Akciový cenník 2018
PLATNOSŤ CENNÍKA JE OD 1.2.2018

Granitové drezy

Akciový cenník 2018

FORMIC 20

FORMIC 30

520 x 510 mm
440 x 350 x 200 mm
I: od 500 mm, U: od 600 mm
55, 81, 91
01, 02, 03, 04, 05

rozmer
vanička
skrinka
farba

príslušenstvo

760 x 500 mm
350 x 420 x 200 mm
I: od 500 mm, U: od 800 mm
55, 81, 91
01, 02, 03, 04, 05

rozmer
vanička
skrinka
farba

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

Príplatok za príchytky pre spodnú montáž: 18,- €

55

81

91

béžová

sivá

čierna

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

147,cena drezu
169,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
Akciová cena drezu
so sifónom, € s DPH.

620 x 480 mm
330 x 405 x 200 mm
I: od 450 mm, U: od 800 mm
11, 55, 81, 91

vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

81

91

béžová

sivá

čierna

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

INTERMEZZO 70
780 x 480 mm
330 x 405 x 200 mm
170 x 275 x 130 mm
I: od 600 mm, U: od 900 mm
11, 55, 81, 91

rozmer
vanička
skrinka

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

farba
príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

Príplatok za príchytky pre spodnú montáž: 18,- €

11

55

81

91

biela

béžová

sivá

čierna

169,-

A
NK
VI
NO

INTERMEZZO 130
780 x 480 mm
460 x 405 x 200 mm
I: od 600 mm, U: od 900 mm
11, 55, 81, 91

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Akciová cena drezu
so sifónom, € s DPH.

Príplatok za príchytky pre spodnú montáž: 18,- €

11

55

81

91

biela

béžová

sivá

čierna

cena drezu
209,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

QUADRIX 50
560 x 460 mm
500 x 400 x 200 mm
I: od 600 mm, U: od 800 mm
01, 02, 03, 04, 05

rozmer
vanička
skrinka
farba

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

Príplatok za príchytky pre spodnú montáž: 18,- €

11

55

81

91

biela

béžová

sivá

čierna

185,-

Akciová cena drezu
so sifónom, € s DPH.

SENSUAL 30
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Príplatok za príchytky pre spodnú montáž: 18,- €

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

980 x 520 mm
350 x 450 x 200 mm
165 x 340 x 160 mm
I: od 600 mm
01, 02, 03, 04, 05

rozmer
vanička
skrinka

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

farba
príslušenstvo

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

cena drezu
299,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

APPELES 70
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

cena drezu
359,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

900 x 610 mm
450 x 350 x 200 mm
330 x 165 x 160 mm
rohová: 900 mm
01, 02, 03, 04, 05

rozmer
vanička
skrinka
farba

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

2

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

SENSUAL 60

1000 x 510 mm
360 x 370 x 220 mm
165 x 350 x 150 mm
I: od 600 mm
01, 02, 03, 04, 05

rozmer

cena drezu
224,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

SENSUAL 70

850 x 520 mm
380 x 450 x 200 mm
I: od 500 mm
01, 02, 03, 04, 05

rozmer

cena drezu
179,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
195,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

A
NK
VI
NO

A
NK
VI
NO

INTERMEZZO 30
rozmer

Príplatok za príchytky pre spodnú montáž: 18,- €

55

príslušenstvo

cena drezu
319,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

cena drezu
449,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

Granitové drezy

Akciový cenník 2018

580 x 420 mm
320 x 350 x 140 mm
I: od 450 mm
55, 91

vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

91

béžová

čierna

príslušenstvo

cena drezu
106,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

A
NK
VI
NO

450 x 500 mm
380 x 380 x 160 mm
I: od 500 mm
55, 91

vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

91

béžová

čierna

skrinka
farba
príslušenstvo

55

91

biela

béžová

čierna

skrinka
farba
príslušenstvo

55

91

biela

béžová

čierna

cena drezu
119,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

55

91

biela

béžová

čierna

cena drezu
135,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

NIAGARA 30
775 x 430 mm
350 x 350 x 160 mm
I: od 500 mm
11, 55, 91

vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

cena drezu
139,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

55

91

biela

béžová

čierna

cena drezu
152,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

ROCK 130
780 x 480 mm
400 x 400 x 180 mm
I: od 600 mm

rozmer
vanička
skrinka

11, 22, 55, 81, 91
01, 02, 03, 04, 05
Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

22

55

81

91

biela

piesková

béžová

sivá

čierna

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

Typy inštalácií:

cena drezu
179,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

770 x 430 mm
380 x 370 x 150 mm
I: od 500 mm
11, 55, 91

rozmer

595 x 475 mm
320 x 400 x 160 mm
I: od 450 mm

vanička

čierna

príslušenstvo

ROCK 30
rozmer

91

béžová

farba

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

55

skrinka

780 x 435 mm
355 x 355 x 160 mm
I: od 500 mm
11, 55, 91

vanička

860 x 500 mm
325 x 420 x 160 mm
I: od 450 mm
55, 91

vanička

vanička

FALCON 30
rozmer

CARINA 130
rozmer

rozmer

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

cena drezu
111,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

GALAPAGOS 30

780 x 480 mm
360 x 400 x 160 mm
I: od 500 mm
11, 55, 91

vanička

čierna

príslušenstvo

RECORD 30
rozmer

91

béžová

farba

cena drezu
119,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku,
chrómová krytka

55

skrinka

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku,
chrómová krytka

55

vanička

farba

CARINA 20
rozmer

750 x 420 mm
350 x 350 x 140 mm
I: od 500 mm
55, 91

rozmer

skrinka

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku,
chrómová krytka

55

LEO 130

A
NK
VI
NO

A
NK
VI
NO

LEO 30
rozmer

klasické
vložené drezy

farba
príslušenstvo

cena drezu
139,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
159,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
drezy do roviny
s pracovnou doskou

drezy na dosku
s plochou hranou

11, 22, 55, 81, 91
01, 02, 03, 04, 05
Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

22

55

81

91

biela

piesková

béžová

sivá

čierna

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

drezy pod
pracovnú dosku

celoplošné drezy
namiesto
pracovnej dosky

cena drezu
154,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
179,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

3

Granitové drezy

Akciový cenník 2018

NIAGARA 10

NIAGARA 20

Ø 510 mm
Ø 400 x 175 mm
I: od 500 mm
11, 55, 91

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

vanička
skrinka
farba

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

55

91

biela

béžová

čierna

príslušenstvo

cena drezu
129,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

ROLL 40
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

55

91

biela

béžová

čierna

farba
príslušenstvo

91

béžová

čierna

farba
príslušenstvo

cena drezu
139,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

55

91

biela

béžová

čierna

55

91

biela

béžová

čierna

780 x 480 mm
320 x 400 x 180 mm
180 x 300 x 120 mm
I: od 600 mm
11, 55, 81, 91
01, 02, 03, 04, 05

vanička
skrinka
farba

159,-

Akciová cena drezu
so sifónom, € s DPH.

ROCK 80
skrinka
farba

príslušenstvo

81

91

béžová

sivá

čierna

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

cena drezu
174,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
204,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

780 x 480 mm
340 x 400 x 180 mm
340 x 350 x 180 mm
I: od 800 mm
11, 55, 91

skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

55

91

béžová

čierna

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

cena drezu
165,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
189,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

NIAGARA 60
900 x 500 mm
345 x 430 x 160 mm
100 x 295 x 70 mm

skrinka

rohová: 900 mm, I: od 600 mm

farba

11, 55, 91
01, 02, 03, 04, 05

príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

55

91

biela

béžová

čierna

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

4

55

biela

vanička

biela

vanička

11

rozmer

11

rozmer

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

ROCK 90

595 x 475 mm
320 x 400 x 160 mm
180 x 300 x 120 mm
I: od 600 mm
11, 55, 91
01, 02, 03, 04, 05

vanička

cena drezu
149,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

ROCK 70
rozmer

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

príslušenstvo

rozmer

cena drezu
129,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

775 x 435 mm
Ø 360 x 160 mm
I: od 500 mm
11, 55, 91

skrinka

780 x 435 mm
350 x 350 x 160 mm
100 x 225 x 70 mm
I: od 600 mm
11, 55, 91

skrinka

55

biela

vanička

NIAGARA 70
vanička

11

rozmer

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

rozmer

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

NIAGARA 40

595 x 475 mm
Ø 400 x 160 mm
I: od 500 mm
11, 55, 91

rozmer

465 x 465 mm
380 x 320 x 180 mm
I: od 450 mm
11, 55, 91

rozmer

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

11

55

91

biela

béžová

čierna

cena drezu
199,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

GRANITAL / GRANITAL PLUS
Drezy z kompozitného materiálu GRANITAL obsahujú zmes 75-80 % žulových častíc spojených vysokokvalitnými polymérovými živicami, aby dosiahli vysokú pevnosť, ako aj odolnosť voči vysokým teplotám a teplotným zmenám.
Povrch drezov z materiálu GRANITAL má štruktúru kameňa, je príjemný na dotyk, je odolný voči nárazom, poškriabaniu, škvrnám spôsobenými potravinami a je nenáročný na čistenie. Zvýšená pevnosť
materiálu a jeho údržba v súlade s pokynmi na používanie, je zárukou veľmi dlhej životnosti týchto
drezov. Farebná škála drezov z materiálu GRANITAL je svetlostála a aj po dlhoročnom používaní si drezy
zachovávajú svoj pôvodný oddtieň a štruktúru. Materiál nie je citlivý ani na UV žiarenie.

cena drezu
179,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
209,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

Materiál GRANITAL PLUS je vylepšený o špeciálne prísady, ktoré dodávajú drezom efektný metalický
vzhľad a zvyšujú tvrdosť ich povrchu, pričom si ale zachováva všetky vlastnosti ako materiál GRANITAL.

Vysvetlivky:

vyťahovacia koncovka perlátora

otočná

sprška

Drezové batérie “GRANITAL”

Akciový cenník 2018

AM 30

AM 20

rozmer (š x v)

AM 80

rozmer (š x v)

AM 120

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

A
NK
VI
NO

A
NK
VI
NO

TONIA

rozmer (š x v)

AM 130

rozmer (š x v)

185 x 285 mm

225 x 180 mm

195 x 180 mm

190 x 325 mm

175 x 330 mm

195 x 200 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

55, 91

/ funkčnosť

11, 55, 91

55,- Akciová
cena € s DPH

SELMA

11, 55, 91 / vyťahov., sprška

76,- Akciová
cena € s DPH

SIROS

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

11, 55, 91

115,- Akciová
cena € s DPH

ROXA

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

11, 55, 91

93,- Akciová
cena € s DPH

SANTO

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

105,- Akciová
cena € s DPH

DELOS

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm + 11, 55, 91

125,- Akciová
cena € s DPH

ELIA

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

220 x 300 mm

210 x 295 mm

220 x 350 mm

210 x 360 mm

230 x 390 mm

210 x 450 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Chróm + 55, 91

/ funkčnosť

Chróm + 11, 55, 81, 91 / vyťahov.

89,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

55, 81, 91

129,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

55, 91

91,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

55, 81, 91 / vyťahovacia

104,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Chróm+biela, čierna guma

109,- Akciová
cena € s DPH

179,- Akciová
cena € s DPH

Drezové batérie “GRANITAL PLUS”

ELZA

AM 110

rozmer (š x v)

AM 100

rozmer (š x v)

AM 90

rozmer (š x v)

ZINA

rozmer (š x v)

IRINA

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

215 x 350 mm

240 x 190 mm

180 x 165 mm

215 x 270 mm

220 x 300 mm

205 x 280 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Nerez + 01, 02, 03, 04, 05

/ funkčnosť

Chróm + 01, 02, 05 / otočná

87,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Chróm + 01, 02, 05 / vyťahov.

129,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Chróm + 01, 02, 05 / vyťahov.

163,- Akciová
cena € s DPH

169,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Chróm + 01, 02, 03, 04, 05

/ funkčnosť

01, 02, 03, 04, 05

157,- Akciová
cena € s DPH

185,- Akciová
cena € s DPH

Dávkovače saponátu “GRANITAL / GRANITAL PLUS”
CALLAS

ARCTICA

SUMBA

popis

popis

popis

zabudovateľný aj do pracovnej
dosky, hlavica plastová

Zabudovateľný aj do pracovnej
dosky, hlavica plastová

zabudovateľný aj do pracovnej
dosky, hlavica kovová / 500 ml

objem

objem

objem

320 ml

320 ml

500 ml

farebné prevedenie

farebné prevedenie

farebné prevedenie

55, 91

55, 91

01, 02, 03, 04, 05

23,- Akciová
cena € s DPH

23,- Akciová
cena € s DPH

Vzorkovník “GRANITAL”
11 biela

22 piesková

81 sivá

91 čierna

Typy inštalácií:

klasické
vložené drezy

/ objem

27,- Akciová
cena € s DPH

Vzorkovník “GRANITAL PLUS”
55 béžová

drezy do roviny
s pracovnou doskou

drezy na dosku
s plochou hranou

01 pearl

02 pebble

04 stell

05 twilight

drezy pod
pracovnú dosku

celoplošné drezy
namiesto
pracovnej dosky

03 chocolate

5

Granitové sety “GRANITAL”
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RECORD 30
780 x 480 mm
360 x 400 x 160 mm
I: od 500 mm
11, 55, 91

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

TONIA

AM 30

rozmer (š x v)

55

91

biela

béžová

čierna

rozmer (š x v)

185 x 285 mm

225 x 180 mm

220 x 300 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

55,91
11

SELMA

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

11,55,91
cena
168,- Akciová
setu, € s DPH.

/ funkčnosť

Chróm+55,91

cena
189,- Akciová
setu, € s DPH.

cena
202,- Akciová
setu, € s DPH.

GALAPAGOS 30
770 x 430 mm
380 x 370 x 150 mm
I: od 500 mm
11, 55, 91

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

TONIA

AM 30

rozmer (š x v)

55

91

biela

béžová

čierna

rozmer (š x v)

185 x 285 mm

225 x 180 mm

220 x 300 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

55,91
11

SELMA

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

11,55,91
cena
183,- Akciová
setu, € s DPH.

/ funkčnosť

Chróm+55,91

cena
203,- Akciová
setu, € s DPH.

cena
215,- Akciová
setu, € s DPH.

ROCK 30
595 x 475 mm
320 x 400 x 160 mm
I: od 450 mm
11, 55, 81, 91

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

AM 30

SELMA

rozmer (š x v)

55

81

91

biela

béžová

sivá

čierna

rozmer (š x v)

225 x 180 mm

220 x 300 mm

220 x 350 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

11,55,91
11

ROXA

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm+55,91

cena
205,- Akciová
setu, € s DPH.

/ funkčnosť

55,81,91

cena
218,- Akciová
setu, € s DPH.

cena
220,- Akciová
setu, € s DPH.
A
NK
VI
NO

ROCK 130
780 x 480 mm
400 x 400 x 180 mm
I: od 600 mm
11, 55, 81, 91

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

TONIA

DELOS

rozmer (š x v)

55

81

91

biela

béžová

sivá

čierna

230 x 390 mm

195 x 200 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

/ funkčnosť

55,81,91 / vyťahovacia
cena
199,- Akciová
setu, € s DPH.

skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

ROXA

AM 130

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

55

81

91

biela

béžová

sivá

čierna
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SIROS

rozmer (š x v)

220 x 350 mm

195 x 200 mm

210 x 295 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

55,81,91
11

cena
267,- Akciová
setu, € s DPH.

A
NK
VI
NO

780 x 480 mm
320 x 400 x 180 mm
180 x 300 x 120 mm
I: od 600 mm
11, 55, 81, 91

vanička

/ funkčnosť

Chróm+11,55,91

cena
252,- Akciová
setu, € s DPH.

ROCK 70
rozmer

rozmer (š x v)

185 x 285 mm
55,91
11

AM 130

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm+11,55,91

cena
255,- Akciová
setu, € s DPH.

Vysvetlivky:

cena
288,- Akciová
setu, € s DPH.

vyťahovacia koncovka perlátora

/ funkčnosť

Chróm+11,55,81,91 / vyťah.
cena
292,- Akciová
setu, € s DPH.

otočná

sprška

Granitové sety “GRANITAL”

Akciový cenník 2018

NIAGARA 10
Ø 510 mm
Ø 400 x 175 mm
I: od 500 mm
11, 55, 91

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

AM 30

rozmer (š x v)

55

91

biela

béžová

čierna

AM 80

rozmer (š x v)

225 x 180 mm

220 x 300 mm

190 x 325 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

11,55,91
11

SELMA

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm+55,91

cena
196,- Akciová
setu, € s DPH.

/ funkčnosť

11,55,91

cena
209,- Akciová
setu, € s DPH.

cena
213,- Akciová
setu, € s DPH.

NIAGARA 20
465 x 465 mm
380 x 320 x 180 mm
I: od 450 mm
11, 55, 91

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

TONIA

rozmer (š x v)

55

91

biela

béžová

čierna

SELMA

rozmer (š x v)

185 x 285 mm

225 x 180 mm

220 x 300 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

55,91
11

AM 30

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

11,55,91
cena
175,- Akciová
setu, € s DPH.

/ funkčnosť

Chróm+55,91

cena
197,- Akciová
setu, € s DPH.

cena
209,- Akciová
setu, € s DPH.

NIAGARA 30
775 x 430 mm
350 x 350 x 160 mm
I: od 500 mm
11, 55, 91

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

TONIA

rozmer (š x v)

185 x 285 mm

220 x 300 mm

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

55

91

biela

béžová

čierna

cena
199,- Akciová
setu, € s DPH.

farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

AM 80

rozmer (š x v)

cena
232,- Akciová
setu, € s DPH.

55

91

biela

béžová

čierna

AM 130

rozmer (š x v)

190 x 325 mm

195 x 200 mm

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

11,55,91
11

/ funkčnosť

cena
256,- Akciová
setu, € s DPH.

A
NK
VI
NO

skrinka

farebné prev.

11,55,91 / vyťahov., sprška

780 x 435 mm
350 x 350 x 160 mm
100 x 225 x 70 mm
I: od 600 mm
11, 55, 91

vanička

195 x 180 mm

/ funkčnosť

NIAGARA 70
rozmer

AM 20

rozmer (š x v)

Chróm+55,91

55,91
11

SELMA

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm+11,55,91

cena
240,- Akciová
setu, € s DPH.

cena
270,- Akciová
setu, € s DPH.

SIROS

rozmer (š x v)

210 x 295 mm
farebné prev.

/ funkčnosť

Chróm+11,55,81,91 / vyťah.
cena
275,- Akciová
setu, € s DPH.

NIAGARA 60
900 x 500 mm
345 x 430 x 160 mm
100 x 295 x 70 mm

rozmer
vanička
skrinka

rohová: 900 mm, I: od 600 mm

farba

11, 55, 91

príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

TONIA

rozmer (š x v)

55

91

biela

béžová

čierna

Typy inštalácií:

225 x 180 mm

220 x 300 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

drezy do roviny
s pracovnou doskou

drezy na dosku
s plochou hranou

/ funkčnosť

11,55,91
cena
226,- Akciová
setu, € s DPH.

klasické
vložené drezy

SELMA

rozmer (š x v)

185 x 285 mm
55,91
11

AM 30

rozmer (š x v)

drezy pod
pracovnú dosku

cena
248,- Akciová
setu, € s DPH.
celoplošné drezy
namiesto
pracovnej dosky

/ funkčnosť

Chróm+55,91
cena
259,- Akciová
setu, € s DPH.
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Granitové sety “GRANITAL PLUS”
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ROCK 30
595 x 475 mm
320 x 400 x 160 mm
I: od 450 mm
01, 02, 03, 04, 05

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

ELZA

AM 110

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

215 x 350 mm

240 x 190 mm

220 x 300 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Nerez+01,02,03,04,05
01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

ZINA

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm+01,02,05 / otočná

cena
236,- Akciová
setu, € s DPH.

/ funkčnosť

Chróm+01,02,03,04,05

cena
277,- Akciová
setu, € s DPH.

cena
304,- Akciová
setu, € s DPH.

ROCK 130
780 x 480 mm
400 x 400 x 180 mm
I: od 600 mm
01, 02, 03, 04, 05

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

ELZA

ZINA

rozmer (š x v)

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

rozmer (š x v)

215 x 350 mm

220 x 300 mm

215 x 270 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Nerez+01,02,03,04,05
01

AM 90

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm+01,02,03,04,05

cena
255,- Akciová
setu, € s DPH.

/ funkčnosť

Chróm+01,02,05 / vyťahov.

cena
323,- Akciová
setu, € s DPH.

cena
333,- Akciová
setu, € s DPH.

FORMIC 20
520 x 510 mm
440 x 350 x 200 mm
I: od 500 mm, U: od 600 mm
01, 02, 03, 04, 05

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

ELZA

AM 110

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

ZINA

rozmer (š x v)

215 x 350 mm

240 x 190 mm

220 x 300 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Nerez+01,02,03,04,05

/ funkčnosť

Chróm+01,02,05 / otočná

/ funkčnosť

Chróm+01,02,03,04,05

Príplatok za príchytky pre spodnú montáž: 18,- €

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

cena
245,- Akciová
setu, € s DPH.

cena
285,- Akciová
setu, € s DPH.

cena
311,- Akciová
setu, € s DPH.

FORMIC 30
760 x 500 mm
350 x 420 x 200 mm
I: od 500 mm, U: od 800 mm
01, 02, 03, 04, 05

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

ELZA

ZINA

rozmer (š x v)

Príplatok za príchytky pre spodnú montáž: 18,- €

01

02

03

04

05

pearl

pebble

chocolate

steel

twilight

AM 90

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

215 x 350 mm

220 x 300 mm

215 x 270 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Nerez+01,02,03,04,05

/ funkčnosť

Chróm+01,02,03,04,05

cena
269,- Akciová
setu, € s DPH.

/ funkčnosť

Chróm+01,02,05 / vyťahov.

cena
337,- Akciová
setu, € s DPH.

cena
345,- Akciová
setu, € s DPH.

Sklenený SET “ALTONE”

vanička
skrinka
farba
hrúbka skla:
príslušenstvo

780 x 435 mm
400 x 340 x 187 mm
I: od 500 mm
Čierna/SAT
6 mm
Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

A
NK
VI
NO

ALTONE 20
rozmer

RIVIERA

GRANDIA

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

215 x 160 mm

190 x 280 mm

160 x 335 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Chróm
Čierny
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COLPOS

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm
cena
225,- Akciová
setu, € s DPH.

Vysvetlivky:

/ funkčnosť

Chróm
cena
233,- Akciová
setu, € s DPH.

vyťahovacia koncovka perlátora

cena
257,- Akciová
setu, € s DPH.

otočná

sprška

Sklenené drezy

Akciový cenník 2018

skrinka
farba
hrúbka skla
príslušenstvo

600 x 500 mm
340 x 400 x 187 mm
I: od 450 mm
Čierna/SAT
6 mm

hrúbka skla

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

GLASSIX 10
skrinka
farba
hrúbka skla
príslušenstvo

vanička

farba

cena drezu
219,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

vanička

780 x 435 mm
400 x 340 x 187 mm
I: od 500 mm
Čierna/SAT
6 mm

rozmer

skrinka

čierny

rozmer

ALTONE 20

A
NK
VI
NO

vanička

A
NK
VI
NO

ALTONE 10
rozmer

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

cena drezu
209,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

čierny

CRYSTALIX 10

860 x 500 mm
340 x 400 x 180 mm
I: od 450 mm
Čierna/SAT, Biela/SAT
10 mm

860 x 540 mm
340 x 400 x 210 mm
I: od 400 mm
Čierna/SAT, Biela/SAT
10 mm

rozmer
vanička
skrinka
farba
hrúbka skla

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

cena drezu
259,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
299,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

čierny
biely

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

V cene drezu
dávkovač
hranatý,
nerezová
miska.

cena drezu
639,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
679,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

čierny
biely

Nerezové drezy “ALVEUS MONARCH”
LINE 60 MONARCH
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Zlato

LINE 20 MONARCH

615 x 500 mm
340 x 420 x 160 mm
I: od 450 mm
Zlato, Meď, Antracit, Bronz

rozmer

vanička
skrinka
farba

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

Meď

Antracit

860 x 500 mm
340 x 420 x 160 mm
I: od 450 mm
Zlato, Meď, Antracit, Bronz

rozmer

príslušenstvo

cena drezu
449,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

Bronz

Zlato

Meď

Antracit

cena drezu
549,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

Bronz

Drezové batérie “ALVEUS MONARCH”

FORM 30 MONARCH
Ø 510 mm
Ø 410 x 185 mm
I: od 450 mm
Zlato, Meď, Antracit, Bronz

rozmer
vanička
skrinka
farba
príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

SLIM

Zlato

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

Meď

Antracit

Vzorkovník “TVRDENÉ SKLO”
Biela

Čierna

klasické
vložené drezy

rozmer (š x v)

farebné prevedenie

170 x 350 mm

Zlato, Meď, Antracit, Bronz

210 x 275 mm

Zlato, Meď, Antracit, Bronz

drezy do roviny
s pracovnou doskou

189,- Akciová
cena € s DPH

329,- Akciová
cena € s DPH

Vzorkovník “ALVEUS MONARCH”
Zlato

TVRDENÉ SKLO, ako prírodný materiál, v kombinácii s nerezovou oceľou prináša do kuchyne osobitý dizajn s nádychom elegancie.
Pri výrobe je použité tvrdené bezpečnostné sklo (ako pri sklokeramických varných doskách), ktoré
sa vyznačuje húževnatosťou a vysokou tepelnou odolnosťou. Drezy vyrobené z tvrdeného skla sú
taktiež odolné voči nárazom.
Sú nenáročné na údržbu, pričom vysoká odolnosť voči potravinovým farbivám umožňuje ich dokonalé a hygienické čistenie.

Typy inštalácií:

MONARCH

farebné prevedenie

cena drezu
319,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

Bronz

LAGUNA

MONARCH

rozmer (š x v)

drezy na dosku
s plochou hranou

Meď

Antracit

Bronz

ALVEUS MONARCH sú nerezové drezy so špeciálnou povrchovou úpravou v štyroch farebných odtieňoch: ZLATO, MEĎ, ANTRACIT a BRONZ.
Táto technológia povrchovej úpravy je využívaná v náročnom nástrojovom priemysle, čo zahŕňa
vákuové ukladanie nitridov zirkónu, titánu a chrómu na len tie najkvalitnejšie materiály bez akýchkoľvek chýb, v tomto prípade na nerezovú oceľ. Výsledkom je povrch s jedinečným kovovým leskom,
ktorý je veľmi odolný voči poškriabaniu a oderu.
Vzhľadom na povahu procesu povrchovej úpravy je každý drez vyrobený v unikátnom farebnom
odtieni.
drezy pod
pracovnú dosku

celoplošné drezy
namiesto
pracovnej dosky
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Nerezové drezy

Akciový cenník 2018

BASIC 10

ALLUX 70

materiál

380 x 440 mm
340 x 400 x 145 mm
I: od 400 mm
SAT, DEK

príslušenstvo

Sifón s prípojkou na umývačku

rozmer
vanička
skrinka

rozmer
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

hladký nerez

ø 90 mm
odtok

cena drezu
49,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

ø 60 mm
odtok

dekor

ø 90 mm
odtok

Akciová cena drezu
so sifónom, € s DPH.

ø 60 mm
odtok

59,-

cena drezu
42,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
52,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

MORE 10
rozmer
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

materiál
príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

cena drezu
52,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
57,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

BASIC 150

materiál

780 x 435 mm
360 x 355 x 140 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

Sifón s prípojkou na umývačku

vanička
skrinka

79,-

materiál
príslušenstvo

Sifón s prípojkou na umývačku

Akciová cena drezu
so sifónom, € s DPH.

príslušenstvo

Sifón s prípojkou na umývačku

hladký nerez
dekor
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dekor

ø 90 mm
odtok

cena drezu
64,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

ø 60 mm
odtok

materiál
príslušenstvo

cena drezu
37,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
52,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

BASIC 80

materiál

ø 60 mm
odtok

skrinka

ø 60 mm
odtok

skrinka

cena drezu
56,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

vanička

dekor

vanička

ø 90 mm
odtok

cena drezu
37,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
52,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

BASIC 170 Ø90

ø 60 mm
odtok

860 x 435 mm
370 x 340 x 145 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

hladký nerez

rozmer

hladký nerez

rozmer

cena drezu
69,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

rozmer

780 x 435 mm
360 x 355 x 140 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

skrinka

Sifón s prípojkou na umývačku

465 x 465 mm
400 x 340 x 185 mm
I: od 450 mm
SAT

BASIC 170 Ø60
vanička

príslušenstvo

skrinka

hladký nerez

rozmer

materiál

465 x 465 mm
400 x 340 x 160 mm
I: od 450 mm
SAT

vanička

BASIC 140
skrinka

cena drezu
44,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

rozmer

dekor

vanička

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

BASIC 130

560 x 500 mm
480 x 360 x 165 mm
I: od 600 mm
SAT, DEK

hladký nerez

rozmer

480 x 480 mm
405 x 355 x 155 mm
I: od 450 mm
SAT

780 x 435 mm
360 x 355 x 140 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK
Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

hladký nerez

ø 90 mm
odtok

dekor

ø 90 mm
odtok

cena drezu
45,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
58,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

BASIC 160

materiál

780 x 435 mm
340 x 370 x 140 mm
340 x 370 x 140 mm
I: od 800 mm
SAT, DEK

príslušenstvo

Sifón s prípojkou na umývačku

rozmer
vanička
skrinka

cena drezu
46,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
63,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

ø 90 mm
odtok

cena drezu
72,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

ø 60 mm
odtok

dekor

ø 90 mm
odtok

cena drezu
76,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

ø 60 mm
odtok

cena drezu
63,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
74,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

Nerezové drezy

Akciový cenník 2018

VARIANT 40

ZOOM 10

NA SPODNÉ ZABUDOVANIE
rozmer
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

615 x 500 mm
340 x 370 x 155 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

rozmer

428 x 368 mm
400 x 340 x 185 mm
U: od 450 mm
SAT

vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

62,-

hladký nerez

Akciová cena drezu
so sifónom, € s DPH.

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

cena drezu
57,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
64,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez
dekor

ZOOM 20
rozmer
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

ZOOM 30

790 x 500 mm
340 x 370 x 155 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

vanička
skrinka
materiál

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

cena drezu
60,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
68,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez
dekor

FORM 10

materiál
príslušenstvo

Sifón s prípojkou na umývačku

vanička
skrinka

materiál
príslušenstvo

ø 60 mm
odtok

dekor

ø 90 mm
odtok

cena drezu
59,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

ø 60 mm
odtok

cena drezu
42,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
52,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

FORM 40

materiál
príslušenstvo

Ø 510 mm
Ø 410 x 185 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

skrinka

cena drezu
51,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

skrinka

dekor

vanička

ø 90 mm
odtok

vanička

Hĺbka:
155 mm

cena drezu
45,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

Hĺbka:
185 mm

dekor

Hĺbka:
155 mm

cena drezu
49,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

Hĺbka:
185 mm

832 x 437 mm
Ø 365 x 155 mm
Ø 365 x 155 mm
I: od 800 mm
SAT, DEK

rozmer
vanička
skrinka

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

materiál

cena drezu
59,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
68,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

dekor

CLASSIC 30

prevedenie :

800 x 600 mm
340 x 370 x 155 mm
L: 450 mm
SAT
Ľavé / Pravé / Univerzálne

príslušenstvo

Sifón s prípojkou na umývačku

materiál

Ľavý/Pravý bez
dreveného rámu
hladký nerez

Typy inštalácií:

cena drezu
69,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
77,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez
dekor

CELOPLOŠNÝ NAMIESTO DOSKY

materiál

800 x 600 mm
340 x 370 x 155 mm
340 x 370 x 155 mm
L: 800 mm
SAT

príslušenstvo

Sifón s prípojkou na umývačku

rozmer
vanička
skrinka

Univerzálny bez
dreveného rámu

Ľavý/Pravý
s dreveným rámom

cena drezu
Akciová cena drezu
Akciová cena drezu
44,- Akciová
so sifónom, € s DPH. 52,- so sifónom, € s DPH. 53,- so sifónom, € s DPH.
klasické
vložené drezy

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

CLASSIC 40

CELOPLOŠNÝ NAMIESTO DOSKY

skrinka

cena drezu
53,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
62,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

FORM 50

832 x 437 mm
Ø 365 x 155 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

hladký nerez

vanička

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

hladký nerez

príslušenstvo

rozmer

cena drezu
61,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
71,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

rozmer

hladký nerez

rozmer

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

FORM 30

Ø 450 mm
Ø 385 x 155 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

rozmer

860 x 500 mm
340 x 370 x 155 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

rozmer

drezy do roviny
s pracovnou doskou

drezy na dosku
s plochou hranou

Bez dreveného rámu
Hĺbka: 125 mm
hladký nerez
drezy pod
pracovnú dosku

cena drezu
55,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
celoplošné drezy
namiesto
pracovnej dosky

S dreveným rámom
Hĺbka: 155 mm
cena drezu
72,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
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LINE 80
rozmer
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

LINE 20

790 x 500 mm
340 x 420 x 160 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

rozmer
vanička
skrinka
materiál

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

cena drezu
69,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
92,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez
dekor

LINE 60
rozmer
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

dekor

rozmer
vanička
skrinka

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

materiál

cena drezu
66,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
74,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

dekor

LINE 70
skrinka
materiál
príslušenstvo

materiál
príslušenstvo

skrinka
materiál

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

cena drezu
93,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
98,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

980 x 500 mm
340 x 420 x 160 mm
148 x 300 x 75 mm
I: od 600 mm
SAT, DEK
Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

cena drezu
99,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
107,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez
dekor

LINE 100

790 x 500 mm
340 x 420 x 160 mm
340 x 420 x 160 mm
I: od 800 mm
SAT, DEK

rozmer
vanička
skrinka
materiál

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

hladký nerez
len s odtokom
Ø 60 mm

dekor

cena drezu
87,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
92,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

dekor

vanička

LINE 90
skrinka

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

hladký nerez

rozmer

dekor

vanička

615 x 500 mm
340 x 420 x 160 mm
148 x 300 x 75 mm
I: od 600 mm
SAT, DEK

LINE 10

790 x 500 mm
340 x 420 x 160 mm
148 x 300 x 75 mm
I: od 600 mm
SAT, DEK

hladký nerez

rozmer

cena drezu
86,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
99,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

LINE 50

615 x 500 mm
340 x 420 x 160 mm
I: od 500 mm
SAT, DEK

hladký nerez

vanička

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

hladký nerez

príslušenstvo

rozmer

860 x 500 mm
340 x 420 x 160 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

cena drezu
119,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
120,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

ALLUX 30

1160 x 500 mm
350 x 400 x 150 mm
350 x 400 x 150 mm
I: od 800 mm
SAT, DEK
Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

cena drezu
129,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
159,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez
dekor

LINE 40

vanička

780 x 490 mm
350 x 400 x 160 mm

skrinka

rohová: 900 mm, I: od 400 mm

materiál

SAT

skrinka

rohová: 900 mm, I: od 600 mm

príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

materiál

SAT, DEK

príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

rozmer

hladký nerez

rozmer
vanička

78,-

Akciová cena drezu
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez
dekor
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985 x 500 mm
340 x 420 x 160 mm
148 x 300 x 75 mm

cena drezu
97,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
107,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
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ELEGANT 30

ELEGANT 70

810 x 510 mm
340 x 400 x 190 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

rozmer
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

vanička
skrinka

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

materiál
príslušenstvo

HLBOKÁ
VANIČKA

cena drezu
109,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
119,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

dekor

810 x 510 mm
480 x 400 x 210 mm
I: od 600 mm
SAT

skrinka
materiál
príslušenstvo

cena drezu
179,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
189,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez
dekor

PRAKTIK 100

PRAKTIK 40 (PRAKTIK 120)
vanička

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku
HLBOKÁ
VANIČKA

hladký nerez

rozmer

1110 x 510 mm
340 x 400 x 190 mm
340 x 400 x 190 mm
I: od 800 mm
SAT, DEK

rozmer

980 x 500 mm
480 x 400 x 210 mm
I: od 600 mm
SAT, DEK

rozmer
vanička
skrinka
materiál

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

Sifón s excentrickým ovládaním
a prípojkou na umývačku

HLBOKÁ
VANIČKA

HLBOKÁ
VANIČKA

189,-

hladký nerez

Akciová cena drezu
so sifónom, € s DPH.

cena drezu
199,- Akciová
so sifónom, € s DPH.
cena drezu
249,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez
dekor

615 x 500 mm
340 x 400 x 195 mm
I: od 450 mm
SAT

vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

ZOOM MAXIM 20
790 x 500 mm
340 x 400 x 195 mm
I: od 450 mm
SAT

rozmer
vanička
skrinka
materiál

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

HLBOKÁ
VANIČKA

HLBOKÁ
VANIČKA

cena drezu
109,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

KOMBINO 10

vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

KOMBINO 40

NA SPODNÉ ZABUDOVANIE

217 x 437 mm
180 x 400 x 140 mm
U: od 300 mm
SAT
Sifón s manuálnym
ovládaním a prípojkou
na umývačku

rozmer
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

NA SPODNÉ ZABUDOVANIE

440 x 440 mm
400 x 400 x 195 mm
U: od 450 mm
SAT
Sifón s manuálnym
ovládaním a prípojkou
na umývačku

rozmer
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

HLBOKÁ
VANIČKA

r15

cena drezu
135,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

PURE 20
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

r15

cena drezu
169,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

PURE 30

465 x 525 mm
400 x 400 x 195 mm
F/S: od 450 mm
SAT
Sifón s excentrickým
ovládaním a prípojkou
na umývačku

rozmer
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

HLBOKÁ
VANIČKA
1 mm

PURE 40

515 x 525 mm
450 x 400 x 195 mm
F/S: od 500 mm
SAT
Sifón s excentrickým
ovládaním a prípojkou
na umývačku

rozmer
vanička
skrinka
materiál
prevedenie
príslušenstvo

1 mm

cena drezu
239,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

klasické
vložené drezy

hladký nerez

drezy do roviny
s pracovnou doskou

cena drezu
249,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

drezy na dosku
s plochou hranou

790 x 525 mm
400 x 400 x 195 mm
F/S: od 450 mm
SAT
Ľavé / Pravé
Sifón s excentrickým
ovládaním a prípojkou
na umývačku
HLBOKÁ
VANIČKA

r15
1 mm

Typy inštalácií:

cena drezu
179,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

HLBOKÁ
VANIČKA

r15

hladký nerez

488 x 438 mm
450 x 400 x 195 mm
U: od 500 mm
SAT
Sifón s manuálnym
ovládaním a prípojkou
na umývačku

HLBOKÁ
VANIČKA

r15

rozmer

cena drezu
119,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

KOMBINO 30

NA SPODNÉ ZABUDOVANIE
rozmer

A
NK
VI
NO

A
NK
VI
NO

ZOOM MAXIM 10
rozmer

drezy pod
pracovnú dosku

r15

cena drezu
299,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

celoplošné drezy
namiesto
pracovnej dosky
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AJ
ED
PR
DO
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vanička

950 x 500 mm
340 x 395 x 190 mm

skrinka

rohová: 900 mm, I: od 450 mm

materiál

SAT

skrinka

rohová: 900 mm, I: od 600 mm

príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

materiál

SAT

príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

rozmer

vanička

HLBOKÁ
VANIČKA

skrinka
materiál
príslušenstvo

príslušenstvo

Sifón s prípojkou na umývačku

CLASSIC PRO 70
rozmer
vanička
skrinka
materiál

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

HLBOKÁ
VANIČKA

cena drezu
139,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

CLASSIC PRO 100
skrinka
materiál
príslušenstvo

HLBOKÁ
VANIČKA

V
NO

rozmer
vanička

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

cena drezu
145,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

8)
01 KA
/2
(I.Q IN

príslušenstvo

V
NO

materiál

1200 x 600 mm
340 x 400 x 190 mm
L: od 450 mm
SAT

8)
01 KA
/2
(I.Q IN

CLASSIC PRO 90
skrinka

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

GASTRO

hladký nerez

vanička

1000 x 600 mm
340 x 400 x 190 mm
L: od 450 mm
SAT

HLBOKÁ
VANIČKA

GASTRO

rozmer

cena drezu
70,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

dekor

V
NO

materiál

príslušenstvo

8)
01 KA
/2
(I.Q IN

skrinka

V
NO

vanička

800 x 600 mm
340 x 400 x 190 mm
L: od 450 mm
SAT

8)
01 KA
/2
(I.Q IN

CLASSIC PRO 30
rozmer

materiál

800 x 450 mm
340 x 370 x 145 mm
340 x 370 x 145 mm
I: od 800 mm
DEK

skrinka

cena drezu
65,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

dekor

MINISET DEANTE
rozmer
vanička

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

cena drezu
89,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

AJ
ED
PR
DO

vanička

580 x 480 mm
Ø 390 x 170 mm
I: od 450 mm
DEK

AJ
ED
PR
DO

FIESTA 40 DEANTE
rozmer

950 x 500 mm
340 x 395 x 190 mm
150 x 230 x 130 mm

HLBOKÁ
VANIČKA

cena drezu
88,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

rozmer

1200 x 600 mm
340 x 400 x 190 mm
340 x 400 x 190 mm
L: od 800 mm
SAT
Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku
HLBOKÁ
VANIČKA

GASTRO
GASTRO
cena drezu
165,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

príslušenstvo

vanička
skrinka
materiál

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

príslušenstvo

HLBOKÁ
VANIČKA

14

1400 x 600 mm
340 x 400 x 190 mm
340 x 400 x 190 mm
L: od 800 mm
SAT
Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku
HLBOKÁ
VANIČKA

GASTRO

hladký nerez

V
NO

materiál

CLASSIC PRO 110
rozmer

8)
01 KA
/2
(I.Q IN

skrinka

V
NO

vanička

1000 x 600 mm
340 x 400 x 190 mm
340 x 400 x 190 mm
L: od 800 mm
SAT

8)
01 KA
/2
(I.Q IN

CLASSIC PRO 80
rozmer

cena drezu
219,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

GASTRO
cena drezu
189,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

cena drezu
249,- Akciová
so sifónom, € s DPH.

hladký nerez

Vysvetlivky:

vyťahovacia koncovka perlátora

otočná

sprška

Drezové batérie
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GRANDIA

A
NK
VI
NO

A
NK
VI
NO

RIVIERA

rozmer (š x v)

KARINA

rozmer (š x v)

SUNRISE

rozmer (š x v)

COLPOS

rozmer (š x v)

SLIM

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

210 x 170 mm

170 x 290 mm

160 x 300 mm

135 x 310 mm

160 x 340 mm

170 x 350 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Chróm

/ funkčnosť

Chróm

28,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Chróm

/ funkčnosť

Chróm

36,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Chróm

38,- Akciová
cena € s DPH

42,- Akciová
cena € s DPH

62,- Akciová
cena € s DPH

QUADRO

ROXA

rozmer (š x v)

ZENIT

rozmer (š x v)

AZETA II

rozmer (š x v)

65,- Akciová
cena € s DPH

A
NK
VI
NO

A
NK
VI
NO

OAZA

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm

rozmer (š x v)

SIROS

rozmer (š x v)

175 x 180 mm

200 x 250 mm

220 x 350 mm

195 x 200 mm

220 x 320 mm

210 x 290 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Chróm / vyťahov., sprška

/ funkčnosť

Chróm

72,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Chróm

/ funkčnosť

Chróm

74,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Chróm / vyťahovacia

82,- Akciová
cena € s DPH

97,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Chróm / vyťahovacia

112,- Akciová
cena € s DPH

125,- Akciová
cena € s DPH
A
NK
VI
NO

BILLY

ZINA

rozmer (š x v)

IRINA

rozmer (š x v)

LAGUNA

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

ELZA NEREZOVÁ

rozmer (š x v)

NIKA NEREZOVÁ

rozmer (š x v)

220 x 470 mm

200 x 300 mm

205 x 280 mm

210 x 275 mm

215 x 350 mm

190 x 210 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Chróm / sprška

/ funkčnosť

Chróm

139,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Chróm

149,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Chróm

179,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Nerez

189,- Akciová
cena € s DPH

/ funkčnosť

Nerez

79,- Akciová
cena € s DPH

175,- Akciová
cena € s DPH

Dávkovače saponátu
PLASTOVÝ

KOVOVÝ

SUMBA

NEREZOVÝ

HRANATÝ

Popis:

Popis:

Popis:

Popis:

Popis:

Zabudovateľný aj do
pracovnej dosky, hlavica
plastová

Zabudovateľný aj do
pracovnej dosky, hlavica
kovová

Zabudovateľný aj do
pracovnej dosky, hlavica
nerezová

Zabudovateľný aj do
pracovnej dosky, hlavica
nerezová

Zabudovateľný aj do
pracovnej dosky, hlavica
kovová-hranatá

Objem:

Objem:

Objem:

Objem:

Objem:

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

Materiál:

Materiál:

Materiál:

Materiál:

Materiál:

Plast/Chróm

Mosadz/Chróm

Matný nerez

Matný nerez

Mosadz/Chróm

13,- Akciová
cena € s DPH

22,- Akciová
cena € s DPH

26,- Akciová
cena € s DPH

NEREZOVÁ OCEĽ

SAT

Hlavnými vlastnosťami a prednosťami nerezovej ocele CrNi 18/10 sú:
• jednoduché udržiavanie čistoty a vysoká hygienická úroveň,
• odolnosť voči vysokej teplote a prudkým teplotným zmenám,
• odolnosť voči nárazu,
• odolnosť voči chemickým účinkom,
• 100 %-ná recyklovateľnosť.
Hrúbka nerezovej ocele sa pohybuje v rozmedzí od 0,5 mm do 1 mm, v závislosti od cenovej hladiny drezu.
Rozdiel medzi povrchovými úpravami sa prejavuje predovšetkým vo vzhľade a čiastočne v odolnosti voči poškriabaniu. Kým
leštená povrchová úprava SAT vytvára hladký a ľahko čistiteľný povrch, úprava DEK a MDEK vytvára matný povrch, ktorý je
menej citlivý na drobné škrabance, ale vyžaduje o trochu viac starostlivosti.
Technické vlastnosti základného materiálu sú identické vo všetkých troch typoch (SAT, DEK aj MDEK), ale nie všetky modely
drezov sú dostupné vo všetkých troch povrchových úpravách.

klasické
vložené drezy

36,- Akciová
cena € s DPH

Vzorkovník

Nerezové drezy ALVEUS sú dostupné v niekoľkých typoch povrchových materiálov (SAT, DEK a MDEK).

Typy inštalácií:

35,- Akciová
cena € s DPH

drezy do roviny
s pracovnou doskou

drezy na dosku
s plochou hranou

drezy pod
pracovnú dosku

BRS

HLADKÝ NEREZ

MATNÝ POVRCH

Hladká štruktúra

Brúsená štruktúra

DEK

MDEK

DEKOR

MIKRODEKOR

Tkaná štruktúra

Jemne tkaná štruktúra

celoplošné drezy
namiesto
pracovnej dosky
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Nerezové sety
780 x 435 mm
360 x 355 x 140 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

VO É
NO DN
CE HO
VÝ

BASIC 170 Ø90
rozmer

Akciový cenník 2018

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

RIVIERA

GRANDIA

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

210 x 170 mm

170 x 290 mm

160 x 300 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Chróm

dekor

615 x 500 mm
340 x 370 x 155 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

RIVIERA

rozmer (š x v)

860 x 500 mm
340 x 370 x 155 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

170 x 290 mm

135 x 310 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

dekor

RIVIERA

skrinka
materiál
príslušenstvo

170 x 290 mm

160 x 340 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

cena
84,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
94,- Akciová
€ s DPH za DEK

dekor

GRANDIA

skrinka
materiál
príslušenstvo

810 x 510 mm
340 x 400 x 190 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

cena
115,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
125,- Akciová
€ s DPH za DEK

SUNRISE

rozmer (š x v)

AZETA II

rozmer (š x v)

135 x 310 mm

220 x 320 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

dekor

/ funkčnosť

Chróm
cena
100,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
123,- Akciová
€ s DPH za DEK

hladký nerez

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

GRANDIA

HLBOKÁ
VANIČKA

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm / vyťahovacia
cena
105,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
128,- Akciová
€ s DPH za DEK

cena
172,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
195,- Akciová
€ s DPH za DEK

hladký nerez
dekor

COLPOS

rozmer (š x v)

AZETA II

rozmer (š x v)

170 x 290 mm

160 x 340 mm

220 x 320 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Chróm
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cena
91,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
101,- Akciová
€ s DPH za DEK

VO É
NO DN
CE HO
VÝ

vanička

/ funkčnosť

Chróm

170 x 290 mm
Chróm

ELEGANT 30

/ funkčnosť

Chróm

rozmer (š x v)

rozmer

COLPOS

rozmer (š x v)

210 x 170 mm

hladký nerez

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

Čistiaci prostiedok
ALLSHINE v cene setu

cena
92,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
99,- Akciová
€ s DPH za DEK

VO É
NO DN
CE HO
VÝ

790 x 500 mm
340 x 420 x 160 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

vanička

cena
88,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
95,- Akciová
€ s DPH za DEK

rozmer (š x v)

Chróm

LINE 80

/ funkčnosť

Chróm

GRANDIA

rozmer (š x v)

rozmer

/ funkčnosť

Chróm
cena
79,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
87,- Akciová
€ s DPH za DEK

hladký nerez

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

Čistiaci prostiedok
ALLSHINE v cene setu

SUNRISE

rozmer (š x v)

VO É
NO DN
CE HO
VÝ

ZOOM 30

cena
78,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
91,- Akciová
€ s DPH za DEK

210 x 170 mm
Chróm

rozmer

cena
76,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
89,- Akciová
€ s DPH za DEK

GRANDIA

rozmer (š x v)

Čistiaci prostiedok
ALLSHINE v cene setu

/ funkčnosť

Chróm

VO É
NO DN
CE HO
VÝ

ZOOM 10

/ funkčnosť

Chróm
cena
69,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
82,- Akciová
€ s DPH za DEK

hladký nerez

rozmer

KARINA

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm
cena
137,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
147,- Akciová
€ s DPH za DEK

Vysvetlivky:

/ funkčnosť

Chróm / vyťahovacia
cena
162,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
172,- Akciová
€ s DPH za DEK

vyťahovacia koncovka perlátora

cena
210,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
220,- Akciová
€ s DPH za DEK

otočná

sprška

Nerezové sety

Akciový cenník 2018
VO É
NO DN
CE HO
VÝ

FORM 30
Ø 510 mm
Ø 410 x 185 mm
I: od 450 mm
SAT, DEK

rozmer
vanička
skrinka
materiál
príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

RIVIERA

HLBOKÁ
VANIČKA

rozmer (š x v)

170 x 290 mm

135 x 310 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

dekor

skrinka
materiál
príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

RIVIERA

rozmer (š x v)

560 x 500 mm
480 x 360 x 165 mm
I: od 600 mm
SAT, DEK

materiál
príslušenstvo

160 x 300 mm

farebné prev.

farebné prev.

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

cena
69,- Akciová
€ s DPH za SAT

GRANDIA

príslušenstvo

Sifón s prípojkou na umývačku

175 x 180 mm
farebné prev.

GRANDIA

rohová: 900 mm, I: od 400 mm

SAT

príslušenstvo

Sifón s manuálnym ovládaním
a prípojkou na umývačku

SLIM

AZETA II

rozmer (š x v)

rozmer (š x v)

170 x 350 mm

220 x 320 mm

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

/ funkčnosť

Chróm
cena
93,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
103,- Akciová
€ s DPH za DEK

GRANDIA

/ funkčnosť

Chróm / vyťahovacia
cena
120,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
130,- Akciová
€ s DPH za DEK

cena
167,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
177,- Akciová
€ s DPH za DEK

Dávkovač plastový
v cene setu

hladký nerez

drezy do roviny
s pracovnou doskou

drezy na dosku
s plochou hranou

SUNRISE

rozmer (š x v)

OAZA

rozmer (š x v)

170 x 290 mm

135 x 310 mm

175 x 180 mm

farebné prev.

farebné prev.

farebné prev.

/ funkčnosť

Chróm

klasické
vložené drezy

cena
117,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
122,- Akciová
€ s DPH za DEK

farebné prev.

rozmer (š x v)

Typy inštalácií:

cena
107,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
112,- Akciová
€ s DPH za DEK

VO É
NO DN
CE HO
VÝ

ALLUX 30

materiál

/ funkčnosť

Chróm / vyťahov., sprška

170 x 290 mm

dekor

skrinka

/ funkčnosť

Chróm
cena
82,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
87,- Akciová
€ s DPH za DEK

hladký nerez

780 x 490 mm
350 x 400 x 160 mm

OAZA

rozmer (š x v)

farebné prev.

Chróm

vanička

COLPOS

rozmer (š x v)

160 x 340 mm

/ funkčnosť

rozmer (š x v)

rozmer

cena
77,- Akciová
€ s DPH za SAT

VO É
NO DN
CE HO
VÝ

BASIC 160

materiál

cena
76,- Akciová
€ s DPH za SAT

farebné prev.

dekor

skrinka

/ funkčnosť

Chróm

170 x 290 mm

hladký nerez

780 x 435 mm
340 x 370 x 140 mm
340 x 370 x 140 mm
I: od 800 mm
SAT, DEK

/ funkčnosť

Chróm

Chróm

vanička

KARINA

rozmer (š x v)

170 x 290 mm

/ funkčnosť

rozmer (š x v)

rozmer

GRANDIA

rozmer (š x v)

VO É
NO DN
CE HO
VÝ

MORE 10
skrinka

cena
90,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
98,- Akciová
€ s DPH za DEK

farebné prev.

hladký nerez

vanička

cena
85,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
93,- Akciová
€ s DPH za DEK

210 x 170 mm
Chróm

rozmer

/ funkčnosť

Chróm

VO É
NO DN
CE HO
VÝ

480 x 480 mm
405 x 355 x 155 mm
I: od 450 mm
SAT

vanička

/ funkčnosť

Chróm
cena
77,- Akciová
€ s DPH za SAT
cena
85,- Akciová
€ s DPH za DEK

hladký nerez

ALLUX 70

SUNRISE

rozmer (š x v)

210 x 170 mm
Chróm

rozmer

GRANDIA

rozmer (š x v)

/ funkčnosť

Chróm
cena
120,- Akciová
€ s DPH za SAT

drezy pod
pracovnú dosku

/ funkčnosť

Chróm / vyťahov., sprška
cena
126,- Akciová
€ s DPH za SAT

celoplošné drezy
namiesto
pracovnej dosky

cena
156,- Akciová
€ s DPH za SAT
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Koše na odpad

Akciový cenník 2018

SESAMO

ALADIN (RUČNÝ VÝSUV)

1x 16L / 2x 8L
311 x 235 x 334 mm
od 400 mm
pevný

objem
rozmer
skrinka
prevedenie

17,-

16 l

Akciová cena
€ s DPH

rozmer
skrinka
prevedenie

19,-

8l
8l

8l

skrinka
prevedenie

16 l

16 l

8l

8l

8l

8l

8l

8l

rozmer
skrinka
prevedenie

16 l

Akciová cena
€ s DPH

16 l

8l

8l

8l

8l

8l

8l

skrinka
prevedenie

36,-

16 l

Akciová cena
€ s DPH

rozmer
skrinka
prevedenie

1l

14 l

skrinka
prevedenie

16 l

rozmer
skrinka
prevedenie

119,-

7,5 l
16 l

16 l

30 l

Akciová cena
€ s DPH

7,5 l

2x 30L
380 x 520 x 510 mm
od 450 mm

objem

2x 16L / 1x 16L + 2x 7,5L
350 x 475 x 370 mm
od 450 mm
zabudovateľný do skrinky, ručný výsuv

rozmer

87,-

Akciová cena
€ s DPH

ALBIO 40 (RUČNÝ VÝSUV / ČELNÝ VÝSUV)

ALBIO 30 (RUČNÝ VÝSUV)
objem

14 l

21 l

Akciová cena
€ s DPH

7,5 l

1x 21L + 1x 1L / 2x 14L
255 x 455 x 400 mm
od 300 mm
zabudovateľný do skrinky, ručný výsuv

objem

40,-

7,5 l

Akciová cena
€ s DPH

ALBIO 20 (RUČNÝ VÝSUV)

1x 16L / 2x 7,5L
235 x 380 x 360 mm
od 300 mm
zabudovateľný do skrinky, ručný výsuv

rozmer

99,-

16 l

ALBIO 10 (RUČNÝ VÝSUV)
objem

2x 16L / 1x 16L + 2x 8L / 4x 8L
355 x 466÷900 x 365 mm
od 400 mm
zabudovateľný do skrinky, čelný výsuv

objem

74,-

16 l

Akciová cena
€ s DPH

EKKO FRONT (ČELNÝ VÝSUV)

2x 16L / 1x 16L + 2x 8L / 4x 8L
370 x 470÷930 x 365 mm
od 450 mm
zabudovateľný do skrinky, ručný výsuv

rozmer

38,-

8l
16 l

Akciová cena
€ s DPH

EKKO (RUČNÝ VÝSUV)
objem

1x 16L / 2x 8L
300 x 335÷685 x 362 mm
od 350 mm
zabudovateľný do skrinky, ručný výsuv

objem

zabudovateľný do skrinky, ručný výsuv / čelný
výsuv - príslušenstvo za príplatok

30 l

159,-

Akciová cena
€ s DPH

TLMENÉ ZATVÁRANIE ALBIO 40

ÚCHYTY NA ČELNÝ VÝSUV ALBIO 40

popis

popis

Príslušenstvo pre tlmené zatváranie koša

Príchytky pre čelný výsuv

pre typ koša

pre typ koša

ALBIO 40

ALBIO 40

(ČELNÝ VÝSUV

ALBIO 50 S POJAZDOM A TLMENÍM)
2x 17L + 2x 1L
564 x 450 x 298 mm
od 600 mm

objem
rozmer
skrinka

zabudovateľný do skrinky, čelný výsuv
s pojazdom a tlmením v cene

prevedenie

18

1l

1l

17 l

17 l

239,-

Akciová cena
€ s DPH

48,-

Akciová cena
€ s DPH

29,-

Akciová cena
€ s DPH

Odsávače pár

Akciový cenník 2018

KENDO DAVOLINE

LINEA STAR - S

príkon (max)

príkon (max )

sací výkon (max )
hladina hluku
rozmery (š

x

h

x

v)

odsávacie potrubie
ovládanie
osvetlenie
akrylátový filter
uhlíkový filter
farebné prevedenie
montáž

1x 130 W
320 m3/h
67 dB
600 x 487 x 130 mm
Ø 120 mm, vývod zadný / horný
3 výkonové stupne
žiarovkové, 2x 40W
áno
voliteľne za príplatok, 1 ks / dig.
biely
podskrinková

sací výkon (max)
hladina hluku
rozmery (š

x

h

x

v)

odsávacie potrubie
ovládanie
osvetlenie
hliníkový filter
uhlíkový filter
farebné prevedenie
montáž

1x 110 W
244 m3/h
60 dB
600 x 305 x 176 mm
Ø 120 mm, vývod horný
3 výkonové stupne
halogénové, 2x 28W
umývateľný, 2x kazeta
voliteľne za príplatok, 2 ks / dig.
biele telo / nerezový čelný panel
zabudovateľný do skrinky

45,-

89,-

Akciová cena
€ s DPH
FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM
Pre vnútornú
recirkuláciu vzduchu

6,50

Akciová cena
€ s DPH
FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM
Pre vnútornú
recirkuláciu vzduchu

Akciová cena
€ s DPH

AIRLINE DAVOLINE

ZEPHYR DAVOLINE

príkon (max)

príkon (max )

sací výkon (max )
hladina hluku
rozmery (š

x

h

x

v)

odsávacie potrubie
ovládanie
osvetlenie
hliníkový filter
uhlíkový filter
farebné prevedenie
montáž

1x 140 W
650 m3/h
62 dB
597 x 500 x 710÷1.277 mm
Ø 120 mm, vývod horný
3 výkonové stupne
žiarovkové, 2x 40W
umývateľný, 1x kazeta
voliteľne za príplatok, 2 ks / dig.
nerezový
na stenu

sací výkon (max)
hladina hluku
rozmery (š

x

h

x

v)

odsávacie potrubie
ovládanie
osvetlenie
hliníkový filter
uhlíkový filter
farebné prevedenie
montáž

6,00

Akciová cena
€ s DPH

1x 160 W
600 m3/h
44 dB
900 x 550 x 723÷1.037 mm
Ø 120 mm, vývod horný
3 výkonové stupne
halogénové, 2x 20W
umývateľný, 2x kazeta
voliteľne za príplatok, 1 ks / dig.
nerezový + žiaruvzdorné sklo
na stenu

119,-

279,-

Akciová cena
€ s DPH
FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM
Pre vnútornú
recirkuláciu vzduchu

8,00

Akciová cena
€ s DPH
FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM
Pre vnútornú
recirkuláciu vzduchu

Akciová cena
€ s DPH

TORNADO DAVOLINE

AMALFI DAVOLINE

príkon (max)

príkon (max)

sací výkon (max )
hladina hluku
rozmery (š

x

h

x

v)

odsávacie potrubie
ovládanie
osvetlenie
hliníkový filter
uhlíkový filter
farebné prevedenie
montáž

1x 190 W
850 m3/h
64 dB
900 x 500 x 780÷990 mm
Ø 120 mm, vývod horný
3 výkonové stupne
halogénové, 2x 50W
umývateľný, 2x kazeta
voliteľne za príplatok, 2 ks / dig.
nerezový + žiaruvzdorné sklo
na stenu

sací výkon (max )
hladina hluku
rozmery (š

x

h

x

v)

odsávacie potrubie
ovládanie
osvetlenie
hliníkový filter
uhlíkový filter
farebné prevedenie
montáž

13,00

Akciová cena
€ s DPH

1x 200 W
850 m3/h
60 dB
900 x 480 x 436÷836 mm
Ø 150 mm, vývod horný
3 výkonové stupne
halogénové, 2x 10W
umývateľný, 1x kazeta
voliteľne za príplatok, 2 ks / dig.
nerezový + žiaruvzdorné sklo
na stenu

329,-

359,-

Akciová cena
€ s DPH
FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM
Pre vnútornú
recirkuláciu vzduchu

9,00

Akciová cena
€ s DPH

Akciová cena
€ s DPH
FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM
Pre vnútornú
recirkuláciu vzduchu

6,50

Akciová cena
€ s DPH
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Ostatné príslušenstvo
PRÍBORNÍK PE - 400
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PRÍBORNÍK PE - 450

PRÍBORNÍK PE - 600

PRÍBORNÍK PE - 900

rozmer (š x h)

rozmer (š x h)

rozmer (š x h)

rozmer (š x h)

305÷350 x 430÷490 mm

350÷390 x 430÷490 mm

505÷540 x 430÷490 mm

800÷840 x 430÷490 mm

materiál

materiál

materiál

materiál

plast, možnosť skrátiť

plast, možnosť skrátiť

plast, možnosť skrátiť

plast, možnosť skrátiť

8,-

9,-

Akciová cena
€ s DPH

12,-

Akciová cena
€ s DPH

30,-

Akciová cena
€ s DPH

Akciová cena
€ s DPH

ALLSHINE

SADA PRÍCHYTIEK

NEREZOVÁ MISKA

NEREZOVÁ MISKA

DRÔTENÝ KOŠÍK

DRÔTENÝ KOŠÍK

popis

popis

rozmer

rozmer

rozmer

rozmer

Čistiaci prostriedok na nerezové
a granitové drezy

na montáž nerezových drezov,
sada 12 ks

419 x 197 mm

360 x 171 mm

345 x 315 x 125 mm

Ø 340 x 125 mm

materiál

materiál

materiál

materiál

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

pre drezy

pre drezy

pre drezy

pre drezy

PURE, KOMBINO, CRYSTALIX,
INTERMEZZO

LINE

ELEGANT, ZOOM, BASIC, CLASSIC

FORM

objem

250 ml

5,-

5,-

Akciová cena
€ s DPH

49,-

Akciová cena
€ s DPH

39,-

Akciová cena
€ s DPH

20,-

Akciová cena
€ s DPH

21,-

Akciová cena
€ s DPH

Akciová cena
€ s DPH

SKLENENÁ DOSKA

SKLENENÁ DOSKA

KRÁJACIA DOSKA

KRÁJACIA DOSKA

KRÁJACIA DOSKA

KRÁJACIA DOSKA

rozmer

rozmer

rozmer

rozmer

rozmer

rozmer

415 x 215 x 4 mm

355 x 215 x 4 mm

360 x 220 x 25 mm

355 x 240 x 25 mm

420 x 240 x 17 mm

380 x 210 x 17 mm

materiál

materiál

materiál

materiál

materiál

materiál

Sklo biele/čierne

Sklo

Tvrdé drevo

Tvrdé drevo

Tvrdé drevo

Tvrdé drevo

pre drezy

pre drezy

pre drezy

pre drezy

pre drezy

pre drezy

LINE

LINE

ZOOM, ELEGANT, VARIANT, BASIC,
CLASSIC

ROCK, NIAGARA 20

NIAGARA 30, 70, FALCON 30

STYLUX, PURE, QUADRIX,
CRYSTALIX, KARAT

33,-

Akciová cena
€ s DPH

32,-

Akciová cena
€ s DPH

DRVIČ ODPADU
ECONOMY PLUS

25,-

19,-

Akciová cena
€ s DPH

ECOMASTER

ECOMASTER
Štandardný model určený
pre bežné domácnosti

rozmery (š x v)

rozmery (š x v)

otáčky
objem drviacej komory
hmotnosť
drviace segmenty
záručná doba
príslušenstvo v cene

145 x 365 mm
375 W (1/2 HP)
2.600 ot./min.
1,48 L
4,40 kg
nerezová oceľ,
zosilnené lopatky
2 roky
pneumatický
spínač - chróm

Akciová cena
€ s DPH

výkon
otáčky
objem drviacej komory
hmotnosť
drviace segmenty

279,-

Akciová cena
€ s DPH

záručná doba
príslušenstvo v cene

Výrobca: KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.
Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija
Tel.: +38 617 095 100, Fax: +38 617 058 466
www.kovinoplastika.si, info@kovinoplastika.si
www.alveus.si, info@alveus.si

145 x 368 mm
550 W (3/4 HP)
2.700 ot./min.
1,48 L
5,0 kg
nerezová oceľ,
zosilnené lopatky
3 roky
pneumatický
spínač - chróm

13,-

Akciová cena
€ s DPH

DRVIČ ODPADU
STANDARD EVO3

Ekonomický model určený
pre menšie domácnosti
výkon

13,-

Akciová cena
€ s DPH

339,-

Akciová cena
€ s DPH

Váš predajca:

Dovozca a veľkoobchodný predajca v SR:
MAXIMA ŽILINA, Radlinského 27, 010 01 Žilina
tel: +421 415 643 168-9, fax: +421 415 643 172
e-mail: obchod@maximazilina.sk, www.maximazilina.sk
Všetky technické informácie uvedené v tomto cenníku sú platné v čase jeho výroby, pričom výrobca si vyhradzuje právo zmien vo vybavení a prevedení jednotlivých výrobkov. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na možné farebné
a tvarové odchýlky. Zobrazenie farebnosti materiálov je limitované technológiou tlače a nemusí zodpovedať skutočnosti. Všetky uvedené ceny sú odporúčané predajné, vrátane DPH, bez dekorácie.
Platnosť cenníka je od 1.2.2018, jeho vydaním sa končí platnosť predchádzajúcich cenníkov ALVEUS.

