáNí 

Zakreslete si půdorys vaší koupelny. Naši specialisté vám následně pomohou s rozmístěním všech zařizovacích předmětů.
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