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Cristina

Firma Cristina navrhuje a vyrábí 
kvalitní vodovodní baterie od roku 1949.

Již přes 60 let se v tomto závodě, 
řízeném rodinou Cristina, s osobním 
zaujetím a vášní věnují výrobě 
vodovodních koupelnových baterií. 

“Made in Italy” je zde synonymem 
nejen pro inovativní design a vysokou 
funkčnost, ale také pro výběr nejlepších
materiálů a moderní výrobní postupy.

Nechte se inspirovat!

Firma Cristina navrhuje a vyrába 
kvalitné vodovodné batérie od roku 1949.

Už viac ako 60 rokov sa v tomto závode,
riadenom rodinou Cristina, s osobným 
zaujatím a vášňou venujú výrobe 
vodovodných kúpeľňových batérií. 

“Made in Italy” je tu synonymom nielen 
pre inovatívny design a vysokú funkčnosť, 
ale tiež pre výber najlepších materiálov 
a moderné výrobné postupy.

Nechajte sa inšpirovať!
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DESIGN > ARCH. ORNELLA MAININI
ARCH. ROBERTO CAMISASCA
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DESIGN > ARCH. ORNELLA MAININI
ARCH. ROBERTO CAMISASCA
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DESIGN > ARCH. ORNELLA MAININI
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DESIGN > MAKIO HASUIKE



DIARIO / 35

DESIGN > MAKIO HASUIKE
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KUCHYNSKÉ BATÉRIE
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Sandwich

Osprchovat se unikátní technikou, kterou nabízejí 
sprchové hlavice sandwich, znamená zakusit 
novou dimenzi.

Zažít příjemný a okouzlující pocit během 
sprchování umožňuje nejen speciální systém 
simulující déšť ale u některých modelů i světelné 
efekty té nejvyšší úrovně.

Sandwich je nový systém výroby sprchových 
hlavic, který používá pláty z nerez oceli 
o tloušťce 1mm svařené dohromady. 

Voda je distribuována rovnoměrně 
po celém vnitřním prostoru hlavice.

Osprchovať sa unikátnou technikou, 
ktorú ponúkajú sprchové hlavice sandwich, 
znamená vyskúšať novú dimenziu.

Zažiť príjemný a okúzľujúci pocit behom 
sprchovania umožňuje nielen špeciálny systém 
simulujúci dážď, ale u niektorých modelov 
aj svetelné efekty tej najvyššej úrovne.

Sandwich je nový systém výroby sprchových 
hlavíc, ktorý používa pláty z nerezovej ocele
s hrúbkou 1 mm zvarené dohromady. 

Voda je distribuovaná rovnomerne po celom 
vnútornom priestoru hlavice.
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Follow Me®

Follow me je nový držák se systémem 
drenáže kapek doplňující vodovodní baterie 
instalované na okraj vany.

Tento systém umožňuje odvádět vodu, 
která by jinak stekla po sprchové hadici 
do prostoru pod vanou.

Hladký povrch hadice usnadňuje stékání 
vody a přítomnost ocelové pružiny zase 
automatický návrat hadice.

Follow me je nový držiak so systémom 
drenáže kvapiek, ktorý doplňuje vodovodné 
batérie inštalované na okraj vane.

Tento systém umožňuje odvádzať vodu, 
ktorá by inak stiekla po sprchovej hadici 
do priestoru pod vaňou.

Hladký povrch hadice uľahčuje stekanie 
vody a prítomnosť oceľovej pružiny zase 
automatický návrat hadice.
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Výpusť
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UC 220
Směšovací bat. umyvadlová 
Zmiešavacia bat. umývadlová 

UC 227 
Směšovací bat. umyvadlová STŘEDNÍ 
Zmiešavacia bat. umývadlová STREDNÁ 

UC 223  
Směšovací bat. umyvadlová
Zmiešavacia bat. umývadlová 

UC 222
Směšovací bat. umyvadlová VYSOKÁ
Zmiešavacia bat. umývadlová VYSOKÁ 

UC 276
Směšovací baterie podomítková umyvadl. 
pravá

Zmiešavacia batéria podomietková umývad. 
pravá 

UC 320
Směšovací bat. bidetová
Zmiešavacia bat. bidetová 

UC 108
Směš.baterie podomítková sprcha/vana 
kompletní s přepínačem se 2 výstupy, 
s hadicí LONG LIFE a sprškou Antikalk

Zmieš.batéria podomietková sprcha/vaňa kompletná 
s prepínačom s 2 výstupmi, s hadicou 
LONG LIFE a sprškou Antikalk

UC 639
Směš. podomítková bat. sprcha/vana 
kompletní s přepínačem se 2 výstupy

Zmieš. podomietková bat. sprcha/vaňa 
kompletná s prepínačom s 2 výstupmi

UC 110
Směš.baterie podomítková sprcha/vana 
kompletní s přepínačem se 3 výstupy, 
s hadicí LONG LIFE a sprškou Antikalk

Zmieš.batéria podomietková sprcha/vaňa kompletná 
s prepínačom s 3 výstupmi, 
s hadicou LONG LIFE a sprškou Antikalk

UC 636 
Směš. podomítková bat. sprchová kompletní 
Zmieš. podomietková bat. sprchová kompletná 

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

výtok 185 mm

výtok 225 mm

UC 278
Směšovací baterie podomítková umyvadl. 
pravá 

Zmiešavacia batéria podomietková umývad. 
pravá
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UX 220 
Směšovací bat. umyvadlová s výp. UP&DOWN 1"1/4
Zmiešavacia bat. umývadlová s výp. UP&DOWN 1"1/4

UX 223 
Směšovací bat. umyvadlová s výp. UP&DOWN 1"1/4
Zmiešavacia bat. umývadlová s výp. UP&DOWN 1"1/4

UX 227 
Směšovací bat. umyvadlová STŘEDNÍ 
s výp. UP&DOWN 1"1/4

Zmiešavacia bat. umývadlová STREDNÁ 
s výp. UP&DOWN 1"1/4

UX 222
Směšovací bat. umyvadlová VYSOKÁ 
s výp. UP&DOWN 1"1/4

Zmiešavacia bat. umývadlová VYSOKÁ 
s výp. UP&DOWN 1"1/4

UX 276  
Směšovací baterie podomítková umyvadl. 
pravá s výpustí UP&DOWN 1"1/4

Zmiešavacia batéria podomietková umývad. 
pravá s výpusťou UP&DOWN 1"1/4

UX 278 
Směšovací baterie podomítková umyvadl. 
pravá s výpustí UP&DOWN 1"1/4

Zmiešavacia batéria podomietková umývad. 
pravá s výpusťou UP&DOWN 1"1/4

UX 320 
Směšovací bat. bidetová s výp. UP&DOWN 1" 1/4
Zmiešavacia bat. bidetová s výp. UP&DOWN 1"1/4

UX 108 
Směš.baterie podomítková sprcha/vana 
kompletní s přepínačem se 2 výstupy, 
s hadicí LONG LIFE a sprškou Antikalk

Zmieš.batéria podomietková sprcha/vaňa 
kompletná s prepínačom s 2 výstupmi, 
s hadicou LONG LIFE a sprškou Antikalk

AC 411
Přípojka vody nástěnná 1/2"
Prípojka vody nástenná 1/2"

PD 650 
Pevný držiak so sprškou so systémom 
Antikalk a hadicou LONG LIFE 150 cm

Pevný držák se sprškou se systémem 
Antikalk a hadicí  LONG LIFE 150 cm

UX 110 
Směš.baterie podomítková sprcha/vana 
kompletní s přepínačem se 3 výstupy, 
s hadicí LONG LIFE a sprškou Antikalk

Zmieš.batéria podomietková sprcha/vaňa 
kompletná s prepínačom s 3 výstupmi, 
s hadicou LONG LIFE a sprškou Antikalk

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

výtok 185 mm

výtok 225 mm
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185

G½"

PD 439
Vnější držák s přípojkou vody a se sprškou z mosazi 
se systémem Antikalk a hadicí LONG LIFE

Vonkajší držiak s prípojkou vody a so sprškou 
z mosadze so systémom Antikalk 
a hadicou LONG LIFE

AC 567
Sprchové rameno 30 cm pro sprchovou hlavici
Sprchové rameno 30 cm pre sprchovú hlavicu

ø300

60

G½"

4

AC 749
Sprchová hlavice ø 14 cm 
(s možností vstupu do jejího vnitřku)

Sprchová hlavica ø 14 cm 
(s možnosťou vstupu do jej vnútrajška)

UX 639
Směš. podomítková bat. sprcha/vana 
kompletní s přepínačem se 2 výstupy

Zmieš. podomietková bat. sprcha/vaňa 
kompletná s prepínačom s 2 výstupmi

UX636 
Směš. podomítková bat. sprchová kompletní t.
Zmieš. podomietková bat. sprchová kompletná

KG 220 
Směšovací bat. umyvadlová 
Zmiešavacia bat. umývadlová 

KG 221
Směšovací bat. umyvadlová s výp. 1"1/4
Zmiešavacia bat. umývadlová s výp. 1"1/4

KG 227 
Směšovací bat. umyvadlová STŘEDNÍ 
Zmiešavacia bat. umývadlová STREDNÁ 

KG 222
Směšovací bat. umyvadlová VYSOKÁ 
Zmiešavacia bat. umývadlová VYSOKÁ

KG 276
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238

Externé komponenty pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238 

KG 278 
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238 

Externé komponenty pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238 

PD 001 
Sprchová hlavice "SANDWICH PLUS" ø30 cm 
se systémem Antikalk 

Sprchová hlavica "SANDWICH PLUS" ø30 cm 
so systémom Antikalk

PD 115
Sprška z mosazi se systémem Antikalk 
Sprška z mosadze so systémom Antikalk

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
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•
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•
•

•

•

•

•

výtok 185 mm

výtok 225 mm
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KG 320 
Směšovací bat. bidetová 
Zmiešavacia bat. bidetová 

KG 110 
Externí komponenty pro podomítkovou bat. 
sprcha/vana k art. PD147 s přepínačem se 3 výstupy

Externé komponenty pre podomietkovú bat. 
sprcha/vaňa k art. PD147 s prepínačom s 3 výstupmi

KG 636 
Externí komponenty pro podomítkovou bat. 
sprchovou k art. PD438

Externé komponenty pre podomietkovú bat. 
sprchovú k art. PD438

QE 220 
Směšovací bat. umyvadlová 
Zmiešavacia bat. umývadlová

QE 221 
Směšovací bat. umyvadlová s výp. 1"1/4
Zmiešavacia bat. umývadlová s výp. 1"1/4

QE 227 
Směšovací bat. umyvadlová STŘEDNÍ 
Zmiešavacia bat. umývadlová STREDNÁ 

QE 222 
Směšovací bat. umyvadlová VYSOKÁ
Zmiešavacia bat. umývadlová VYSOKÁ  

QE 276 
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238 

Externé komponenty pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238 

QE 278 
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238

Externé komponenty pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238  

KG 108
Externí komponenty pro podomítkovou bat. 
sprcha/vana k art. PD137 s přepínačem se 2 výstupy

Externé komponenty pre podomietkovú bat. 
sprcha/vaňa k art. PD137 s prepínačom s 2 výstupmi.

KG 639 
Externí komponenty pro podomítkovou bat. 
sprcha/vana k art. PD438 s přepínačem se 2 výstupy

Externé komponenty pre podomietkovú bat. 
sprcha/vaňa k art. PD438 s prepínačom s 2 výstupmi

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

výtok 185 mm

výtok 225 mm
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QE 320  
Směšovací bat. bidetová 
Zmiešavacia bat. bidetová 

QE108 
Externí komponenty pro podomítkovou bat. 
sprcha/vana k art. PD137 s přepínačem se 2 výstupy

Externé komponenty pre podomietkovú bat. 
sprcha/vaňa k art. PD137 s prepínačom s 2 výstupmi

QE 110 
Externí komponenty pro podomítkovou bat. 
sprcha/vana k art. PD147 s přepínačem se 3 výstupy

Externé komponenty pre podomietkovú bat. 
sprcha/vaňa k art. PD147 s prepínačom s 3 výstupmi

QE 639 
Externí komponenty pro podomítkovou bat. 
sprcha/vana k art. PD438 s přepínačem se 2 výstupy

Externé komponenty pre podomietkovú bat. 
sprcha/vaňa k art. PD438 s prepínačom s 2 výstupmi

QE 636 
Externí komponenty pro podomítkovou bat. 
sprchovou k art. PD438

Externé komponenty pre podomietkovú bat. 
sprchovú k art. PD438

BO 214 
Směšovací bat. umyvadlová MALÁ
Zmiešavacia bat. umývadlová MALÁ

BO 227 
Směšovací bat. umyvadlová STŘEDNÍ 
Zmiešavacia bat. umývadlová STREDNÁ

BO 228 
Směšovací bat. umyvadlová VYSOKÁ 
Zmiešavacia bat. umývadlová VYSOKÁ 

BO 205 
Směšovací umyv. tříotvorová bat. se 2 ovladači
Zmiešavacia umýv. trojotvorová bat. s 2 ovládačmi

BO 220  
Směšovací bat. umyvadlová 
Zmiešavacia bat. umývadlová 

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

BO 266 
Externí komponenty pro podomít. 
bat.umyvadl. pro art. PD237/PD238 

Externé komponenty pre 
podomiet.bat.umývadl.pre art. PD237/PD238 
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BO 320 
Směšovací bat. bidetová 
Zmiešavacia bat. bidetová 

BO 616 
Externí komponenty pro sprch. bat. 
podomítkovou pro art. PD438

Externé komponenty pre sprch. bat. 
podomietkovú pre art. PD438

PD 486
Výtokové rameno kaskáda
Výtokové rameno kaskáda

BD 315
Masážní sprchové rameno s nastavitelnou kaskádoukt
Masážne sprchové rameno s nastaviteľnou kaskádou

40

20

Každé balení obsahuje 2 rukojeti různých délek
Každé balenie obsahuje 2 rukoväte s rôznymi dĺžkami

TV 220
Směšovací bat. umyvadlová 
Zmiešavacia bat. umývadlová 

TV 221
Směšovací bat. umyvadlová s výp. 1"1/4
Zmiešavacia bat. umývadlová s výp. 1"1/4

TV 249
Směšovací bat. umyvadlová VYSOKÁ 
Zmiešavacia bat. umývadlová VYSOKÁ 

TV 226
Směšovací bat. umyvadlová 
Zmiešavacia bat. umývadlová 

TV 229
Směšovací bat. umyvadlová STŘEDNÍ 
Zmiešavacia bat. umývadlová STREDNÁ 

•
•

•

•

BO 126 
Vanová bat. na okraj vany, čtyřotvorová se 2 ovladači 
a přepínačem a vytahovací sprchou "FOLLOW ME"

Vaňová bat. na okraj vane, štvorotvorová s 2 ovládačmi 
a prepínačom a vyťahovacou sprchou "FOLLOW ME"

BO 619 
Externí komponenty pro podomít. bat. sprcha/vana 
s dvoucestným přepínačem pro art. PD438

Externé komponenty pre podomiet.bat.sprcha/vaňa 
s dvojcestným prepínačom pre art. PD438

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
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TV 227 
Směšovací bat. umyvadlová STŘEDNÍ
Zmiešavacia bat. umývadlová STREDNÁ 

TV 222 
Směšovací bat. umyvadlová VYSOKÁ 
Zmiešavacia bat. umývadlová VYSOKÁ 

TV 290
Směšovací bat. umyvadlová 
s umístěním na podlahu 

Zmiešavacia bat. umývadlová 
s umiestnením na podlahu 

TV 276
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238 

Externé komponenty  pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238 

TV 278
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238 

Externé komponenty  pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238

TV 277
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238 

Externé komponenty  pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238 výtok 180 m

TV 279
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238 

Externé komponenty  pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238 

TV 321  
Směšovací bat. bidetová s výp. 1" 1/4
Zmiešavacia bat. bidetová s výp. 1"1/4

TV 326 
Směšovací bat. bidetová 
Zmiešavacia bat. bidetová 

TV 240
Baterie na studenou vodu 1/2"
Batéria na studenú vodu 1/2"

G½"

-15
+15150 254

180
ø65

TV 187
Směšovací baterie vanová
Zmiešavacia batéria vaňová 

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

výtok 180 mm

výtok 225 mm

výtok 180 mm

výtok 225 mm
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G½"

297-15
+15150

ø65

194

TV 157
Termostatická baterie vanová
Termostatická batéria vaňová

TV 133
Vanová baterie na okraj vany se 2 ovladači 
a dvoucestným přepínačem 

Vaňová batéria na okraj vane s 2 ovládačmi 
a dvojcestným prepínačom

TV 190
Směšovací bat. vanová na zem s hadicí 
LONG LIFE a sprškou se systémem Antikalk

Zmiešavacia bat. vaňová na zem s hadicou 
LONG LIFE a sprškou so systémom Antikalk

G½"

-15
+15150 254

96
ø65

G½"

292-15
+15150

112

ø65

TV 451
Termostatická baterie sprchová 
Termostatická batéria sprchová

TE 458
Termost.bat. sprchová s otočnou tyčí 
a sprch.hlavicí "SANDWICH SPECIAL" ø20 cm, 
hadicí LONG LIFE, sprškou a posuvným držákem

Termost.bat. sprchová s otočnou tyčou 
a sprch.hlavicou "SANDWICH SPECIAL" ø20 cm, 
hadicou LONG LIFE, sprškou a posuvným držiakom

•
•

•

•

•

•

TV 481
Směšovací baterie sprchová 
Zmiešavacia batéria sprchová

•
•

•
•

•

•



TRICOLORE VERDE / 73TRICOLORE VERDE / 72

TV 639 
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo PD438 sprcha/vana  

Externé komponenty pre podomietkové 
telo PD438 sprcha/vaňa

TV 636 
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo PD438 sprcha

Externé komponenty pre podomietkové 
telo PD438 sprcha

ø64

min.37-max.77

TV 622 
Externí komponenty pro podomítkový 
ventil PD620 a PD621

Externé komponenty pre podomietkový 
ventil PD620 a PD621

TV 814
Externí komponenty pro podomít.termostat. 
sprchovou bat. k art. PD714 a PD724

Externé komponenty pre podomiet.termostat. 
sprchovú bat. k art. PD714 a PD724

TV 812
Externí komponenty pro 
termostat.sprchovou bat. k art. PD712

Externé komponenty pre 
termostat.sprchovú bat. k art. PD712

TV 813
Externí komponenty pro termostat. 
podomít.sprchovou bat. k art. PD713 a PD723

Externé komponenty pre termostat. podomiet. 
sprchovú bat. k art. PD713 a PD723

TE 488
Termost.bat. sprchová s otočnou tyčí 
a sprch.hlavicí 
"SANDWICH SPECIAL" ø30 cm, hadicí 
LONG LIFE, sprškou a posuvným držákem

Termost.bat. sprchová s otočnou tyčou 
a sprch.hlavicou "SANDWICH SPECIAL" ø30 cm, 
hadicou LONG LIFE, sprškou a posuvným držiakom

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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QM 221 
Směšovací bat. umyvadlová s výp. 1"1/4
Zmiešavacia bat. umývadlová s výp. 1"1/4

QM 223
Směšovací bat. umyvadlová STŘEDNÍ 
Zmiešavacia bat. umývadlová STREDNÁ 

QM 224 
Směšovací bat. umyvadlová STŘEDNÍ s výp. 1"1/4
Zmiešavacia bat. umývadlová STREDNÁ s výp. 1"1/4

QM 227 
Směšovací bat. umyvadlová STŘEDNÍ 
Zmiešavacia bat. umývadlová STREDNÁ 

QM 228 
Směšovací bat. umyvadlová VYSOKÁ
Zmiešavacia bat. umývadlová VYSOKÁ  

QD 232 
Směš. podomítková bat.umyvadlová se 2 ovladači
Zmieš. podomietková bat. umývadlová s 2 ovládačmi

QD 233 
Směš. podomítková bat.umyvadlová se 2 ovladači
Zmieš. podomietková bat. umývadlová s 2 ovládačmi

QM 276
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238

Externé komponenty pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238

QM 278
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238

Externé komponenty pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238

QM 277
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238

Externé komponenty pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238

QM 279
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo umyvadlové PD237/PD238

Externé komponenty pre podomietkové 
telo umývadlové PD237/PD238

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

výtok 185 mm

výtok 230 mm

výtok 180 mm

výtok 225 mm

výtok 180 mm

výtok 225 mm
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QM 321 
Směšovací bat. bidetová s výp. 1" 1/4
Zmiešavacia bat. bidetová s výp. 1"1/4

G½"

-15
+15150

55

56

80

258

182

QM 107 
Směšovací baterie vanová nástěnná 
Zmiešavacia batéria vaňová nástenná

QD 187
Směšovací baterie termostatická vanová nástěnná
Zmiešavacia batéria termostatická vaňová nástenná

QM 181 
Směš.baterie 4 otvorová na okraj vany se 2 ovladači, 
s vytahovací sprchou FOLLOW ME 
a přepínačem se 2 výstupy

Zmieš.batéria 4 otvorová na okraj vane s 2 ovládačmi, 
s vyťahovacou sprchou FOLLOW ME 
a prepínačom s 2 výstupmi

QD 122 
Směš.baterie 4 otvorová na okraj vany s přepínačem 
a výtokovým ramenem, vytahovací sprchou FOLLOW ME

Zmieš.batéria 4 otvorová na okraj vane s prepínačom 
a výtokovým ramenom, vyťahovacou sprchou FOLLOW ME

QD 488 
Termost.bat. sprchová s otočnou tyčí 
a sprch.hlavicí "SANDWICH SPECIAL" ø30 cm, 
hadicí LONG LIFE, sprškou a posuvným držákem

Termost.bat. sprchová s otočnou tyčou 
a sprch.hlavicou "SANDWICH SPECIAL" ø30 cm, 
hadicou LONG LIFE, sprškou a posuvným držiakom

QM 129 
Směš. baterie vanová na okraj vany se 2 výstupy 
Zmieš. batéria vaňová na okraj vane s 2 výstupmi

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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QM 401 
Směš. sprchová baterie nástěnná  
Zmieš. sprchová batéria nástenná

-15
+15150

56

258

84

G½"

QD 481 
Směšovací baterie sprchová termostatická 
Zmiešavacia batéria sprchová termostatická

45

G½"

13

180

PD 016 
Sprchová hlavice hranatá 18x18 cm 
s úpravou proti vod.kameni

Sprchová hlavica hranatá 18x18 cm 
s úpravou proti vod.kameňu 

QM 639 
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo PD438 sprcha/vana

Externé komponenty pre podomietkové 
telo PD438 sprcha/vaňa

QM 636 
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo PD438 sprcha 

Externé komponenty pre podomietkové 
telo PD438 sprcha

QD 622 
Externí komponenty pro podomítkový 
ventil PD620 a PD621

Externé komponenty pre podomietkový 
ventil PD620 a PD621

QD 814
Externí komponenty pro podomít.termostat. 
sprchovou bat. k art. PD714 a PD724

Externé komponenty pre podomiet.termostat. 
sprchovú bat. k art. PD714 a PD724

QD 812
Externí komponenty pro 
termostat.sprchovou bat. k art. PD712

Externé komponenty 
pre termostat.sprchovú bat. k art. PD712

QD 813
Externí komponenty pro termostat. 
podomít.sprchovou bat. k art. PD713 a PD723

Externé komponenty pre termostat. 
podomiet.sprchovú bat. k art. PD713 a PD723

•

•

• •

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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DI 264 
Směšovací bat. umyvadlová STŘEDNÍ s výp. 1"1/4
Zmiešavacia bat. umývadlová STREDNÁ s výp. 1"1/4

DI 222 
Směšovací bat. umyvadlová VYSOKÁ 
Zmiešavacia bat. umývadlová VYSOKÁ

DI 266
Externí komponenty pro podomítkovovou 
umyvadl. baterii  k. art.PD237/PD238

Externé komponenty pre podomietkovú 
umývadl. batériu k art.PD237/PD238

DI 321 
Směšovací bat. bidetová s výp. 1" 1/4
Zmiešavacia bat. bidetová s výp. 1"1/4

183

 +15
 -15150 254

ø65

G½"

DI 107 
Směšovací baterie vanová nástěnná
Zmiešavacia batéria vaňová nástenná

DI 112 
Externí komponenty pro podomítkovovou 
baterii sprcha/vana pro art. AC454 s přepínačem

Externé komponenty pre podomietkovú batériu 
sprcha/vaňa pre art. AC454 s prepínačom

G½"

DI 401 
Směš.baterie sprchová nástěnná
Zmieš. batéria sprchová nástenná

 +15
 -15150 300

119

ø65

G½"

DI 451 
Termostatická baterie sprchová 
Termostatická batéria sprchová

DI 639 
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo PD438 sprcha/vana

Externé komponenty pre podomietkové 
telo PD438 sprcha/vaňa

DI 636 
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo PD438 sprcha 

Externé komponenty pre podomietkové 
telo PD438 sprcha

min.40-max.80

ø64

DI 622 
Externí komponenty pro podomítkový 
ventil PD620 a PD621

Externé komponenty pre podomietkový 
ventil PD620 a PD621

DI 221 
Směšovací bat. umyvadlová s výp. 1"1/4
Zmiešavacia bat. umývadlová s výp. 1"1/4

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•



ROUND / 83DIARIO / 82

DI 814 
Externí komponenty pro podomít.termostat. 
sprchovou bat. k art. PD714 a PD724

Externé komponenty pre podomiet.termostat. 
sprchovú bat. k art. PD714 a PD724

DI 813
Externí komponenty pro termostat. 
podomít.sprchovou bat. k art. PD713 a PD723

Externé komponenty pre termostat. 
podomiet.sprchovú bat. k art. PD713 a PD723

RN 222 
Směšovací bat. umyvadlová s výp. 1"1/4 
Zmiešavacia bat. umývadlová s výp. 1"1/4

RN 267 
Externí komponenty pro podomítkovovou 
umyvadl. baterii  k. art.PD237/PD238 

Externé komponenty pre podomietkovú umývadl. 
batériu k art.PD237/PD238 

RN 269 
Externí komponenty pro podomítkovovou 
umyvadl. baterii  k. art.PD237/PD238 

Externé komponenty pre podomietkovú umývadl. 
batériu k art.PD237/PD238 

RN 322 
Směšovací bat. bidetová s výp. 1" 1/4
Zmiešavacia bat. bidetová s výp. 1"1/4

RN 107 
Směšovací baterie vanová nástěnná 
Zmiešavacia batéria vaňová nástenná

RN 401 
Směš. sprchová baterie nástěnná  
Zmieš. sprchová batéria nástenná

DI 812
Externí komponenty pro 
termostat.sprchovou bat. k art. PD712

Externé komponenty 
pre termostat.sprchovú bat. k art. PD712

•

•

•

•

•

•

• •
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

výtok 180 mm

výtok 225 mm



FOLLOW ME / 85ROUND / 84

RN 121 
Směš.baterie 3 otvorová na okraj vany 
s přepínačem, s krytkou, výtokovým ramenem 
a s vytahovací sprchou FOLOW ME

Zmieš.batéria 3 otvorová na okraj vane 
s prepínačom, s krytkou, s výtokovým ramenom 
a s vyťahovacou sprchou FOLLOW ME

RN 639 
Externí komponenty pro podomítkové 
tělo PD438 sprcha/vana

Externé komponenty pre podomietkové 
telo PD438 sprcha/vaňa

RN 636 
Externí komponenty pro podomítkové tělo PD438
Externé komponenty pre podomietkové telo PD438 

PD 467
Držák k baterii na okraj vany FOLLOW ME 
se systémem odvodu zbytkové vody

Držiak k batérii na okraj vane FOLLOW ME 
so systémom odvodu zostatkovej vody

32

32

PD 468
Držák k baterii na okraj vany FOLLOW ME 
se systémem odvodu zbytkové vody

Držiak k batérii na okraj vane FOLLOW ME 
so systémom odvodu zostatkovej vody

RN 181 
Směš.baterie 3 otvorová na okraj vany 
s přepínačem, výtokovým ramenem 
a s vytahovací sprchou FOLOW ME

Zmieš.batéria 3 otvorová na okraj vane 
s prepínačom, s výtokovým ramenom a 
s vyťahovacou sprchou FOLLOW ME

•

•

•

•

•

•

•

•

• •
•

•



DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY / 87
DOPLNKY A NÁHRADNÉ DIELY 

UP&DOWN / 86

PD 647
Sprchový set s pevným držákem, nakloněnou sprškou 
se systémem Antikalk a hadicí  LONG LIFE 

Sprchová sada s pevným držiakom, naklonenou 
sprškou so systémom Antikalk a hadicou LONG LIFE 

PD 102
Ruční sprcha se systémem Antikalk
Ručná sprcha so systémom Antikalk

185

G½"

185

G½"

PD 475
Vnější držák s přípojkou vody, sprškou 
se systémem Antikalk a hadicí LONG LIFE

Vonkajší držiak s prípojkou vody, 
sprškou so systémom Antikalk a hadicou LONG LIFE

PD 471 
Vnější držák s přípojkou vody, nakloněnou sprškou 
se systémem Antikalk a hadicí LONG LIFE

Vonkajší držiak s prípojkou vody, naklonenou sprškou 
so systémom Antikalk a hadicou LONG LIFE

PD 115
Ruční sprcha mosazná 
se systémem Antikalk

Ručná sprcha mosadzná 
so systémom Antikalk

ø64

G1¼"

ø50

5-55 ø41

UD 425 
Výpusť UP&DOWN 1"1/4
Výpusť UP&DOWN 1"1/4

UD 435 
Výpusť UP&DOWN 1"1/4
Výpusť UP&DOWN 1"1/4

ø63
ø40

G1¼"

ø50

5-60

UD 225 
Výpusť UP&DOWN 1"1/4
Výpusť UP&DOWN 1"1/4

UD 379
Výpusť UP&DOWN 1"1/4 s volným odtokem 
pro umyvadlo bez přepadu

Výpusť UP&DOWN 1"1/4  s voľným 
odtokom pre umývadlo bez prepadu

UD 525
Výpusť UP&DOWN 1"1/4 s volným odtokem 
pro umyvadlo bez přepadu

Výpusť UP&DOWN 1"1/4 s voľným odtokom 
pre umývadlo bez prepadu

PD 642 
Pevný držák se sprškou se systémem 
Antikalk a hadicí  LONG LIFE 150 cm

Pevný držiak so sprškou so systémom 
Antikalk a s hadicou LONG LIFE 150 cm

• •

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•



DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY / 89
DOPLNKY A NÁHRADNÉ DIELY 

PD 676 
Baterie s ruční sprchou pro bidet
Batéria s ručnou sprchou pre bidet

ø53

G½"

G½"

48

PD 463
Přípojka vody nástěnná 1/2"
Prípojka vody nástenná 1/2"

PD 470 
Přípojka vody nástěnná 1/2"  
Prípojka vody nástenná 1/2"

55
G½"

56
G½"

PD 103
Ruční sprcha se systémem Antikalk
Ručná sprcha so systémom Antikalk

185

G½"

PD 114
Ruční sprcha mosazná se systémem Antikalk
Ručná sprcha mosadzná so systémom Antikalk

PD 655
Pevný držák se sprškou Antikalk 
a hadicí 150 cm LONG LIFE

Pevný držiak so sprškou Antikalk 
a hadicou 150 cm LONG LIFE

PD 237
Podomítkové tělo univerzální pravé 
pro umyv./bidet/vanu z mosazi bez obsahu zinku

Podomietkové telo univerzálne pravé 
pre umý./bidet/vaňu z mosadze bez obsahu zinku

PD 238
Podomítkové tělo univerzální levé 
pro umyv./bidet/vanu z mosazi bez obsahu zinku

Podomietkové telo univerzálne ľavé pre 
umýv./bidet/vaňu z mosadze bez  obsahu zinku

PD 438
Podomítkové tělo univerzální pro bat. 
vanovou a sprch. z mosazi bez obsahu zinku

Podomietkové telo univerzálne pre bat. 
vaňovú a sprch. z mosadze bez obsahu zinku

AC 454 
Podomítkové tělo univerzální pravé pro 
umyv./bidet/vanu z mosazi bez obsahu zinku

Podomietkové telo univerzálne pravé 
pre umýv./bidet/vaňu z mosadze bez obsahu zinku

PD 646 
Pevný držák se sprškou Antikalk 
a hadicí 150 cm LONG LIFE

Pevný držiak so sprškou Antikalk 
a hadicou 150 cm LONG LIFE

•
•

• • •
•

••

• •
••

•
•

• •

••

•

•

•

•

DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY / 88
DOPLNKY A NÁHRADNÉ DIELY



PD 724
Podomítkové tělo univerzální pro bat. 
termostatickou sprchovou 3/4" bez uzávěru 
TV814 - QD814 - DI814

Podomietkové telo univerzálne pre bat. 
termostatickú sprchovú 3/4" bez uzáveru
TV814 - QD814 - DI814

AC 950
Upevňovací deska pro vanovou baterii na okraj vany 
Upevňovacia doska pre vaňovú batériu na okraj vane

DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY / 90
DOPLNKY A NÁHRADNÉ DIELY

DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY / 91
DOPLNKY A NÁHRADNÉ DIELY

PD 147
Podomítkové tělo univerzální pro směš.bat. 
sprchu/vanu z mosazi bez obsahu 
zinku a s přepínačem se 3 výstupy

Podomietkové telo univerzálne pre zmieš.bat. 
sprchu/vaňu bez obsahu zinku 
a prepínačom s 3 výstupmi

ø42

G½"

G½"

min.40-max.60

PD 620
Podomítkový ventil 1/2"  TV622 - QD622 - DI622
Podomietkový ventil 1/2"  TV622 - QD622 - DI622

ø42

G¾"

G¾"

min.40-max.60

PD 621 
Podomítkový ventil 3/4"  TV622 - QD622 - DI622
Podomietkový ventil 3/4" TV622 - QD622 - DI622

PD 712
Podomítkové tělo univerzální pro bat. 
termostatickou sprchovou 1/2" a s baterií 1/2" 
TV812 - QD812 - DI812

Podomietkové telo univerzálne pre bat. 
termostatickú sprchovú 1/2" as batériou 1/2"
TV812 - QD812 - DI812

PD 723
Podomítkové tělo univerzální pro bat. 
termostat. sprch. 3/4", s přepínačem 
se 2 výstupy a zabudovaným uzávěrem 1/2" 
TV813 - QD813 - DI813

Podomietkové telo univerzálne pre bat. termostat. 
sprch. 3/4", s prepínačom s 2 výstupmi 
a zabudovaným uzáverom 1/2"
TV813 - QD813 - DI813

PD 137
Podomítkové tělo univerzální pro směš.bat. 
sprchu/vanu z mosazi bez obsahu 
zinku a s přepínačem se 2 výstupy

Podomietkové telo univerzálne pre zmieš.bat. 
sprchu/vaňu bez obsahu zinku 
a prepínačom s 2 výstupmi

•

•

•

•

•
•

•
•

PD 714
Podomítkové tělo univerzální pro bat. 
termostatickou sprchovou 1/2" bez uzávěru 
TV814 - QD814 - DI814

Podomietkové telo univerzálne pre bat. 
termostatickú sprchovú 1/2" bez uzáveru 
TV814 - QD814 - DI814

•

•

•

•

•

•

PD 713
Podomítkové tělo univerzální pro bat. 
termostat. sprch. 1/2", s přepínačem 
se 2 výstupy a zabudovaným uzávěrem 1/2" 
TV813 - QD813 - DI813

Podomietkové telo univerzálne pre bat. termostat. 
sprch. 1/2", s prepínačom s 2 výstupmi 
a zabudovaným uzáverom 1/2"
TV813 - QD813 - DI813

•

•

•

•

•
•



KUCHYŇSKÉ BATERIE / 92
KUCHYNSKÉ BATÉRIE

TV 521 
Směš.baterie stojánková dřezová 
Zmieš. batéria stojanková drezová

DI 521 
Směš.baterie stojánková dřezová 
Zmieš. batéria stojanková drezová

CX 511 
Směš.baterie stojánková dřezová 
Zmieš. batéria stojanková drezová

KUCHYŇSKÉ BATERIE / 93
KUCHYNSKÉ BATÉRIE

CX 562 
Směš.baterie stojánková dřezová 
Zmieš. batéria stojanková drezová

CX 563 
Směš.baterie stojánková dřezová  
Zmieš. batéria stojanková drezová

20 40

Každé balení obsahuje 2 rukojeti různých délek
Každé balenie obsahuje 2 rukoväte s rôznymi dĺžkami

20 40

Každé balení obsahuje 2 rukojeti různých délek
Každé balenie obsahuje 2 rukoväte s rôznymi dĺžkami

CX 508 
Směš.baterie stojánková dřezová 
Zmieš. batéria stojanková drezová

CX 509 
Směš.baterie stojánková dřezová s vytahovacím sprškou
Zmieš. batéria stojanková drezová s vyťahovacou sprchou

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

QM 521 
Směš.baterie stojánková dřezová 
Zmieš. batéria stojanková drezová



SANDWICH PLUS / 95SANDWICH COLOURS / 94

ø400

132

G½"

17

ø50

PD 022 
Hlavová sprcha SANDWICH LIGHT, ø 24cm, 
se zabudovaným jednobarevným osvětlením a 
se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH LIGHT, ø 24cm, 
so zabudovaným jednofarebným osvetlením a 
so systémom Antikalk

PD 020 
Hlavová sprcha SANDWICH COLOURS, ø 40cm, 
se zabudovaným osvětlením se 16 programy,  
se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH COLOURS, ø 40cm, 
so zabudovaným osvetlením so 16 programami, 
so systémom Antikalk

PD 026 
Hlavová sprcha SANDWICH LIGHT, hranatá 27 x 27 cm, 
se zabudovaným jednobarevným osvětlením a 
se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH LIGHT, hranatá 27 x 27,
so zabudovaným jednofarebným osvetlením a 
so systémom Antikalk

ø300

60

G½"

4

PD 001
Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
ø 30cm, se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
ø 30cm, so systémom Antikalk

ø400

60

G½"

4

PD 002
Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
ø 40cm, se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
ø 40cm, so systémom Antikalk

ø500

60

G½"

4

PD 003
Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
ø 50cm, se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
ø 50cm, so systémom Antikalk

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ø600

60

G½"

4

PD 004
Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
ø 60cm, se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
ø 60cm, so systémom Antikalk

4

300

60

G½"

PD 005
Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
hranatá 30 x 30 cm, 
se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
hranatá 30 x 30 cm, 
so systémom Antikalk

400

60

G½"

4

PD 006
Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
hranatá 40 x 40 cm, 
se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
hranatá 40 x 40 cm, 
so systémom Antikalk

500

60

G½"

4

PD 007 
Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
hranatá 50 x 50 cm, 
se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
hranatá 50 x 50 cm, 
so systémom Antikalk

600

60

G½"

4

PD 008
Hlavová sprcha 
SANDWICH PLUS, 
hranatá 60 x 60 cm, 
se systémem Antikalk

Hlavová sprcha 
SANDWICH PLUS, 
hranatá 60 x 60 cm, 
so systémom Antikalk

400

300

G½"

4

60

PD 009
Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
obdélníková 30 x 40 cm, 
se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
obdĺžniková 30 x 40 cm, 
so systémom Antikalk

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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400

300

G½"

4

60

PD 010
Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
oválná 30 x 40 cm, 
se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
oválna 40 x 50 cm, 
so systémom Antikalk

500

60

G½"

4

400

PD 025
Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
obdélníková 40 x 50 cm, 
se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
obdĺžniková 40 x 50 cm, 
so systémom Antikalk

PD 360
Hlavová sprcha SANDWICH SPECIAL, 
ø 30cm, se systémem Antikalk, 
s upevněním na strop

Hlavová sprcha SANDWICH SPECIAL, 
ø 30cm, so systémom Antikalk, 
s upevnením na strop

PD 361
Hlavová sprcha SANDWICH SPECIAL, 
ø 40cm, se systémem Antikalk, 
s upevněním na strop

Hlavová sprcha SANDWICH SPECIAL, 
ø 40cm, so systémom Antikalk, 
s upevnením na strop

PD 363
Hlavová sprcha SANDWICH SPECIAL, 
hranatá 40 x 40 cm, 
se systémem Antikalk, 
s upevněním na strop

Hlavová sprcha SANDWICH SPECIAL, 
hranatá 40 x 40 cm, 
so systémom Antikalk, 
s upevnením na strop

PD 041 
Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
se systémem Antikalk

Hlavová sprcha SANDWICH PLUS, 
so systémom Antikalk

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PD 362
Hlavová sprcha SANDWICH SPECIAL, 
hranatá 30 x 30 cm, 
se systémem Antikalk, 
s upevněním na strop

Hlavová sprcha SANDWICH SPECIAL, 
hranatá 30 x 30 cm, 
so systémom Antikalk, 
s upevnením na strop
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Graf průtoku sprchových hlavic Sandwich
Graf prietoku sprchových hlavíc Sandwich

Graf průtoku sprchových hlavic Sandwich
Údaje platné pro verzi bez omezovače průtoku
(Z výroby dodáváno s omezovačem průtoku na 15 l/min)

bar bar bar bar barl/min l/min l/min l/min l/min
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1 18

1,5 23

2 25,5

2,5 29

3 32
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4 36
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Graf prietoku sprchových hlavíc Sandwich
Údaje platné pre verziu bez obmedzovača prietoku
(Z výroby dodávané s obmedzovačom prietoku na 15 l/min)
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300

ø53

G½"

33

G½"

ø23

43

PD 409
Sprchové rameno 30 cm 
pro hlavovou sprchu 

Sprchové rameno 30 cm 
re hlavovú sprchu

350

ø53

G½"

33

G½"

ø23

43

PD 411 
Sprchové rameno 35 cm 
pro hlavovou sprchu 

Sprchové rameno 35 cm 
pre hlavovú sprchu

400

ø53

G½"

33

G½"

ø23

43

PD 412 
Sprchové rameno 40 cm 
pro hlavovou sprchu 

Sprchové rameno 40 cm 
pre hlavovú sprchu

330

G½"
44

ø20

G½"

13

PD 415 
Sprchové rameno 33 cm 
pro hlavovou sprchu 

Sprchové rameno 33 cm 
pre hlavovú sprchu

G½"

310

42

G½"

72

22

20

PD 429 
Podpůrný fixační set pro sprchová 
ramena nástěnná a ze stropu 

Podporná fixačná sada pre sprchové 
ramená nástenné a zo stropu

DOPLŇKY A NÁHRADNÍ DÍLY / 102
DOPLNKY A NÁHRADNÉ DIELY
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PD 422 
Rameno ze stropu 20 cm 
pro hlavovou sprchu 

Rameno zo stropu 20 cm 
pre hlavovú sprchu.

200

ø50

G½"

G½"
30

PD 425
Rameno ze stropu 20 cm 
pro hlavovou sprchu 

Rameno zo stropu 20 cm 
pre hlavovú sprchu

300

ø50

G½"

G½"
30

PD 426 
Rameno ze stropu 30 cm 
pro hlavovou sprchu 

Rameno zo stropu 30 cm 
pre hlavovú sprchu

400

ø50

G½"

G½"
30

min.300-max.500

ø70

ø36ø40

PD 980
Sprchové rameno teleskopické nástěnné 
pro hlavovou sprchu Sandwich Colours a Light
PD409 - PD411 - PD412

Sprchové rameno teleskopické nástenné 
pre hlavovú sprchu Sandwich Colours a Light
PD409 - PD411 - PD412.

ø45

min.200
max.400

ø50

PD 983
Sprchové rameno teleskopické 
od 20 do 40 cm pro hlavovou sprchu 
Sandwich Colours a Light
PD425 - PD426 - PD418

Sprchové rameno teleskopické 
od 20 do 40 cm pre hlavovú sprchu 
Sandwich Colours a Light 
PD425 - PD426 - PD418

PD 023
Podomítková krabice
Podomietková krabica

PD 418
Rameno ze stropu 40 cm 
pro hlavovou sprchu 

Rameno zo stropu 40 cm 
pre hlavovú sprchu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PD 410 
Sprchové rameno hranaté 31 cm 
pro hlavovou sprchu 

Sprchové rameno hranaté 31 cm 
pre hlavovú sprchu

•

•

•

•

PD 423
Rameno ze stropu 30 cm 
pro hlavovou sprchu 

Rameno zo stropu 30 cm 
pre hlavovú sprchu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Záruka
Záruka

Kartuše
Kartuša

Keramická kuželka
Keramický kolok

Termostatická kartuše
Termostatická kartuša

Cristina poskytuje 
záruku 5 let na
všechny mechanické
části výrobků. 
Tato skutečnost 
potvrzuje kvalitu
výrobků, což dokazují 
i obdržené certifikace.

Cristina poskytuje 
záruku 5 rokov na
všetky mechanické
časti výrobkov. 
Táto skutočnosť 
potvrdzuje kvalitu
výrobkov, čo dokazujú 
i získané certifikáty.

Pákové směšovací 
baterie byly technicky 
revidovány tak, aby
každá dovolila použití
pouze jednoho typu
kartuše C35 (LONG
LIFE CRISTINA), která
zaručuje dlouhou 
životnost a velmi tiché 
fungování. Jistotu
správné funkčnosti 
potvrdil i provedený
test na více jak milion
cyklů.

Pákové zmiešavacie
batérie boli technicky
revidované tak, aby
každá umožnila
použitie len jedného
typu kartuše C35
(LONG LIFE 
CRISTINA), ktorá 
zaručuje dlhú 
životnosť a veľmi tiché 
fungovanie. Správnu
funkčnosť potvrdil 
i vykonaný test na viac 
ako milión cyklov.

Kuželka LTC (life time
Cristina) s keramickými
disky G1/2” , 
certifikovaná dle 
standardů, se 
systémem zachování
stupně otočení o 180°
po dlouhou dobu.

Kolok LTC (life time
Cristina) s keramickými
diskami G1/2“, 
certifikovaný podľa
štandardov, so 
systémom zachovania
stupňa otočenia 
o 180° na dlhú dobu.

Termostatická kartuše 
VERNET vyrobená z 
nejmodernějších materiálů  
s vynikajícími hydraulickými 
vlastnostmi a vybavená 
velmi jemnými filtry zaručuje
správné fungování po 
dlouhou dobu. Jedna z jejích 
hlavních vlastností je 
rychlost reakce, se kterou 
je schopna nastavit a
uchovat  konstantní 
požadovanou teplotu 
vytékané vody. Všechny 
termostatické výrobky 
mají automatickou 
pojistku proti opaření.

Termostatická kartuša 
VERNET vyrobená z 
najmodernejších 
materiálov s vynikajúcimi 
hydraulickými vlastnosťami 
a vybavená veľmi jemnými 
filtrami zaručuje dlhodobé
správne fungovanie. Jedna 
z jej hlavných vlastností je
rýchlosť reakcie, s ktorou je
schopná nastaviť a uchovať
konštantnú požadovanú 
teplotu vytekajúcej vody. 
Všetky termostatické 
výrobky majú automatickú 
poistku proti opareniu.

Hadice
Hadica

Systém upevnění 
hadice

Systém upevnenia 
hadice

Upevnění baterie
Upevnenie batérie

Perlátor
Perlátor

Nová hadice “LONG
LIFE” se vyznačuje 
zajímavým designem 
a vysokou funkčností.
Speciální 
mechanismus na 
závitech zamezuje
kroucení hadice.

Nová hadica „LONG
LIFE“ sa vyznačuje
zaujímavým dizajnom 
a vysokou funkčnosťou.
Špeciálny 
mechanizmus 
na závitoch zamedzuje 
krúteniu hadice.

Patentovaný systém
uchycení hadice 
eliminuje kroucení již
během montáže, čehož
bylo docíleno použitím
termoplastického 
materiálu s vysokou 
odolností.

Patentovaný systém
uchytenia hadice 
eliminuje krútenie už 
v priebehu montáže.
Toho bolo docielené
použitím 
termoplastického 
materiálu s vysokou 
odolnosťou.

Dvojité inovativní
upevnění zaručuje 
vysokou stabilitu
upevnění vodovodní
baterie na sanitární 
keramice.

Dvojité inovatívne
upevnenie zaručuje 
vysokú stabilitu 
upevnenia vodovodnej
batérie na sanitárnej
keramike.

Nový perlátor SLC od
Neoperl s membránou
proti usazování vodního
kamene ze samočistícího
silikonu a s integrovaným
omezovačem pro úsporu
vody.

Nový perlátor SLC od
Neoperl s membránou
proti usadzovaniu 
vodného kameňa zo 
samočistiaceho silikónu
a s integrovaným 
obmedzovačom pre
úsporu vody.


