ZÁKLADNÍ STANDARD
BEZ PŘÍPLATKŮ PRO
BYTOVÝ DŮM Č.5

Zdravotní technika – zařizovací předměty
Umyvadlo nábytkové Kolo s otvorem Traffic s přepadem 60x48 cm bílá (koupelny)
KOLO TRAFFIC umyvadlo 60x48cm nábytkové, s otvorem pro baterii, s přepadem, bílá L91161000 - rozměr:
60x48 cm - hmotnost: 15,5 kg - barva: bílá - s otvorem pro baterii - s přepadem - kombinovatelné s
polosloupem L97100 nebo se spodní skříňkou - montáž na šrouby Nová koupelnová řada Traffic se vyznačuje
módním, městským designem ve spojení s vysokou funkčností. Lehké obdélníky, hra s tvary , měkké linie a
tenké hrany, to je stylový design pro mimořádně pohodlné a praktické prvky koupelnového vybavení. Série
nabízí 15 typů umyvadel klasických i nábytkových. Perfektní přizpůsobení keramiky a nábytku je zárukou
stylově sofistikované čistoty formy a vysokého komfortu používání. Objemné skříňky pod umyvadlo bez
problémů pojmou všechny nezbytné drobnosti. Kování vybavené integrovaným systémem plynulého a
tichého dovírání zásuvek a dveří zajišťuje bezpečnost a komfort při užívání. Vysoká boční skříňka je vybavena
šesti poličkami a zrcadlem namontovaným na vnitřní straně dveří. Nábytek, který je lakovaný do vysokého
lesku, se dodává v bílé nebo platinově šedé barvě.
Kód zboží: L91161000
Značka: Kolo

Série: Traffic

Cena:2.477,-Kč vč. DPH

Sifon umyvadlový Optima 5/4 CR

Cena: 720,- Kč vč. DPH

Umyvadlový vtok OPTIMA 5/4 Clic-clack CR

Cena: 441,- Kč vč. DPH
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Umývátko klasické Jika s otvorem Deep by Jika otvor vpravo 50x23 cm bílá (WC)
DEEP BY JIKA umývátko 500x230x145mm, s otvorem, bílá TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 500 mm Hloubka:
230 mm Výška: 145 mm Hmotnost: 6,3 kg Barva: bílá - s přepadem - otvor pro baterii vpravo Deep by Jika.
Umývátko této série má krásný a čistý tvar, je dostatečně hluboké, je chytře a přitom jednoduše řešené.
Doporučujeme kombinovat s chromovaným sifonem.
Kód zboží: H8156150001061
Značka: Jika

Série: Deep by Jika

Cena:815,-Kč vč. DPH

Sifon umyvadlový Optima 5/4 CR

Cena: 720,- Kč vč. DPH

Umyvadlový vtok OPTIMA 5/4 Clic-clack CR

Cena: 441,- Kč vč. DPH
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WC závěsné Vitra odpad vodorovný S50 Rim-Ex bílá alpin
CONCEPT S50 závěsné WC 360x520mm, bílá alpin TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 360 mm Hloubka: 520 mm
Výška: 400 mm Hmotnost: 29,5 kg Barva: bílá alpin - vodorovný odpad - splachování 3/6 l - kompatibilní
sedátko: S793T011, 72-003-301, 42-003-309 - systém RIMLESS - WC bez splachovacího okruhu. Systém
zabraňuje množení choroboplodných zárodků a nabízí vynikající hygienické parametry. Prováděné zkoušky
vlastností na test ukládání bakterií a oplachu mísy vykazují o 95 % lepší výsledky u WC se systémem RIMLESS
ve srovnání se standardními WC Nová technologie RIMLESS dokonale spojuje geometrii, mechaniku tekutin a
design. Vytváří skvělou kombinaci pro maximální efektivitu. WC s technologií RIMLESS poskytuje perfektní
hygienické výsledky, pomáhá k vysoké úrovni čistoty, bakterie a špína se nemají kde zachytit.
Kód zboží: 7740B003-0075
Značka: VITRA

Série: S50

Cena:2785,- Kč vč. DPH
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Sedátko WC Vitra duraplastové s kov. panty Sento se soft-close bílá

CONCEPT WC sedátko 365x450mm duroplastové se soft close, bílá TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 365 mm
Hloubka: 450 mm Materiál: duroplast Barva: bílá - určené pro WC 4448, 7748, 7747 - kovové panty - soft
close - pomalé sklápění Série Concept je program, který je díky svému flexibilnímu designu schopen vyhovět
nejrůznějším stylům - můžete volit mezi oblými nebo hranatými liniemi přesně podle Vašich požadavků.
Dobrá sanitární keramika však má vynikat nejen ve své estetické formě, ale musí také především splňovat
vysokou míru funkčnosti, kterou máte u série Concept zaručenu díky kvalitnímu provedení všech detailů.
Kód zboží: 86-003-009
Značka: VITRA

Série: Sento

Cena 1.228,- Kč
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vč. DPH

Předstěnové systémy modul pro WC - Concept Kombifix UP320 s výplní a tlumící vložkou bez tlačítka hl. 12
cm
CONCEPT KOMBIFIX prvek pro závěsné WC, 108cm, s nádržkou Sigma 12cm (UP320), ovládání zepředu,
110.353.00.5 - výška: 108 cm - rozsah tlaku vody 0,01-1,0 MPa - maximální provozní teplota vody: 25°C malé splachovací množství - rozsah nastavení: 3-4 l - velké splachovací množství - rozsah nastavení: 4,5/6/7,5
l - splachovací množství - nastavení z výroby: 6 a 3 l - start/stop splachovací množství: 4,5/6/7,5 l - se
splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm (UP320) s ovládáním zepředu - 22 množství splachování s
ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Sigma01 nebo Bolero - splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky
Sigma10, 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 - 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, se 4 upevňovacími pásky - pro zabudování mokrým procesem do
zděné předstěnové instalace - pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm - pro
připojení AquaClean - nevhodný pro zabudování do lehkých příček - nevhodný pro zabetonování Použití
předstěnových systémů přináší úsporu místa, snadnější úklid, nižší spotřebu a minimální údržbu.
Kód zboží: 110.353.00.5
Značka: Geberit

Série: Concept Kombifix UP320

Cena 4942,- Kč
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vč. DPH

Předstěnové systémy ovládací desky - Concept Sigma01 bílá
CONCEPT SIGMA01 ovládací tlačítko 246x13x164mm alpská bílá 115.790.11.5 - rozměr: 246x13x164 mm barva: alpská bílá - ovládací síla < 20 N - materiál: plast - pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod
omítku Geberit - pro 2 množství splachování 3/6 l - pro ovládání zepředu - pro Sigma splachovací nádržky pod
omítku 12 cm (UP300) - pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (UP320) - není vhodné pro Delta a
Kappa splachovací nádržky pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline Úsporné splachovací
systémy snižují náklady domácnosti a současně přispívají k ochraně životního prostředí. U splachování pro
dvě množství vody volíme mezi velkým a malým tlačítkem pro velké či malé spláchnutí (3 a 6 litrů). Takto lze
snížit roční náklady domácnosti spojené se spotřebou vody až o několik tisíc korun.
Kód zboží: 115.790.11.5
Značka: Geberit

Série: Concept Sigma01 bílá

Cena: 1264,- vč. DPH

7

Zdravotní technika – armatury
Baterie umyvadlová Grohe stojánková páková Eurosmart S bez odtokové soupravy chrom
GROHE EUROSMART páková umyvadlová baterie DN15, chrom 32467002 - rozměr: DN15 - barva: chrom velikost S - keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu 35 mm s GROHE SilkMove - jednootvorová
montáž - kovová páka - hladké tělo - flexi připojovací hadičky - variabilně nastavitelný omezovač průtoku omezovač teploty - GROHE StarLight® chromový povrch - GROHE QuickFix™ rychlomontážní systém - GROHE
SilkMove® precizní a snadné ovládání vody pro dlouhodobě hladkou a pohodlnou manipulaci s kohoutkem GROHE EcoJoy® SpeedClean perlátor 5,7 l/min - velikost S – malá baterie (XS - extra malá, XL - extra velká čím větší baterie je, tím vyšší a širší je dosah výtokové trubice a komfort užívání) Perfektní doplňek všech
současných koupelen. Díky solidní kovové rukojeti a dynamickým linkám, které se naklánějí dopředu je
Eurosmart perfektní pro všechny současné koupelny. Tato vysoce kvalitní baterie obsahuje technologii
GROHE SilkMove ® pro snadné ovládání a GROHE StarLight ® pro celoživotní lesk. Umyvadlová baterie s
nejnovější technologií GROHE EcoJoy ™, snižuje spotřebu vody na maximálně 5,8 litrů za minutu.
Kód zboží: 32467002
Značka: Grohe

Série: Eurosmart S

Cena: 1.527,- vč. DPH
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Baterie vanová Grohe nástěnná páková Eurosmart 150 mm chrom
GROHE EUROSMART páková vanová baterie DN15, chrom 33300002 - rozměr: DN15 - barva: chrom keramická kartuše 35 mm s technologií SilkMove - montáž na stěnu - kovová páka - omezovač teploty variabilně nastavitelný omezovač průtoku - automatické přepínání: vana/sprcha - integrovaná zpětná klapka
ve výstupu sprchy DN 15 - perlátor - S-přípojky - kovové nástěnné rozety - zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight® chromový povrch - GROHE SilkMove® precizní a snadné ovládání vody pro dlouhodobě
hladkou a pohodlnou manipulaci s kohoutkem Perfektní doplňek všech současných koupelen. Díky solidní
kovové rukojeti a dynamickým linkám, které se naklánějí dopředu je Eurosmart perfektní pro všechny
současné koupelny. Tato vysoce kvalitní baterie obsahuje technologii GROHE SilkMove ® pro snadné ovládání
a GROHE StarLight ® pro celoživotní lesk. Umyvadlová baterie s nejnovější technologií GROHE EcoJoy ™,
snižuje spotřebu vody na maximálně 5,8 litrů za minutu.
Kód zboží: 33300002
Značka: Grohe

Série: Eurosmart

Cena: 1995,- Kč vč. DPH
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Baterie sprchová Grohe nástěnná páková Eurosmart 150 mm chrom
GROHE EUROSMART páková sprchová baterie DN15, chrom 33555002 - rozměr: DN15 - barva: chrom keramická kartuše 35 mm s technologií SilkMove® - montáž na stěnu - kovová páka - s omezovačem teploty variabilně nastavitelný omezovač průtoku - výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou - Spřípojky - kovové nástěnné rozety - zajištěno proti zpětnému toku - skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN
4109 - GROHE StarLight® chromový povrch - GROHE SilkMove® precizní a snadné ovládání vody pro
dlouhodobě hladkou a pohodlnou manipulaci s kohoutkem Perfektní doplňek všech současných koupelen.
Díky solidní kovové rukojeti a dynamickým linkám, které se naklánějí dopředu je Eurosmart perfektní pro
všechny současné koupelny. Tato vysoce kvalitní baterie obsahuje technologii GROHE SilkMove® pro snadné
ovládání a GROHE StarLight® pro celoživotní lesk. Umyvadlová baterie s nejnovější technologií GROHE EcoJoy
™, snižuje spotřebu vody na maximálně 5,8 litrů za minutu.
Kód zboží: 3355002
Značka: Grohe

Série: Eurosmart

Cena: 1707,- Kč vč. DPH
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Sprchový program – příslušenství (vana)
New Tempesta 100 Set s držákem 2 proudy
ruční sprcha (27 597)
nástěnný držák sprchy (28 605) , pevný
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
minimální tlak 1,0 bar
Kód zboží: 33555002
Značka: Grohe

Série: Tempesta New

Cena: 665,- Kč vč. DPH
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Grohe Tempesta New - Sprchová souprava, 3jet, chrom 27644001 (sprchový kout)
set obsahuje:












ruční sprchu (28419001)
sprchovou tyč 600 mm (27523000)
sprchovou hadici Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vnitřní systém WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
minimální tlak 1,0 bar

Kód zboží: 27644001
Značka: Grohe

Série: Tempesta New

Cena: 1192,- Kč vč. DPH
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Zdravotní technika – sprchy
Vpust podlahová HL plastová sprchová s bočním odpadem se ZU Primus, výškově upravitelná DN 50,
145x145 mm (BJ č. 2, 7, 8, 11, 12, 15)
HL PRIMUS vpust DN50 sprchová, s bočním odpadem, polypropylen/nerez TECHNICKÉ PARAMETRY:
Dimense: DN 50 Stavební výška: 80-250 mm Hydraulická kapacita: 0,60 l/s Zápachová uzávěra: 40 mm
Rozměr vtokové mřížky: 138x138 mm Třída zatížení: K - 300 kg Hmotnost: 1,533 kg Materiál:
polyetylen/nerez - s mřížkou Idividuell pro vlepení dlaždice - výškově upravitelná - s izolační soupravou na
stěrkové izolace - 3 fixační úhelníky pro připevnění tělesa vpusti do podkladu a správného výškového uložení
odpadové trubky - s textilií nakašírovanou fólií na stěrkové izolace se po betonáži a zkrácení tělesa vpusti
nasune do vpusti - nástavec s mřížkou určen pro sílu dlažby 8-30mm

Kód zboží: hl540l
Značka: HL

Série: ZU Primus

Cena: 5954,- Kč vč. DPH

Sprchové kouty budou bez vaničky, spádované do odtokové vpusti.
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Zástěna sprchová dveře Ravak sklo SDZ3-80 zlamovací 80 bílá/transparent (BJ č. 2, 7, 8, 11, 12, 15)
RAVAK SUPERNOVA SDZ3 80 sprchové dveře 770-810x1850mm trojdílné, zalamovací, bílá/transparent
02V40100Z1 TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 770-810 mm Výška: 1850 mm Šířka vstupu: 510 mm Tloušťka
výplně: 3 mm Materiál výplně: bezpečnostní sklo Typ výplně: transparent Barva profilu: bílá - výhoda
širokého vstupu při malém rozměru stavebního otvoru - výrobek tvoří jeden pevný díl a dva zlamovací díly otočením výrobku o 180° získáte levou nebo prvou variantu otevírání - RAVAK AntiCalc® vytváří na skle
neviditelný štít odpuzující vodu a chrání tak sklo před usazováním nečistot, jako je např. vodní kámen pomocí nastavovacích profilů je možné rozšířit dveře řady Supernova vždy o 2 cm na každé straně Montuje se
do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat,
Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome nebo přímo na podlahu se
zabudovaným odtokovým žlabem. Kombinací s jednou pevnou stěnou typu PSS vytvoříme sprchový kout ve
tvaru „L“, kombinací se dvěma stěnami typu PSS vytvoříme sprchový kout ve tvaru „U“. Sprchové dveře
umíme řešit i na míru. Supernova je nejoblíbenější řada sprchových koutů, dveří a sprchových boxů. Díky
svému posuvnému systému zavírání a absolutní spolehlivosti se hodí jak do domácích a malých koupelen, tak
do více namáhaných prostor, jakými jsou např. sportovní, zdravotnická nebo ubytovací zařízení.
Kód zboží: 02V40100Z1
Značka: Ravak

Série: SDZ3-80

Cena: 5992,- Kč vč. DPH
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Vanička litý mramor - čtvrtkruh Concept 100 včetně nožiček 90x90 cm, R500 bílá (BJ č.1, 3, 4, 5, 6, 9, 10,13,
14)
CONCEPT 100 VERANO sprchová vanička 900x900m, čtvrtkruh, včetně nožiček, litý mramor, bílá TECHNICKÉ
PARAMETRY: Rozměr: 900 x 900 mm Rádius: R500 Průměr odpadu: 90 mm Výška: 86 mm Hloubka: 61 mm
Materiál: litý mramor Barva: bílá Vanička CONCEPT Verano je vyrobena z drceného mramoru. Povrch má
nízkou tepelnou vodivost, tudíž nepůsobí chladným dojmem. Z důvodů masivnosti materiálu dochází k
tlumení nárazů dopadající vody tzv. „bezhlučné sprchování“. Doporučený sifon Verano 075698.000 DN90.
Vaničku lze instalovat s nožičkami Verano 234892.000 (nastavitelná výška od podlahy 193-218 mm) nebo
zapustit.
Kód zboží: 02V40100Z1
Značka: Concept
Sifon vaničkový Concept

Série: Concept 100

Cena: 4155,- Kč vč. DPH
Cena: 322,- Kč vč. DPH
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Zástěna sprchová čtvrtkruh - sklo Concept 100 NEW 900x900x1900/R500 mm stříbrná matná/čiré AP
CONCEPT 100 NEW sprchové dveře 900x900x1900mm posuvné, 1/4 kruh, stříbrná matná/čiré sklo s AP,
PTA21602.087.322 TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 900 mm Hloubka: 900 mm Výška: 1900mm Rádius: 500
mm Šířka vstupu: 570 mm Tloušťka skla: 4 mm Materiál výplně: čiré sklo s Anti-Plaque Barva profilu: stříbrná
matná - zhotovení na míru u této zástěny není možné - u sprchových zástěn se jedná o vestavné rozměry pro
vaničku - radius 504 mm Sprchové kouty CONCEPT 100 NEW jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů
s chromovými detaily. Bílá barva je nanášena práškovou technologií, která zaručuje vysokou odolnost a
stálost. Výplň je z jednovrstvého bezpečnostního skla s úpravou NON-PLAQUE ve standardním provedení.
Tato úprava umožňuje snadnější údržbu a je stálá bez nutnosti obnovování. Dveřní pojezdy jsou kuličkové
(kuličková ložiska), překryty chromovou krytkou. Velmi dobrý chod posuvných dveří zabezpečují kvalitní
dvojkolečka. Dveře jsou ve spodní části odklopné, což zajišťuje jednodušší čistitelnost. Sprchové zástěny se
dodávají v ochranném obalu, zkompletovány vč. montážního příslušenství. Všechny modely sprchových
koutů jsou nastavitelné a umožňují vyrovnání nerovností zdí. Nastavitelnost se liší podle typu koutu.
Konkrétní nastavitelnosti jednotlivých výrobků naleznete v návodu na montáž. Výška sprchového programu
CONCEPT 100 NEW je 1900 mm u sériových výrobků. Tloušťka skla je 4 mm, šířka nástěnné lišty je 30,4 mm.
Kód zboží: 02V40100Z1
Značka: Concept

Série: Concept 100 NEW

Cena:8636,- Kč vč. DPH
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Vana plastová - klasická CONCEPT New 170x75 cm bílá (BJ č.1, 3, 7, 8, 11, 12, 15)
CONCEPT 100 vana klasická 1700x750mm, akrylátová, bílá TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 1700 mm Hloubka:
750 mm Výška: 490 mm Objem: 225 l Materiál: akrylát Barva: bílá Vany a sprchové vaničky CONCEPT 100
jsou vyráběny tepelným tvarováním akrylátových desek s tloušťkou 4mm. Jedná se o tlakově litý akrylát o
vysoké hustotě dle EN 263, který vyniká dlouhou životností a barevnou stálostí povrchu. Akrylátové vany a
sprchové vaničky jsou po celé ploše vyztuženy zalisovanými dřevěnými deskami a zpevněny vrstvou ze
skleněných vláken a pryskyřice. Kombinace těchto faktorů zaručuje vysokou tuhost a pevnost van a
sprchových vaniček bez deformací.
Kód zboží: 55420001000
Značka: Concept

Série: Concept100

Sifon vanový Concept Click-clack kov

Cena: 4673,- Kč vč. DPH
Cena: 638,- Kč vč. DPH
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Obklady a dlažby
Koupelny a WC bytů 1,3,4,7,8,11,12,15 - Rako Textile:
Dlažba Rako Concept 45x45 cm béžová
RAKO CONCEPT dlažba 45x45cm béžová DAA44600 TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměr: 448x448 mm Tloušťka: 10
mm Barva: béžová Materiál: keramika slinutá Povrch: hladký, matný Mrazuvzdornost: ANO Rektifikovaná dlažba:
NE Třída odolnosti: PEI 4 Protiskluznost: R9 Odstínové odchylky: V2 Probarvený střep: NE - slinuté glazované
keramické obkladové prvky KENTAUR s nasákavostí do 0,5 % sk. BIa - univerzální použití – na podlahu i stěnu Série
nabízí studené a teplé varianty jednobarevných matných obkládaček ve formátech 20 x 40 cm a 25 x 33 cm.
Designově nenápadné a přitom velmi specifické jsou dekorace Celine, Monopoli, Akcent a Interia. Jejich
dokonalost je v přirozeném splynutí obložených ploch nebo jednotlivých kompozic. Celá série včetně dekorací je
postavena tak, aby si vybral zákazník dávající přednost strohému minimalistickému stylu stejně jako člověk
upřednostňující přírodní barvy či moderní styl.

Měr.jednotka:
Balení malé:
Balení velké:
Balení paleta:
Balení latění:

M2
1,210
31,460
1,000
1,000

Kód zboží: DAA44600
Značka: Rako

Série: Concept

Cena: 358,- Kč/m2 vč. DPH
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Obklad Rako Textile 19,8x39,8cm
RAKO TEXTILE obklad 20x40cm. TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměr: 198x398 mm Tloušťka: 7 mm Barva:
slonová kost Materiál: keramika Povrch: hladký, matný Odstínové odchylky: V2 - glazovaný keramický
obkladový prvek určený na stěnu - technologie digitálního tisku Textile je zhmotněním tradičního pojetí
koupelny, ale i přesto dokáže koupelna oblečená do jemného květinového dekoru udržet krok s moderními
trendy. Základní obkládačky 20 x 40 cm v harmonických přírodních odstínech se díky neutrální barevnosti
vzájemně doplňují, originální povrch kopíruje strukturu hrubší tkané textílie. Série nabízí dvě varianty
dekorací. První pro zákazníky dávající přednost klasickému, útulnému stylu a druhou pro příznivce
elegantních koupelen s důrazem na zajímavý detail povrchu.

Měr.jednotka:
Balení malé:
Balení velké:
Balení paleta:
Balení latění:
Hmotnost:

Kód zboží: WADMB101
Značka: Rako

M2
1,600
76,800
1,000
1,000
12,795

slonová kost
Série: Textile

Cena: 273,- Kč-/m2 vč. DPH
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Kód zboží: WADMB102
Značka: Rako

sv. hnědá
Série: Textile

Cena: 273,- Kč/m2 vč. DPH
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Dekor Rako Textile 19.8x39.8cm béžová
RAKO TEXTILE dekor 20x40cm béžová WADMB112 TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměr: 198x398 mm Tloušťka:
7 mm Barva: béžová Materiál: keramika Povrch: hladký, matný Odstínové odchylky: V2 - glazovaný keramický
obkladový prvek určený na stěnu - technologie digitálního tisku Textile je zhmotněním tradičního pojetí
koupelny, ale i přesto dokáže koupelna oblečená do jemného květinového dekoru udržet krok s moderními
trendy. Základní obkládačky 20 x 40 cm v harmonických přírodních odstínech se díky neutrální barevnosti
vzájemně doplňují, originální povrch kopíruje strukturu hrubší tkané textílie. Série nabízí dvě varianty
dekorací. První pro zákazníky dávající přednost klasickému, útulnému stylu a druhou pro příznivce
elegantních koupelen s důrazem na zajímavý detail povrchu.

Měr.jednotka:
Balení malé:
Balení velké:
Balení paleta:
Balení latění:
Hmotnost:

Kód zboží: WADMB112
Značka: Rako

M2
1,600
76,800
1,000
1,000
12,795

béžová
Série: Textile

Cena: 322,- Kč/m2 vč. DPH
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Obklad Rako Textile mozaika 30x30 cm (4,7x4,7) hnědá
RAKO TEXTILE mozaika 5x5cm hnědá WDM05103 TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměr celku: 30x30 cm Rozměr
dílku: 48x48 mm Tloušťka: 7 mm Barva: hnědá Materiál: keramika Povrch: hladký, matný Odstínové odchylky:
V3 - glazovaný keramický obkladový prvek určený na stěnu - výrobek lepený na síti - technologie digitálního
tisku Textile je zhmotněním tradičního pojetí koupelny, ale i přesto dokáže koupelna oblečená do jemného
květinového dekoru udržet krok s moderními trendy. Základní obkládačky 20 x 40 cm v harmonických
přírodních odstínech se díky neutrální barevnosti vzájemně doplňují, originální povrch kopíruje strukturu
hrubší tkané textílie. Série nabízí dvě varianty dekorací. První pro zákazníky dávající přednost klasickému,
útulnému stylu a druhou pro příznivce elegantních koupelen s důrazem na zajímavý detail povrchu.

Měr.jednotka:
Balení malé:
Balení velké:
Balení paleta:
Balení latění:
Hmotnost:

Kód zboží: WDM05103
Značka: Rako

SET
1,000
3,000
432,000
1,000
1,150

hnědá
Série: Textile

Cena: 225,- Kč/ks vč. DPH
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Koupelny a WC bytů 2,5,6,9,10,13,14 – Argenta Appo
Dlažba Argenta Aleppo 45x45 cm perla
ARGENTA ALEPPO dlažba 45x45cm, perla TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměr: 45 x 45 cm Tloušťka: 8,5 mm
Barva: perla Materiál: keramická slinutá - balení obsahuje 7 ks

Měr.jednotka:
Balení malé:
Balení velké:
Balení paleta:
Balení latění:
Hmotnost:

M2
1,420
73,840
1,000
1,000
18,000

Kód zboží: ALEPPO PERLA
Značka: Argenta

Série: Aleppo

Cena: 319,- Kč/m2 vč. DPH
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Dekor Argenta Acacia 20x50 cm antracita
ARGENTA ACACIA dekor 20x50cm, antracita prei TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměr: 20x50 cm Tloušťka: 9,2
mm Barva: antracita prei Materiál: keramika Mrazuvzdornost: NE Povrch: mat Rektifikováno: NE

Měr.jednotka:
Balení malé:
Balení velké:
Balení paleta:
Balení latění:
Hmotnost:

KS
1,000
1,000
1,000
1,000
1,600

Kód zboží: ANTRACITA PREI
Značka: Argenta

Série: Acacia

Cena: 95,- Kč/ks vč. DPH
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Obklad Argenta Acacia
ARGENTA ACACIA obklad 20x50cm, perla TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměr: 20x50 cm Tloušťka: 9,2 mm
Barva: perla Materiál: keramika Mrazuvzdornost: NE Povrch: mat Rektifikováno: NE - balení obsahuje 12 ks

Měr.jednotka:
Balení malé:
Balení velké:
Balení paleta:
Balení latění:
Hmotnost:

M2
1,200
57,600
1,000
1,000
15,000

Kód zboží: ACACIA PERLA
Značka: Argenta

Série: Acacia

Cena: 319,- Kč/m2 vč. DPH

Kód zboží: ACACIA ANTRACIA
Značka: Argenta

Série: Acacia

Cena: 319,- Kč/m2 vč. DPH
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Podlahy
Podlahy obytných místností, šaten a zádveří
Vinylová podlaha od francouzské společnost GERFLOR
Zátěžová třída: vhodné pro domácnosti s vysokou a komerční prostory s lehkou zátěží
Dokonalá izolace hluku a tepla
100% nezávadná a ekologicky šetrná podlaha, bez formaldehydu, změkčovadel a ftalátů
Antistatická a protiskluzová úprava povrchu, snadná údržba
Celková tloušťka: 2,9 mm, s textilní podložkou – filcovým podkladem
Kategorie: Texline
Kód zboží: 1802 Castle blonde Cena podlahové krytiny ( bez lišt,pokládky atd ): 436,- Kč/m2 vč DPH

Kuchyňská linka není součástí dodávky. Rozvody elektro, vody a
kanalizace pro kuchyňskou linku přivedeny na místo dle PD.
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Topení
Radiátor koupelnový - CONCEPT 100 KTO 600/1340 prohnutý 691 W (75/65/20) white RAL9016
CONCEPT 100 KTO radiátor koupelnový 761W prohnutý, bílá TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 600 mm
Hloubka: 59 mm Výška: 1340 mm Připojení vnitřní závit: 4xG1/2 Připojovací rozteč: šířka radiátoru - 30 mm
Součinitel hydraulického odporu: DN 15 (1/2) : 1,8 VÝKONOVÉ PARAMETRY: Jmenovitý tepelný výkon: 761 W
(75/65/20⁰C) Maximální přetlak: 1 MPa Maximální provozní teplota: 110⁰C Barva: bílá - použitý materiál svislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové trubky průměr 20 mm - upevňovací sada obsahuje: příslušné
plastové konzole, veškerý spojovací materiál, včetně vrutů a podložek, sadu na odvzdušnění radiátoru
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-PT s rovnými trubkami nebo v provedení KTO-PT s trubkami oblými. Základní
provedení těles je v bílé barvě. 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. Obě řady
těles lze osadit také topnými elektrickými tyčemi pro zajištění provozu tělesa i mimo topnou sezónu.
Kód zboží: 55420001000
Značka: Korado

Série: Concept100 KTO 600/1340

Cena: 1714,- Kč vč. DPH

Topná tělesa
Ocelová desková tělesa Korado Radlik, rozměry dle stavební dokumentace.
Koupelnová tělesa budou osazena elektrickým topným tělesem Z-KTTR-0400 s termostatem R10A.Všechna
tělesa budou osazena připojovací armaturou Vekolux (Radik) a termostatickou hlavicí
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Koncové prvky elektroinstalace
Tango zásuvka 2-násobná natočená s clonkami bílá

254,-Kč/ks

Tango zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá

157,-Kč/ks

Tango krat spínače dělený bílý

65,-Kč/ks

ABB přístroj spínače 5sériový bezšroubový

182,-Kč/ks

Tango kryt spínače jednoduchý bílý

51,-Kč/ks

ABB přístroj spínače 1 (1So) bezšroubový

135,-Kč/ks

ABB přístroj spínače 1/0 (1/0S,1/0So) se svorkou N bezšroubový

149,-Kč/ks

Tango rámeček 1-násobný bílý

34,-Kč/ks

Tango rámeček 2-násobný bílý

59,-Kč/ks

Tango rámeček 2-násobný svislý bílý

59,-Kč/ks

Tango rámeček 3-násobný svislý bílý

84,-Kč/ks

Tango rámeček 3-násobný bílý

84,-Kč/ks

Tango rámeček 4-násobný bílý

111,-Kč/ks

Tango rámeček 5-násobný bílý

138,-Kč/ks

Ceny jsou jednotkové vč. DPH

Osvětlovací technika (samotná svítidla) nejsou předmětem dodávky.

Náhledy na www.sonepar.cz
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Interiérové dveře v bytových jednotkách
Ceněný model vnitřních bytových dveří:

Zasklení :

Vrchní dveřní kování :
Panty :
Zámky:
Hrany dveří :
Zárubeň:
Prahové lišty:

SAPELI řada ELEGANT PRAKTIK * povrch
SAPELIT : bílá perla, javor, buk, dub, ořech,
wenge * voština * lišta 1
základní standart modelu (činčila čirá, float čirý,
kůra čirá) + SAPELUX
vnitřní bytové rozetové nerezové "L" klika *
obyčejný klíč či WC * výběr kruhová či hranatá
rozeta
80*10 zinek 2 kusy
PRAKTIK pro obyčejný klíč či WC
O3
provedení NORMAL PRAKTIK fólie dle dveří
předpoklad ostění do 170 mm
podlahové prahové lišty nejsou předmětem
nabídky

6 267,00

WC/koupelna : plné dveřní komplety
700,800*1970 vnitřní dveře, plné M10, zámek WC

obložková zárubeň ostění do 170 mm
kování rozetové, nerezové "L" klika-klika * WC
montáž dveřního kompletu
dodatečné podříznutí dveří o 15 mm
5 980,00

pokoj : plné dveřní komplety
800,900*1970 vnitřní dveře, plné M10, zámek OK

obložková zárubeň ostění do 170 mm
kování rozetové, nerezové "L" klika-klika * OK
montáž dveřního kompletu
7 360,00

Obývací pokoj s KK: prosklené dveřní komplety
800,900*1970 vnitřní dveře, celosklo - tvar dle výběru,
zámek OK * sklo dle výběru

obložková zárubeň ostění do 170 mm
kování rozetové, nerezové "L" klika-klika * OK
montáž dveřního kompletu

Ceny vč. DPH
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Kontakty pro výběr standardních a nadstandardních prvků
Zařizovací předměty koupelen, WC, obklady a dlažby
PTÁČEK – velkoobchod a.s.

paní Gabriela Maissnerová

Horská 74

Tel.: 727 892 432

541 01 Trutnov 1

E-mail: Gabriela.Maissnerova@ptacek.cz
www.koupelny-ptacek.cz

Dveře
Moint s.r.o.

paní Jana Kinclová

Pavla Hanuše 252

Tel.: 495 537 434

541 01 Trutnov 1

E-mail: info@moint.cz
www.moint.cz

Podlahy
Martin Marhold – podlahářství

pan Martin Marhold

Česká 230

Tel.: 603 111 515

541 01 Trutnov 1

E-mail: martin.marhold@centrum.cz
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