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Pro bližší informace o cenách volejte 
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Villeroy & Boch, Pure Stone PREMIUM 
 

 

 

Původní cena: 20 660 Kč 

Cena po slevě: 8 950 Kč 

 

• Villeroy & Boch, Pure Stone PREMIUM 
• Výjimečný ve tvaru a vzhledu - to je Villeroy a Boch Pure Stone - koupelnová 

keramika vyzařuje smyslnou přirozenost, která není ani umělá, ani vzpurná. Pure 
Stone je něco výjimečného, a to díky kulatému, zaoblenému dojmu z keramiky. 
Umyvadlo Villeroy a Boch Pure Stone připomíná dřívější časy a ztělesňuje sílu vody 
protékající kamenem. 

• Specifikace 
• Model 517261 z kolekce Pure Stone PREMIUM. Šířka 600 mm, Hloubka 625 mm, 

Hmotnost 20,95 kg. Specifikace: Pure Stone; Umyvadlo na desku; Sanitární 
porcelán; Velikost: 600 x 625 mm; Ovál; vhodný pro kování s jedním otvorem, 
výpustný otvor; bez přetečení; Pozor: neuzavíratelný odtokový ventil musí být 
používán s modely bez přetečení 

 



WC Mísa Geberit AquaClean 5000 plus 
 

 

Původní cena: 82 920 Kč 

Cena po slevě: 41 320Kč 

 

• Geberit AquaClean 5000 plus je ještě pohodlnější, 
ještě luxusnější. Snadno namontované toaletní 
příslušenství lze kombinovat s téměř jakýmkoliv 
záchodem a nabízí pokročilé sprchové funkce a 
extrakci zápachu. Jednoduchý design, okouzlující 
pohodlí. 

• Tryska tekoucí vody po stisknutí tlačítka v požadované 
intenzitě jemně čistí a osvěží. To je čistota ve své nejvíce příjemné podobě. Geberit 
AquaClean 5000 je také vybaven oscilační sprchou: rovnoměrné pohyby vodního 
paprsku zajišťují zvláště důkladné čištění. 

• Funkce toalety: 
• Osvěžující sprcha 
• Jediným zmáčknutím tlačítka spustíte sprchu, která Vás beze zbytku očistí sytě 

měkkým proudem vody ohřátým na tělesnou teplotu. Intenzita proudu je nastavitelná. 

• Oscilující sprchový proud 
• Geberit AquaClean 5000plus je navíc vybaven oscilující sprchou. Rovnoměrné 

pohyby vodního proudu vpřed a vzad se postarají o obzvláště důkladné očištění 
intimních partií. 

• Masážní sprcha 
• Pulzující masážní sprcha Vás uvolní a vzpruží. Povzbuzuje činnost střev v případě 

zácpy. 

• Dámská sprcha 
• Jemně perlivá sprcha pro intimní hygienu ženy čistí zvláště šetrně a něžně. 

 
• Teplý fén 



• Po osprchování Vás šetrně osuší proud příjemně teplého vzduchu s nastavitelnou 
teplotou. 

• Jednoduchá montáž – ideální do podnájmu 
• Geberit AquaClean 5000plus se jednoduše namontuje na stávající klozet místo 

Vašeho starého sedátka a připojí se na vodu a elektřinu. V případě stěhování si ho 
prostě odnesete s sebou. 

• Automatické čištění trysky 
• Sprchové rameno je automaticky před a po každém použití opláchnuto čistou vodou. 

• Odsávání pachů a filtr s aktivním uhlím 
• Geberit AquaClean aktivuje automaticky ihned po dosednutí odsávání pachů. 

Nepříjemné pachy vůbec nedostanou šanci rozšířit se po místnosti. 

• Hightech sedátko a poklop 
• Jako všechny ostatní modely Geberit AquaClean, pracuje i tento s tzv. „tichým 

sklápěním“, tj. speciální tlumiče spouštějí sedátko a poklop pomalu a tiše. Sedátko je 
optimálně ergonomicky tvarováno a pro případ údržby a čištění se dá snadno 
odmontovat. 

• S dálkovým ovládáním 
• Ovladač usnadní zacházení s toaletou především pohybově omezeným lidem a 

případně zdravotnickému personálu. Pro běžného uživatele je to další krok k ještě 
většímu pohodlí a relaxaci. 

• Dětská pojistka 
• Geberit AquaClean 5000plus je vybaven čidlem, které rozpozná, jestli na klozetu 

někdo opravdu sedí. Teprve v takovém případě jsou sedátko a jeho funkce 
aktivovány. To bezpečně zamezí nevhodným dětským hrám a postříkání prostoru 
okolo toalety. 

• Technické údaje: 
• Zatížení WC sedátka / WC víka max. 150 kg 
• Objem ohřívače 1.65 l 
• Délka síťového kabelu 2m 
• Síťová frekvence 50 - 60 Hz 
• Příkon 850 W Příkon v klidu 0.9 / 6.7 W (s ohřevem zásobníku teplé vody) 
• Průtok 0.5 - 3 l/min 
• Vlhkost vzduchu max. 95% relat. 
• Čistá hmotnost 6.3 kg 
• Rozsah tlaku vody 0.1 - 1 MPa 
• Výrobní nastavení teploty vzduchu 45° 
• Teplota při skladování -10 - +60 °C 
• Teplota vody - nastavení ve výrobě 37 °C 
• Rozsah nastavení teploty vody - teplota v rozvodu - 39°C 

 

 

 



 
Ronal PUR PUB2 - dvoudílná vanová skládací zástěna, 
panty vlevo 
 

 

 

Původní cena: 25 773 Kč 

Cena po slevě: 9 850 Kč 

• dvoudílná vanová skládací zástěna bezrámová, 140x120 cm, panty vlevo 

• Nadčasová elegance 
• Impozantní čisté plochy bezrámových tabulí bezpečnostního skla s elegantními 

chromovanými panty představují design sprchových koutů bez kompromisů – řadu 
Pur. Důmyslná konstrukce a kvalitní materiály poskytují vynikající užitné vlastnosti a 
jednoduchou údržbu. 

• Designové chromované panty se zdvihovým mechanismem jsou na vnitřní straně 
zapuštěny do skla, což umožňuje snadné čištění. 

 

• STANDARDNÍ ROZMĚRY: 
• 6 mm bezpečnostní sklo A30 včetně antiplakové úpravy Aquaperle, 

• standardní výška 1400 mm 

• chromované panty skládací ven nebo dovnitř 

 

  



ORAS Optima 2710F 
 

 

Původní cena: 5 080 Kč 

Cena po slevě: 2 280 Kč 

 
Umyvadlová baterie s pákou "easy-grip" pevným výtokovým 
ramenem a provzdušňovačem (perlátorem). 
K dispozici jsou dva kusy. 
Všechny části baterie, které přicházejí do styku s vodou neobsahují olovo. 
F = s flexi hadičkami 
Průtokové atributy 
Průtok 300 kPa - 0,15 l/s 
Tlaková ztráta s průtokem (0,1 l/s)140 kPa 
Technické vlastnosti Velikost připojení G3 / 8 

• Teplota vody max. 80 °C 
• Provozní tlak 50 - 1000 kPa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORAS Electra 6150F 

 

Původní cena: 11 778 Kč 

Cena po slevě: 6 490 Kč 

• Bezdotyková baterie s rukojetí pro ovládání teploty vody. S rukojetí lze snadno měnit 
přednastavenou teplotu, případně lze regulátor teploty uzamknout. 

• Vzhledem k použití technologie Autofocus senzor není nutné žádné další 
nastavování baterie při instalaci. 

Parametry: 
• Omezovač průtoku vody (6 l/min) zaručuje nízkou spotřebu vody (0,5 l / použití) 

Napájení pomocí lithium monočlánku 6 V. 
• Baterie je dodávána s filtry nečistot, zpětnými klapkami a flex. hadičkami. 
• EMC Directive: 89/336/EEC 
• monočlánek: Lithium 2CR5 6 V 
• max. doba průtoku: 2 min 
• pracovní tlak: 100 - 1000 kPa 
• průtok při 300 kPa (s regulátorem průtoku): 0.1 l/s 
• teplota vody: max. 70 °C 
• tlaková ztráta při průtoku (0.1 l/s): 200 kPa 
• třída bezpečnosti: IP 55 
• třída hlučnosti: I (ISO 3822) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Franke F3S-Mix baterie DN 15 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Původní cena: 5 510 Kč 

Cena po slevě: 3 950 Kč 

F3S-Mix je samouzavírací nátlačná stojánková baterie s průměrem DN 15 pro 
sanitární zařízení. Nastavitelná délka průtoku. Ovládací páka s možností 
nastavení teploty. Pažba je z vysoce leštěné pochromované mosazi. 
Parametry 

• celková hmotnost - 1,02 kg 
• čistá hmotnost - 0,97 kg 
• jmenovitý průměr - DN 15 
• výpočet průtoku studené vody - 0,07 litru za sekundu 
• výpočet průtoku teplou vodu - 0,07 litru za sekundu 
• funkční princip - hydraulické sepnutí 
• minimální průtokový tlak - 1,00 bar 
• objemový průtok při 3 bar - 0,05 litru za sekundu 
• nastavitelná doba průtoku - ano 
• Materiál kování - mosaz 
• výtoková hubice -100,00 mm 
• typ kohoutku - PILLAR-TAB 
• maximální doba průtoku - 20 sekund 
• minimální doba průtoku - 5 sekund 

 
 
 
 
 



 
FARIS TOP ELITE bidetová stojánková baterie 
 

 

Původní cena: 2 300 Kč 

Cena po slevě: 990 Kč 

• FARIS TOP ELITE bidetová stojánková baterie 

• Jedno páková bidetová stojánková baterie s výpustí 1.1/4" 

• materiál: bílá – chrom  



Termostat JUNKERS TR 220  

  
 

Původní cena: 10 635 Kč 

Cena po slevě: 5 250 Kč 

• Funkce: 
• prostorový digitální regulátor 
• týdenní program a 6 spínacích bodů na den pro 1 topný okruh, okruh přípravy TV a 

cirkulační čerpadlo 
• pro závěsné kotle Junkers Cerastar, Ceramini a Cerapur 
• komunikace s kotlem přes sběrnici CAN-BUS 
• optimalizace vytápění 
• textový řádek pro vedení obsluhy 
• indikace stavových veličin, diagnóza a chybové hlášení 
• zobrazení času a teploty místnosti 
• kontakt pro dálkové ovládání po telefonní lince 
•  

• Specifikace: 
• Rozměry zařízení 176x98/192x46 mm 
• Jmenovité napětí BUS 0 ... 5 V DC24 V 
• Napájení regulátoru 17 ... 24 V DC 
• Napájení jmenovitým proudem < 40mA 
• Rozsah regulace cca. 5 .. 30 °C 
• Výstup regulátoru BUS 
• Přípustná teplota okolí 0 .. +40 °C 
• Záloha chodu spínacích hodin cca. 8 hodin 
• Krytí IP 20 
• připojení přípojka CAN-BUS 

 



SanSwiss Sprchový kout, rohový vstup dvoudílný 

s křídlovými dveřmi s vyrovnávacími profily 

Původní cena: 37 244 Kč 

Cena po slevě: 27 930 Kč 

• levý díl šířka 1000mm, pravý díl šířka 1000mm 
• sklo: čiré 
• barva: chrom 
• šířka pevných dílů: 270mm 
• šířka vstupu: 984mm 
• 8mm bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry, chromované vyrovnávací profily, 

chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, 5mm aluchromová 
prahová lišta 



LAUFEN Cleanet Riva klozet závěsný 60 cm se 

sprchovacími funkcemi 

Původní cena: 141 898 Kč 

Cena po slevě: 99 300 Kč 

• Funkce 
• Integrovaná bidetová sprška  
• Volba teploty, polohy a intenzity 
• Čištění vzduchu přes filtr s aktivním uhlím 
• LED světlo pro viditelnost ve tmě 
• Možnost uložení až 4 uživatelských profilů 
• Ovládání pomocí tlačítka na straně mísy nebo 

dálkového ovládání 
• Parametry 
• Jmenovité napětí: 220 až 240 V, 50/60 Hz 
• Spotřeba elektrické energie v použití: max. 1400 W 
• Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: Krytí: IPX4 
• Třída ochrany: I 
• Rozsah provozních teplot: +5 až + 40 ° C 
• Průtok vody rozsah tlaku: 0,1 až 1 MPa 
• Průtok: 4,3 l / min, 
• Lady sprcha: 2,5 l / min 
• Sprcha: 7 úrovní tlaku 
• Sprcha: 7 teplotní úrovně 
• Sprcha rozsah trvání: 15-20-25 sec 
• Dálkový ovladač: 4x AAA baterie 

 


