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NA NASZYCH PRODUKTACH MOŻNA POLEGAĆ
Firma RAVAK została założona w 1991 roku i do tej pory w 100% znajduje się w rękach czeskich założycieli. Produkując
początkowo kabiny prysznicowe i brodziki, firma stała się jednym z największych producentów wyposażenia
łazienkowego w środkowej i wschodniej Europie. Sukces przyniosło nam dotrzymywanie najwyższych standardów,
takich jak bezkompromisowe czuwanie nad jakością oraz oryginalny, własny design. Jednak to, co nas rzeczywiście
odróżnia od konkurencji to produkty we wszystkich aspektach zorientowane na potrzeby klienta - wygodne, praktyczne,
niezawodne i jednocześnie piękne. Jesteśmy twórcami trendów, wykorzystujemy zaawansowane rozwiązania techniczne,
opatentowane technologie i wysokiej jakości materiały. Naszym celem jest tworzenie konceptów - kompleksowych
rozwiązań łazienkowych, w których wnętrze łazienki z wanną czy kabiną prysznicową dopełnia umywalka, meble oraz
szeroka gama akcesoriów o dopasowanym designie.
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10 000 000 zadowolonych klientów
10 000 salonów sprzedaży
w 50 krajach
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Design STORZ
DESIGNER TO NIE TYLKO ARTYSTA
I NAIWNY FANTASTA
Dobry designer jest przede wszystkim dobrym technikiem i konstruktorem,
który dostrzega praktyczne aspekty projektowanego produktu i potrafi nadać
mu oryginalny charakter zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym.
Właśnie z tych względów RAVAK wybrał do długoletniej współpracy studio, które
jest w stanie sprostać wymaganiom i jednocześnie być kuźnią pomysłów w tak
konkurencyjnym środowisku, jakim jest np. przemysł samochodowy. Właśnie
ci projektanci, którzy konstruują karoserie i wnętrza aut światowych marek, pracują
również dla firmy RAVAK.

Achim Storz

Założyciel studia Design Storz. Projektując nasze wanny, studio
Storz czerpało z tradycji i doświadczenia w projektowaniu wnętrz
luksusowych samochodów dla marek Porsche, BMW i Audi,
ale również z tworzenia dóbr konsumpcyjnych dla marek Adidas,
Hugo Boss i Colgate. Achim Storz kreuje produkty RAVAK dając
im autorski design i precyzyjne rozwiązania.
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Design NOSAL
ZMYSŁ ESTETYKI I HARMONII
JEST PODSTAWĄ DOBREGO DESIGNU
Zdolność do realizacji piękna sama w sobie dzisiaj już nie wystarczy.
Świat techniki jest coraz bardziej skomplikowany i każdemu z nas coraz
trudnej jest się w nim orientować. Dlatego pragniemy posiadać produkty
nie tylko ciekawe kształtem, ale przede wszystkim praktyczne, technicznie
przemyślane, proste i bezpieczne.

10°

Kryštof Nosál

Założyciel studia Nosal design. Czołowy czeski designer
zorientowany na wzornictwo produktowe, w którym główną zasadą
są nieskomplikowane rozwiązania z czytelnym przesłaniem. Swoje
pomysły wykorzystał przy tworzeniu produktów marki Narex, jest
współautorem pralki dla mężczyzn Electrolux i wielu produktów
łazienkowych marki RAVAK. Jest stałym uczestnikiem prestiżowych
konkursów designowych - nominowany do Czech Grand Design,
zdobywca nagrody EDIDA, Top design, Red Dot oraz iF.
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RAVAK technologie
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TECHNOLOGIE
GWARANTEM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Nie tylko materiały wysokiej jakości, ale i użyte materiały wpływają na
końcowy rezultat. Jesteśmy jedynym producentem w środkowej i wschodniej
Europie, który produkuje we własnej galwanizerni i lakierni, gwarantując w ten
sposób 100% kontrolę jakości wykończenia kabin i drzwi prysznicowych oraz
parawanów nawannowych.
W przypadku produkcji wanien akrylowych korzystamy z techologii
wertykalnego ogrzewania punktowego umożliwiającego doskonałe
dopasowanie płyty akrylowej do formy.

Tłocznia RAVAK
Powstawanie akrylowej formy przyszłej
wanny z wykorzystaniem metod
wertykalnego ogrzewania.
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OCHRONA
SZKŁA

mikroskopowy obraz szkła

powierzchnia szkła
zabezpieczona powłoką
RAVAK AntiCalc®

powierzchnia
zwykłego szkła

Galwanizernia RAVAK
Eloksowanie profili aluminiowych produkcja najbardziej trwałych profili
kabin prysznicowych,
drzwi i parawanów.

Lakiernia RAVAK
Elektrostatyczne nanoszenie powłoki
proszkowej na aluminiowe profile kabin
i drzwi prysznicowych oraz parawanów
nawannowych.

RAVAK AntiCalc®
Revolucyjna technologia, która tworzy
na szkle niewidzialną hydrofobową
powłokę odpychającą wodę.
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Praktyczne porady, czyli jak zaprojektować łazienkę

Przed rozpoczęciem projektowania łazienki
warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych
pytań:
1

1

2

Ile osób będzie korzystało z łazienki?

Zaplanuj przestrzeń do przechowywania i dobierz
odpowiednie wyposażenie.
2

Planujesz mieć wannę czy kabinę? A może jedno
i drugie.  

Jeśli masz za mało miejsca na wannę i kabinę, zainstaluj
wannę z parawanem nawannowym.
3

Toaleta z łazienką, czy osobno?

Wanna i prysznic w jednej łazience.

Rozwiązanie do mniejszych i średnich łazienek
z przestrzenią do odkładania na wannie,
parawanem i wysoką szafką - koncept Rosa.

3

4

Jeśli macie taką możliwość, a z łazienki korzystają
przynajmniej dwie osoby warto te pomieszczenia oddzielić.
4

Nie masz w łazience tyle miejsca, ile
potrzebujesz?

Rozważ możliwość poszerzenia łazienki kosztem
innego pomieszczenia.
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Toaleta w osobnym pomieszczeniu.

Sprytne i oszczędzające przestrzeń rozwiązanie
do najmniejszych łazienek - koncept Avocado.

Jak wybrać kabinę prysznicową?

Sprecyzuj parametry wyboru:
Kształt

Konstrukcja

półokrągła

„Warto zastanowić się nie tylko nad

ramowa

wyglądem kabiny prysznicowej,
ale również nad jej konstrukcją
i sposobem otwierania, który powinien

kwadrat lub prostokąt

być dobrany do wielkości łazienki.“

bezramowa

Sposób otwierania (przesuwne, łamane, obrotowe czy zawiasowe)

Przesuwne
- oszczędność miejsca
w łazience, woda
spływa bezpośrednio
do brodzika.

Łamane przesuwne
- obszerne wejście.
Ten sposób otwierania
zapobiega wyciekaniu
wody poza przysznic.

Obrotowe/piwotowe
- prosty, piwotowy
system otwierania,
który nie wymaga
konserwacji.

Obrotowe/zawiasowe
- oparte na mechanizmie
podnoszenia zapewniającym
zatrzymanie drzwi
w podstawowej pozycji.
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Praktyczne porady

- możliwości drzwi prysznicowych

Wybierz jeden z wariantów
drzwi pryszniowych.
Nie ograniczaj się standardowymi rozmiarami kabin
i odkryj możliwości drzwi prysznicowych. Możesz
zaoszczędzić aż połowę ceny za kabinę prysznicową
a równocześnie zwiększyć przestrzeń kąpielową. Warto
się zastanowić, czy zamiast rozmiaru
90 x 90 cm nie lepiej sprawdzi się prysznic
np. 80 x 100 cm. Zajmie taką samą powierzchnię,
a zaoferuje większy komfort kąpieli.
Możliwe rozwiązania:

1 Drzwi prysznicowe ze ścianką stałą

+

1

drzwi prysznicowe

2

=
ścianka stała

+
róg łazienki

kabina prysznicowa

=
ścianka działowa

kabina prysznicowa

3

2 Drzwi prysznicowe we wnęce
3 Przestrzeń prysznicowa wydzielona drzwiami
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Prysznic w wydzielonej części łazienki

Prysznic we wnęce

Rozwiązania na miarę
"Kabina prysznicowa
do niestandardowej przestrzeni?
Mamy rozwiązanie!"

Masz niestandardową łazienkę? Nie mieści
się w niej kabina prysznicowa o klasycznym
kształcie i rozmiarze? Wyprodukujemy
ją na miarę Twoich potrzeb.
Wejdź na stronę nietypowe.ravak.pl
i skorzystaj z Konfiguratora rozwiązań
na miarę RAVAK.
Podręcznik online, z którym krok po kroku zestawisz produkt na miarę łazienki (kabinę prysznicową, drzwi
prysznicowe, ściankę stałą i parawan nawannowy lub drzwi). Program umożliwia modelowanie produktu według
kształtu, rozmiaru, koloru ramy, zawiasów i wypełnienia. Po zdefiniowaniu parametrów kabiny lub drzwi prysznicowych
będziesz mógł automatycznie wygenerować plik ze szczegółami produktu, który posłuży do przygotowania
zamówienia u sprzedawcy. Adresy najbliższych punktów sprzedaży wskaże konfigurator.
Konfigurator rozwiązań na miarę pozwoli Ci dobrać produkt o nietypowej wysokości czy szerokości spośród
tych dostępnych w ofercie. Jeśli poszukujesz produktu do pomieszczenia ze skosami lub z niestandardowymi
ścianami – skontaktuj się z nami: info@ravak.pl.

Rozwiązania na
miarę RAVAK

Nietypowe drzwi
prysznicowe na
poddaszu ze skosami.

Poszerzone drzwi
prysznicowe bez
dolnej ramy (wejście
bezbarierowe).
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Koncept Chrome - najszerszy koncept łazienkowy na rynku

Kompleksowa aranżacja łazienki z jednym stylu.

Wanna prostokątna lub
asymetryczna z wygodnym
siedziskiem

Siedziska
16

Parawan
nawannowy

Umywalki i meble łazienkowe

Design Kryštof Nosál

Kabiny i drzwi prysznicowe
w różnych wariantach

WC i bidet

Baterie łazienkowe

Brodziki prysznicowe
lub odpływy liniowe

Dodatki łazienkowe

Wychodzi naprzeciw - Koncept

Najlepsze pomysły to te najprostsze.
Niewielki obrót o 10° stał się podstawą praktycznej i efektywnej koncepcji.

Asymetryczna wanna
z przestrzenią na kosmetyki
lub wanna prostokątna

Obrócona w kierunku łazienki
umywalka umożliwia
wygodny dostęp

10°

Design Kryštof Nosál

Parawan
nawannowy

Kabiny prysznicowe

Brodziki prysznicowe
lub odpływy liniowe

Meble łazienkowe

Baterie łazienkowe

Dodatki łazienkowe
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Koncept Formy - łagodne przejście kształtu w dwóch formach

Formy 01

Design Kryštof Nosál

Purystyczny w kształcie zestaw
z elementami zamierzonej asymetrii.

Wanna Formy 01

Blaty
podumywalkowe
18

Formy 02

Subtelne wydłużone linie umywalki i wanny
dały początek oryginalnej kolekcji.

Umywalka Formy 01

Baterie
łazienkowe

Design Kryštof Nosál

Bateria
wannowa stojąca

Wanna Formy 02

Szafka
podumywalkowa

Umywalka Formy 02

Wysoka
szafka

Dla wyjątkowej łazienki - Koncept

Evolution

Niepowtarzalny design pełnych kształtów, który buduje atmosferę relaksu.
Koncept tworzy wanna dopełniona umywalką i meblami w jednym stylu.

Niepowtarzalna wanna

Meble łazienkowe w kolorze białym

Design Kryštof Nosál

Umywalka

Lustro z półeczką

Wysoka szafka z półkami  
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Koncept Rosa - przestronna kabina i wygodna wanna w jednym

Koncept odpowiedni do mniejszej, jak i do większej łazienki.
Kompletne i ponadczasowe rozwiązanie doskonałe w każdym detalu.

Zaskakujące wygodne wanny

Meble łazienkowe w trzech rozmiarach
20

Design Kryštof Nosál

Parawany nawannowe

Umywalki w różanych rozmiarach

Wysokie szafki
z półkami wewnętrznymi

Baterie łazienkowe

W prostocie jest piękno - Koncept

Kompleksowe rozwiązanie łazienkowe, w którym na pierwszym
miejscu jest funkcjonalność.

Wanna z szerokim, płaskim dnem

Meble łazienkowe w czterech dekorach
z wysokiej jakości okuciami i impregnacją

Parawany nawannowe

Wysokie szafki
z półeczkami

Classic

Design Kryštof Nosál

Umywalki w różnych wariantach

Baterie łazienkowe
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Koncept Avocado - z minimum do maksimum

Koncept tworzy wygodna i bardzo oszczędna wanna z praktyczną umywalką,
odpowiednia nawet do najmniejszych łazienek.

Wanna oszczędzająca przestrzeń

22

Umywalka z przestrzenią do odkładania,
zalecana do instalacji nad wanną

Design Achim Storz

Zgrabna układanka do małej łazienki - Koncept

Rozwiązanie dające największą oszczędność miejsca, zapewniające
wygodną kąpiel w wannie i pod prysznicem.

Komfortowa wanna
do kąpieli i prysznica

Parawan nawannowy
składany na ścianie

BeHappy II

Design Kryštof Nosál

Umywalka zaprojektowana Szafka pod umywalkę
do umieszczenia nad wanną
symetryczną
ravak.pl 23

Kabiny prysznicowe
Kolorystyka profili kabin prysznicowych i drzwi
Biały

lakierowane profile
z grubościennego aluminium

W seriach Matrix, 10°, Chrome,
Pivot, Blix i Supernova

Satyna

eloksowane profile
z grubościennego aluminium

W seriach Matrix, 10°, Chrome,
Pivot, Blix i Supernova (tylko
w wybranych produktach)

Chrom

metalowe chromowane
zawiasy/mocowania/uchwyty

W serii Brilliant i SmartLine

Połysk

polerowane eloksowane
profile z grubościennego
aluminium

W seriach Matrix, 10°, Chrome,
Pivot i Blix

Wypełnienie kabin prysznicowych, drzwi i parawanów nawannowych
Bezpieczne szkło hartowane - z ochronną powłoką AntiCalc®
Transparent

Grape

We wszystkich seriach kabin prysznicowych

Grafit

W serii Blix i Supernova

W serii Blix

Tworzywo
Rain

Pearl

Supernova

Supernova - tylko parawany nawannowe

Uchwyty kabin prysznicowych i drzwi
Brilliant

SmartLine

Matrix

Chrome

Pivot

Blix

24

10°

Profile poszerzające i mocujące
20 mm

-10

20 mm

0

+10

regulacji o

+ / - 10 m

m od nom

Kabina pr

Profil mocujący

Profil poszerzający

Profil poszerzający

Możliwość

Profil mocujący
Służy do mocowania kabin
i drzwi prysznicowych do
ściany.
Standardowo dołączany
jest do każdego produktu,
w którym należy go użyć.

inalnego ro

zmiaru

ysznicowa

Profile poszerzające
Umożliwiają poszerzenie
kabin i drzwi prysznicowych
o 2 cm na każdej stronie.
Profile poszerzające
są dostępne w seriach:
Pivot, Blix i Supernova

Użyte symbole
8
mm
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OCHRONA
SZKŁA

CICHY
PRZESUW

GRUBOŚĆ
SZKŁA

10 LAT
GWARANCJI NA
ANTIBLOCK

MECHANIZM
PODNOSZENIA

WYPINANIE
DRZWI

Szkło chronione
opatentowaną technologią
RAVAK AntiCalc®

Bezproblemowy
i cichy przesuw kabiny
i drzwi prysznicowych

Grubość szkła
(w wariancie ze szklanym
wypełnieniem)

10 lat
gwarancja

Podnoszenie drzwi
i aretacja w zakładanej pozycji

Wypinanie drzwi

B SET

180°

R

SilentRun

TEST
ŻYWOTNOŚCI
30 LAT

L/R
WARIANT

CICHY
PRZESUW

ŁATWE
CZYSZCZENIE

Wysokiej jakości
chromowane elementy
z żywotnością minimum
30 lat

Prawy/lewy wariant
po obróceniu w trakcie
montażu o 180°

Cichy przesuw
kabiny
prysznicowej

Minimalny
profil i brak
niedostępnych
miejsc

L
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Brilliant
Design Kryštof Nosál

-  Najnowocześniejsze technologie i najlepsze materiały dla maksymalnego luksusu.
-  Jakość bez kompromisów - gwarantowana żywotność wszystkich metalowych
elementów minimum 30 lat.
-  Możliwość dopasowania do nierówności budowlanych od - 10 aż do + 5 mm
   od nominalnego rozmiaru.

8/6
mm
GRUBOŚĆ
SZKŁA

B SET
ŁATWE
CZYSZCZENIE

OCHRONA
SZKŁA

MECHANIZM
PODNOSZENIA

TEST
ŻYWOTNOŚCI
30 LAT

W wykonaniu
CHROM

Wypełnienie
TRANSPARENT

BSKK3 – 80, 90, 100 cm
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BSKK4 – 80, 90, 100 cm

BSRV4 – 80, 90, 100 cm

BSDPS – 80 - 120 cm

BSD2 – 80, 90, 100 cm
BSD3 – 110, 120 cm

Walk-In

Kabiny prysznicowe i drzwi
Design Kryštof Nosál

-  Rozwiązanie na miarę
8
mm
-  Produkty Walk-In Wall, Corner i Free zamówisz osobiście w partnerskim salonie sprzedaży
lub online poprzez konfigurator rozwiązań na miarę. Pozostałe produkty Walk-In Combination
możesz zamówić tylko e-mailowo lub osobiście w salonie sprzedaży. Więcej informacji na www.
ravak.pl lub info@ravak.pl.
-  Szklane wypełnienie można dowolnie konfigurować, dzięki profilowi mocującemu i narożnemu.

GRUBOŚĆ
SZKŁA

ŁATWE
CZYSZCZENIE

OCHRONA
SZKŁA

W wykonaniu
CHROM

Wypełnienie
TRANSPARENT

Walk-In Wall

Walk-In Corner

Walk-In Free

Walk-In Combination AT1 Walk-In Combination AT2

Walk-In Combination AT3

Walk-In Combination AT4

Walk-In parawan
nawannowy
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SmartLine
Design Kryštof Nosál

-  Wysokiej jakości chromowane zawiasy dodają kabinie czystego i minimalistycznego wyglądu.
6
mm
-  Doskonała wodoszczelność, dzięki profilom mocującym i listwom uszczelniającym.
-  Przystosowanie do nierówności budowlanych aż do 15 mm od podstawowej pozycji mocowania.

GRUBOŚĆ
SZKŁA

OCHRONA
SZKŁA

MECHANIZM
PODNOSZENIA

W wykonaniu
CHROM

Wypełnienie
TRANSPARENT

SMSKK4 – 80, 90 cm
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SMSRV4 – 80, 90 cm

SMSD2 – 90, 100, 110, 120 cm
+ SMPS – 80, 90, 100 cm

SMSD2 – 90, 100, 110, 120 cm

Matrix

Kabiny prysznicowe i drzwi
Design Kryštof Nosál

-  Nowoczesny design oparty na prostych liniach.
-  Bezproblemowy system przesuwu dla łatwego otwierania drzwi.
-  Elegancka konstrukcja bez dolnego profilu prowadzącego.

8/6
mm
GRUBOŚĆ
SZKŁA

ŁATWE
CZYSZCZENIE

OCHRONA
SZKŁA

Kolor profilu
POŁYSK

SATYNA

BIAŁY

Wypełnienie
TRANSPARENT

MSRV4 – 80, 90, 100 cm

MSDPS – 100 / 80
- 120 / 90 cm

MSD2 – 100, 110, 120 cm
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10°
Design Kryštof Nosál

nowość

-  Wzornictwo nawiązujące do konceptu 10° - produktów dla całej łazienki.
6
mm
-  Praktyczna asymetria dla pełnej wygody. Asymetryczny kształt kabiny
z przesuniętym narożnikiem do wnętrza kabiny ułatwi poruszanie się w łazience
i zaoferuje obszerną przestrzeń prysznicową.
-  Technicznie sprawdzone rozwiązanie całej serii kabin prysznicowych 10° gwarantuje ciche
i niezawodne działanie przez wiele lat.
GRUBOŚĆ
SZKŁA

L

180°

R

OCHRONA
SZKŁA

L/R
WARIANT

KONCEPTY

WYPINANIE
DRZWI

W wykonaniu
POŁYSK

SATYNA

BIAŁY

Wypełnienie
TRANSPARENT

10AP4 - 120/90 (75)

30

10RV2 - 80, 90

10RV2K – 80 - 120 cm 10DP2 - 100, 110, 120 cm 10DP4 - 120 - 200 cm
+ 10RV2K – 80 - 120 cm

10PS - 80, 90, 100 cm

Chrome

Kabiny prysznicowe i drzwi
Design Kryštof Nosál

-  Część największego konceptu łazienkowego na rynku.
6
mm
-  Charakterystyczny kształt owalu łączy wszystkie elementy w spójną, estetyczną całość.  
-  Obrotowy słupek zastępujący zawias umożliwia otweranie i zamykanie drzwi
na zewnątrz i do wewnątrz, co znacznie ułatwia wietrzenie kabiny.
-  Doskonała szczelność, dzięki listwie progowej o wysokości 10 mm i dolnej listwie okapowej.

GRUBOŚĆ
SZKŁA

OCHRONA
SZKŁA

MECHANIZM
PODNOSZENIA

KONCEPTY

Kolor profilu
POŁYSK

SATYNA

BIAŁY

Wypełnienie
TRANSPARENT

CSKK4 – 80, 90 cm

CRV1 – 80, 90, 100 cm
+ CRV1 – 80, 90, 100 cm

CRV2 – 80 - 120 cm
+ CRV2 – 80 - 120 cm

CRV1 lub CRV2
+ CPS – 80 - 100 cm

CSD1 – 80, 90 cm
i CSD2 – 100 - 120 cm

CSDL2 – 90 - 120 cm
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Pivot
Design Kryštof Nosál

-  Niezniszczalny mechanizm piwotowy, który przy otwieraniu drzwi obraca je wokół osi.
-  Profile poszerzające umożliwiają rozszerzenie produktu o 2 cm na każdej stronie.
-  Łatwe czyszczenie - bez niedostępnych miejsc.

L

6
mm
GRUBOŚĆ
SZKŁA

180°

R

ŁATWE
CZYSZCZENIE

OCHRONA
SZKŁA

L/R
WARIANT

Kolor profilu
POŁYSK

SATYNA

BIAŁY

Wypełnienie
TRANSPARENT

PSKK3 – 80, 90, 100 cm

32

PDOP2 – 100, 110, 120 cm
+ PPS – 80, 90, 100 cm

PDOP1 – 80, 90 cm

PDOP2 – 100, 110, 120 cm

Blix

Kabiny i drzwi prysznicowe

-  Odpowiedni stosunek jakości do ceny.
-  Bardzo łatwy montaż - wystarczy przykręcić kilka śrubek.
-  Profile poszerzające umożliwiają rozszerzenie produktu o 2 cm na każdej stronie.
-  Dostępny z wypełnieniem szklanym z dekorem Grafit.

6
mm
GRUBOŚĆ
SZKŁA

SilentRun
OCHRONA
SZKŁA

CICHY
PRZESUW

WYPINANIE
DRZWI

Kolor profilu
POŁYSK

SATYNA

BIAŁY

Wypełnienie
TRANSPARENT

BLCP4 – 80, 90 cm

BLCP4 Sabina
– 80, 90 cm

BLRV2 – 80, 90 cm

BLRV2K + BLRV2K
– 80 - 120 cm

BLDP2 – 100, 110,
120 cm

BLDP4 – 120 - 200 cm

BLDP3 – 90, 100 cm

BLDZ2 – 70, 80, 90 cm
+ BLPSZ – 80, 90 cm

GRAPE

GRAFIT

Uwaga! Drzwi prysznicowe BLDP3 mają grubość szkła 5 mm.
Drzwi prysznicowse BLDP3 i BLDZ2 dostępne są tylko z profilem w kolorze połysk i z wypełnieniem transparent.
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Supernova

-  Ponad 20 lat doświadczeń, miliony sprzedanych sztuk.
-  Wieczna ramowa konstrukcja z wykończeniem wysokiej jakości.
-  Łatwy montaż - produkt dostarczany jest w pełni zmontowany.
-  Profile poszerzające umożliwiają rozszerzenie produktu o 2 cm na każdej stronie.
- 10 lat gwarancji na mechanizm przesuwu AntiBlock.

3
mm

10

GRUBOŚĆ
SZKŁA

OCHRONA
SZKŁA

CICHY
PRZESUW

10 LAT
GWARANCJI  
NA ANTIBLOCK

Kolor profilu
SATYNA

BIAŁY

Wypełnienie
TRANSPARENT

SKCP4 – 80, 90 cm

SKCP4 Sabina
– 80, 90 cm

SKCP6 – 80, 90 cm

SRV2-S+SRV2-S
– 75 - 100 cm

ASRV3+ASRV3
– 75 - 90 cm

ASDP3 – 80 - 130 cm
+ APSS – 75 - 90 cm

ASDP3 – 80 - 130 cm

SDZ2 – 70 cm

SDZ3 – 80 - 100 cm

SDOP – 80 - 100 cm
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GRAPE

PEARL
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Siedziska
Design Kryštof Nosál

-  Większe bezpieczeństwo i komfort pod prysznicem - usiądź i się zrelaksuj.
-  Wysoką jakość gwarantuje solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej i tworzywo
łatwe w utrzymaniu w czystości.
-  Możliwość złożenia na ścianie sprawia, że siedzisko praktycznie nie zabiera miejsca pod prysznicem.
-  Nowe siedziska Ovo B Decor pasują do wąskich przedpokojów, na balkon lub do przestrzeni publicznych.

Chrome
z białą konstrukcją

Chrome
z nierdzewną konstrukcją

Ovo P clear

Ovo P opal

Ovo B orange

Ovo B Decor - Blueline

Ovo B Decor - Text

Ovo B orange

Ovo B clear

Ovo B opal
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kg

150

NOŚNOŚĆ

Panele prysznicowe

-  Relaks w zasięgu ręki.
-  Kilka wzorów do wyboru.
-  Odprężająca kąpiel z wykorzystaniem dysz do masażu całego ciała, słuchawki i deszczownicy.
-  Wszystkie panele wyposażone są w baterię termostatyczną.

Jet Light

Jet Pure

Jet Inox

Jet Glass
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Brodziki prysznicowe

Nie zapomnij o brodziku wysokiej jakości - większość problemów z nieszczelnością prysznica
związana jest ze źle dobranym brodzikiem lub nieprawidłowym sposobem instalacji.
Już od ponad 20 lat produkujemy brodziki, które sprawdziły się w setkach tysięcy domów.
-  Akrylowe brodziki ze specjalnego materiału z antybakteryjnymi właściwościami.
-  Brodziki z konglomeratu w nowoczesnym i klasycznym kształcie lub z powierzchnią antypoślizgową.
-  Brodziki z konglomeratu objęte są 5-letnią gwarancją.

Galaxy Pro 10°- niskie i gładkie brodziki z konglomeratu
nowość

Asymetric Pro 10°
120 x 90/70

Perseus Pro 10°
80, 90, 100

Gigant Pro 10°
100 x 80, 120 x 90

Galaxy Pro Chrome - brodziki z konglomeratu z zaokrąglonym wewnętrznym kształtem

Elipso Pro Chrome
80, 90
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Perseus Pro Chrome
80, 90, 100

Gigant Pro Chrome
100x80, 110x80, 120x80,
120x90

5
5 LAT GWARNACJI
NA BRODIZKI
Z KONGLOMERATU

Brodziki prysznicowe

Galaxy Pro - brodziki konglomeratowe z powierzchnią antypoślizgową

Elipso Pro
80, 90, 100

Perseus Pro
80, 90, 100

Gigant Pro
100x80, 110x80, 120x80, 120x90

Galaxy Pro Flat - brodziki konglomeratowe do nowoczesnych łazienek

Elipso Pro Flat 80, 90

Perseus Pro Flat 80, 90

Gigant Pro Flat 120x80, 100x80,
120x90

Miniwanna - brodzik akrylowy z właściwościami wanny

Sabina 80, 90
(w wykonaniu LA, LA+Base, LA+Base+Set)

Galaxy - ekstra płytkie brodziki o nowoczesnym kształcie

Elipso 80,90,100
(w wykonaniu LA, EX, PAN)

Perseus 80, 90, 100
(w wykonaniu LA, EX, PP)

Gigant 100x80, 100x90,
120x80, 120x90
(w wykonaniu LA)

Kaskada / Kaskada Basic- akrylowe brodziki dla każdego - niezadowne i dostępne cenowo

Ronda / Ronda Basic
80, 90 (w wykonaniu LA,
Kompakt, EX, PU)

Angela / Angela Basic
80, 90 (w wykonaniu LA,
Kompakt, EX, PU)

Aneta 75 x 90
(w wykonaniu LA, EX, PU)
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Odpływy liniowe i kratki odpływowe
Design Kryštof Nosál

- Podkreśla piękno płytki ceramicznej.
- Tworzy bezbarierowe wejście do przestrzeni prysznicowej.
- Instalację ułatwia niska wysokość zabudowy (od 75 mm) i szybki oraz precyzyjny montaż.
- Dostępność w dwóch wersjach wykonania - nierdzewne i z tworzywa z nierdzewną kratką.
- Ruszt i odpływ wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej ze specjalnym systemem  
   zapobiegającym zatrzymywaniu się nieczystości.
- Doskonałe i łatwe czyszczenie całego odpływu włącznie z syfonem.
- Syfon z odpływem 60 l/min. gwarantuje bezpieczne i szybkie odprowadzanie wody.

25

3

25 LAT
GWARANCJI NA
NIERDZEWNE
ODPŁYWY

3 LATA
GWARNACJI
NA KRATKĘ
I ODPŁYW
Z TWORZYWA

Odpływy ze stali nierdzewnej  

1
2

8

3
4

7

odpływ
syfon
szlichta betonowa
beton posadzki

5
6
7
8
9

6

10

materiał izolacyjny
pasek izolacyjny
klej
płytki
elastyczne wypełnienie
zaczepy

9

Odpływ 10°

Odpływ Chrome

Odpływ Runway

Odpływ liniowy i kratka z siatką nierdzewną

Odpływ Zebra
40

Kratka podłogowa SN501

5

1
4

2
3

10

Nierdzewne odpływy liniowe przyścienne
Design Kryštof Nosál

nowość

- Ruszt i odpływ wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej ze specjalnym systemem  
   zapobiegającym zatrzymywaniu się nieczystości.
- Doskonałe i łatwe czyszczenie całego odpływu włącznie z syfonem.
- Syfon z odpływem 60 l/min. gwarantuje bezpieczne i szybkie odprowadzanie wody.
- Podwójna blokada zapachowa.
- Łatwa, szybka i precyzyjna instalacja

25
25 LAT
GWARANCJI NA
NIERDZEWNE
ODPŁYWY

Odpływy liniowe  
nowość

Odpływ 10°

nowość

Odpływ Chrome

nowość

Odpływ Runway
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Wanny

Wanna wolnostojąca, prostokątna czy narożna, z dużą przestrzenią do
odkładania, do małej łazienki lub kąpieli we dwoje... wybierz swoją wannę
i ciesz się komfortem kąpieli.
Freedom O

169 x 80

Freedom W

166 x 80

Freedom R

City

175 x 75

180 x 80

nowość

Formy 01

XXL

180 x 80, 170 x 75

190 x 95

Magnolia

180 / 170 x 75

Formy 02

180 x 80

Evolution

180 x 102, 170 x 97  

10°

170 x 75

nowość

Campanula II

42

180 x 80, 170 x 75  

Chrome

170 x 75, 160 / 150 x 70   

Classic

170 / 160 / 150 / 140 / 120 x 70

NewDay

150 x 150, 140 x 140

LoveStory II

Chrome

196 x 139

170 / 160 x 105

Vanda II

170 / 160 / 150 x 70

Gentiana

10°

150 x 150, 140 x 140

170 x 100, 160 x 95   

Rosa II

170 / 160 / 150 x 105

nowość
novinka

Rosa 95

Avocado

160 / 150 x 95

160 / 150 x 75

Rosa I

160 / 150 / 140 x 105

BeHappy II

170 / 160 / 150 x 75

nowość

Asymmetric

170 x 110, 160 x 105, 150 x 100  
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Prysznic w wannie
Chcesz wygodnie wziąć prysznic w wannie i przy tym nie zachlapać łazienki?
Mamy rozwiązanie. Wybierz parawan nawannowy lub ściankę wannową.
▪ Już nie musisz wybierać między kąpielą
w wannie, a prysznicem, połącz jedno
z drugim. Wybierz wannę z parawanem.
▪ Dzięki parawanom nawannowym 		
komfortowo weźmiesz prysznic na stojąco, 	
bez obawy o zalanie całej podłogi.
▪ Montaż parawanu lub drzwi wannowych
jest prosty, wystarczy przykręcić trzy śruby
i gotowe.
▪W
 iększość parawanów i drzwi jest
odpowiednia do wszystkich klasycznych
wanien z równą krawędzi, również tych
już użytkowanych.

Parawany nawannowe

Niezakrywają całej przestrzeni prysznicowej.  W trakcie normalnej kąpieli pod prysznice zapobiegają zalaniu podłogi ,
a większość wody pozostanie w wannie. Parawany nawannowe są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach,
zarówno do klasycznych wanien prostokątnych i wanien asymetrycznych.

Drzwi wannowe

Stworzą nad wanną w pełni szczelną przestrzeń prysznicową. Są zalecane nad wanny prostokątne.

Uniwersalna ścianka wannowa
na klasycznej prostokątnej wannie
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Oryginalny składany parawan
nawannowy na wannie asymetrycznej.

Wodoszczelne drzwi wannowe na wannie
prostokątnej.  

Parawany nawannowe i drzwi

BVS1 stały jednoelementowy
Wypełnienie: szkło
Kolor profilu: chrom

BVS2 dwuelementowy
Wypełnienie: szkło
Kolor profilu: chrom

R

CVS2 dwuelementowy
Wypełnienie: szkło
Kolor profilu: biały/połysk/satyna

Parawan złozony
na ścianie

Parawan złozony
na ściani

VS2 składany dwuelementowy
Wypełnienie: plast/szkło
Kolor profilu: biały/satyna

VS3 składany trzyelementowy
Wypełnienie: plast/szkło
Kolor profilu: biały/satyna

VS5 składany pięcielementowy
Wypełnienie: plast
Kolor profilu: biały

AVDP3 drzwi wannowe
Wypełnienie: plast/szkło
Kolor profilu: biały/satyna

AVDP3+APSV połączenie
drzwi ze ścianką stałą
Wypełnienie: plast/szkło
Kolor profilu: biały/satyna

10CVS2 dwuelementowy
Wypełnienie: szkło
Kolor profilu: biały/połysk/satyna

CVSK1 jednoelementowy
Wypełnienie: szkło
Kolor profilu: biały/połysk/satyna

VSK2 dwuelementowy
Wypełnienie: plast / szkło
Kolor profilu: biały

PVS1 stały jednoelementowy
Wypełnienie: szkło
Kolor profilu: biały/połysk/satyna

R

Parawan złozony
na ściani

R
R

R

R
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Meble łazienkowe i umywalki

-  Umywalki wykonywane są z konglomeratu i ceramiki.
-  Zaletą konglomeratu są idealnie równe krawędzie, bogata oferta kształtów i rozmiarów oraz 5-letnia gwarancja.
-  Umywalki ceramiczne łączą w sobie nowoczesną linie z właściwościami tradycyjnego materiału ceramicznego.
-  Meble są zabezpieczone przed wilgocią głęboką impregnacją w technologii AMT (Anti Moisture Treatment),
dostarczane są zmontowane i objęte 5-letnią gwarancją.

Moon - konglomerat

Moon 1
400 x 400

Moon 1C
400 x 355

Moon 2
560 x 400

Blat L
800/1000/1200

Moon 2S
560 x 400

Blat I
800/1000/1200

Formy - konglomerat
nowość

Formy 01
nowość

Moon 3
463 x 389

Deska:

Orzech

Dąb

Biały

Korpus:

Orzech

Dąb

Biały

Front:

Orzech

Dąb

Biały

Formy 02
nowość

Lustro Formy
800/1000/1200
46

Szafka pod
umywalkę Formy
800/1000/1200

Wysoka szafka - L/R
460 x 270 x 1600

Blat L
800/1000/1200

Blat I
800/1000/1200

10° - konglomerat

Meble łazienkowe i umywalki
nowość
Korpus:
Front:

Lustro narożne 10°
550/650

Lustro 10° 550/650

Umywalka z szafką Narożna umywalka
SD 10° - 550/650 z szafką
SD 10°- 550/650, L/R

Biały

Szary

Ciemny
orzech

Biały

Korpus:

Szary

Biały

Front:

Szary

Biały

Korpus:

Biały

Cappuccino

Front:

Biały

Biały

Ceramiczna umywalka
z szafką Chrome 650

Chrome - konglomerat

Lustro
Chrome
600/700/800

Ciemny
orzech

Wysoka szafka
10° 350

Chrome - ceramika

Ceramiczna umywalka
z szafką Chrome 550

Szary

Umywalka z szafką
Chrome 600/700/800
w dwóch wariantach

Umywalka
podwójna z
szafką
Chrome 1200

Wysoka szafka
Chrome 350 – L/R

Umywalka z szafką
Chrome 400 – L/R

Evolution - konglomerat

Lustro z półeczką
Evolution 700

Umywalka z relingiem Umywalka z szafką
Evloution 700
Evolution 700

Rosa II - konglomerat

Wysoka szafka
Evolution otwarta

Korpus:
Front:

Lustro z półeczką
Rosa II 600

Umywalka z szafką
Rosa II 600

Korpus:

Biały

Front:

Biały

Wysoka szafka
Evolution zamknięta

Brzoza

Biały

Cappuccino

Biały

Biały

Biały

Wysoka szafka
Rosa II 350
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Meble łazienkowe i umywalki
Rosa - konglomerat

Korpus:
Front:

Lustro
M 560/780

Lustro
M 780

Umywalka z szafką
Rosa 560 – L/R

Classic - konglomerat

Korpus:
Front:

Umywalka
z szafką
Classic 400 – L/R

Biały

Cappuccino

Biały

Biały

Biały

Umywalka z szafką
Rosa 780 – L/R

nowość

Lustro Classic
600/700/800

Brzoza

Umywalka z szafką
Classic 600/700/800
- w dwóch wariantach

Wysoka szafka
Rosa 350 - L/R

Brzoza

Biały

Cappuccino

Latte

Biały

Biały

Biały

Biały

Umywalka
podwójna
Classic 1300

Ceramic - ceramika

Deska:

Wysoka szafka
Classic 350 – L/R

Orzech

Dąb

Biały

nowość

Umywalka
Ceramic O
600 x 400 mm

Umywalka
Ceramic R
600 x 400 mm

Ring - konglomerat

Lustro Ring
800/1000
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Umywalka z szafką Ring
800/1000

Blat L
800/1000/1200

Blat I
800/1000/1200

Korpus:

Szary

BIAŁY

Front:

Szary

BIAŁY

Wysoka szafka
Ring 300 - L/R

Meble łazienkowe i umywalki
Clear - konglomerat

Korpus:
Front:

Lustro Clear
800/1000

Umywalka z szafką
Clear 800/1000

nowość

Szafka pod
umywalkę 500

Umywalka
Natural 500

Umywalka
Natural 800

Szafka pod
umywalkę 800

Szafka pod
umywalkę 1200

Wysoka szafka
zamknięta

nowość

Umywalka BeHappy II
500 x 665 – L/R

Czereśnia

Biały

Korpus:

Biały

Front:

Biały

Umywalka
Natural Duo 1200

BeHappy II - konglomerat

Lustro
BeHappy II 530

Biały

Wysoka szafka
Clear 400 - L/R

Natural - konglomerat

Lustro
Natural 120

Biały

Umywalka BeHappy II
550 x 400

Wysoka szafka
otwarta

Korpus:

Biały

Front:

Biały

Szafka SD BeHappy II
530

Avocado - konglomerat

Umywalka Avocado
850 – L/R

Umywalka Avocado Comfort
950 - L/R

L (left) - lewy wariant produktu, R (right) - prawy wariant produktu. Umywalki są dostarczane z 35 mm otworem do montażu baterii stojącej.
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Dodatki
Syfony umywalkowe

Korek umywalkowy stały
zalecany do umywalek bez
przelewu

Korek umywalkowy
ClickClack do wszystkich
typów umywalek

Korek umywalkowy
ClickClack niski do wszystkich
typów umywalek

Syfony umywalkowe
nowość

Syfon umywalkowy U rurowy
do wszystkich typów umywalek

Syfon umywalkowy mosiężny Syfon meblowy odpowiedni
do wszystkich typów umywalek do łączenia z niskim korkiem

„Niski korek i syfon U rurowy
jest odpowiedni do umywalek
z szafką. Klasyczny korek z mosiężnym
syfonem do umywalek
montowanych bez szafki.“

50
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Ceramika sanitarna

-  Element kompleksowego i najszerszego w ofercie konceptu Chrome.
-  System zawieszania na ścianie i kompaktowy kształt bez widocznych mocowań ułatwiają sprzątanie łazienki.
-  Wysokiej jakości glazura zapewnia doskonale gładką i łatwą w czyszczeniu powierzchnię.
-  Łatwa w demontażu deska sedesowa dodatkowo wyposażona w system spowalniający SoftClose, który gwarantuje
ciche i płynne zamykanie.

WC Uni Chrome

RimOff
Jedyna technologia czyszczenia muszli
klozetowej, która działa skutecznie.
Brak kołnierza pozwala na umycie miejsc,
w których zwykle mnożą się baterie.
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Rim
Specjalne wyprofilowanie kołnierz
muszli dla łatwiejszego czyszczenia.

Dodatki

WC deski

Uni Chrome Slim
Ekstra cienka deska z wytrzymałego
tworzywa wyposażona w system
spowalniający SoftClose

Uni Chrome
Standardowa deska z wytrzymałego tworzywa
wyposażona w system spowalniający SoftClose

Chrome
Metalowy przycisk ze specjalną
powierzchnią zapobiegającą
porysowaniu, w dwóch wariantach

Uni
Przycisk z wytrzymałego tworzywa ze specjalną
powierzchnią zapobiegającą porysowaniu,
w dwóch wariantach

Przycisk spłukujący

Stelaże podtynkowe

Modul W
do zamurowania i obłożenia
płytką, odpowiedni do
remontowanych łazienek

Modul G
do zabudowy suchej w płycie
gipsowo-kartonowej

Bidet Uni Chrome

Elegancki kształt, system
zawieszania i ukryte
mocowania

Stelaż podtynkowy moduł bidetowy

Zalecanydo instalacji wiszącego bidetu
o rozstawie 180 lub 230 mm.
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Baterie łazienkowe i akcesoria

-  Przyjemne i łatwe sterowanie.
-  Ceramiczna głowica z płynną i lekką pracą.
-  Perlatory zapobiegające gromadzeniu się kamienia wodnego.
-  Korpus baterii wytwarzany z wysokiej jakości mosiądzu.
- Certyfikowane w oparciu o normy UE.

5

30

5 LAT
GWARANCJI
NA BATERIĘ
I AKCESOPRIA

ŻYWOTNOŚĆ
GŁOWICY
30 LAT

CLEANER
CHROME

Baterie 10°
Bateria umywalkowa
stojąca
333 mm, bez korka
TD 015.00

Bateria umywalkowa
stojąca
170 mm, bez korka
TD 014.00

Bateria bidetowa
stojąca
z korkiem
TD 055.00
Bateria podtynkowa
wannowo-prysznicowa
z przełącznikiem,
TD 061.00

Bateria umywalkowa
stojąca
170 mm, z korkiem
TD 013.00

Bateria wannowa
naścienna
bez setu, 150 mm
TD 022.00/150
Bateria podtynkowa
prysznicowa
bez przełącznika
TD 062.00

Bateria umywalkowa
stojąca
140 mm, bez korka
TD 012.00

Bateria umywalkowa
stojąca
140 mm, z korkiem
TD 011.00

Bateria prysznicowa
naścienna
bez setu, 150 mm
TD 032.00/150

Bateria termostatyczna
prysznicowa naścienna
bez setu, 150 mm
TD 033.00/150

Bateria podtynkowa
wannowo-prysznicowa
z przełącznikiem
– do R-box
TD 065.00

Bateria podtynkowa
prysznicowa
bez przełącznika
– do R-box
TD 066.00

Akcesoria łazienkowe 10°
Wieszak
TD 110.00

Wieszak podwójny
TD 100.00

Dozownik na mydło
(szkło)
TD 231.00

Reling na ręcznik
25 cm
TD 300.00

Obrotowy wieszak
na ręczniki 42 cm
TD 340.00
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Mydelniczka naścienna
(szkło)
TD 200.00

Kubek szklany naścienny Komplet kubków naściennych
(szkło)
(szkło) TD 220.00
TD 210.00

Reling na ręcznik
63 cm
TD 310.00

Podwójny reling
na ręcznik 63 cm
TD 320.00

Półka na ręczniki z relingiem
63 cm
TD 330.00

Wieszak na papier
toaletowy
TD 400.00

Szczotka do WC
wisząca (szkło)
TD 410.00

Półeczka szklana
(szkło) 60 cm
TD 500.00

Bateria łazienkowe i akcesoria

Baterie Chrome

Bateria umywalkowa
stojąca bez korka
CR 012.00

Bateria umywalkowa
stojąca 311 mm,
bez korka
CR 015.00

Bateria umywalkowa Bateria umywalkowa
podtynkowa
stojąca z natryskiem
bidetowym, bez korka
CR 019.00
CR 112.00
Bateria
podtynkowa
wannowoprysznicowa
z przełącznikiem
CR 065.00

Bateria wannowa naścienna
z obrotowym ramieniem
bez setu, 150 mm
CR 022.00/150

Bateria podtynkowa
prysznicowa
bez przełącznika,
- do R-box
CR 066.00

Akcesoria łazienkowe Chrome

Kubek szklany
naścienny (szkło)
CR 210.00

Bateria prysznicowa
naścienna, bez setu,
150 mm
CR 032.00/150

Wieszak
CR 110.00

Wieszak
podwójny
CR 100.00

Obrotowy wieszak
na ręczniki 42 cm
CR 340.00

Reling na ręcznik
66 cm
CR 310.00

Wylewka ścienna
umywalka/wanna
długość wylewki
230 mm, CR 027.00

Mydelniczka
naścienna (szkło)
CR 200.00

Półeczka na
ręczniki
z relingiem 66 cm
CR 330.00

Bateria
kuchenna
stojąca
CR 016.00
Bateria
termostatyczna
podtynkowa
prysznicowa
bez przełącznika
CR 064.00

Dozownik na mydło
(szkło)
CR 231.00

Uchwyt na papier
toaletowy
CR 420.00

Wieszak na papier
toaletowy
CR 400.00

Reling na ręcznik
66 cm
CR 320.00

Bateria bidetowa
stojąca z korkiem
CR 055.00

Bateria
termostatyczna
podtynkowa
wannowo prysznicowa
z przełącznikiem
CR 063.00

Bateria
termostatyczna
podtynkowatrójdrożna
do R-box Multi
CR 067.00

Komplet kubków
naściennych
CR 220.00

Owalny wieszak
na ręcznik
CR 300.00

Baterie Termo

Bateria umywalkowa
stojąca z korkiem
CR 011.00

Szczotka do WC
wisząca (szkło)
CR 410.00

Półeczka szklana
64 cm
CR 500.00

Termo 300 wannowa
bateria termostatyczna
bez setu, 150 mm
TE 023.00/150

Termo 200 wannowa
bateria termostatyczna
bez setu, 150 mm
TE 082.00/150

Termo 100 wannowa
bateria termostatyczna,
bez setu, 150 mm
TE 022.00/150

Termo 300 prysznicowa
bateria termostatyczna
bez setu, 150 mm
TE 033.00/150

Termo 200 prysznicowa
bateria termostatyczna
bez setu, 150 mm
TE 072.00/150

Termo 100 prysznicowa
bateria termostatyczna
bez setu, 150 mm
TE 032.00/150

Termostatyczna bateria
podtynkowa - trójdrożna
do R-box Multi
CR 067.00

Termostatyczna bateria
podtynkowa wannowo prysznicowa, z przełącznikiem
CR 063.00

Termostatyczna bateria
podtynkowa prysznicowa
bez przełącznika
CR 064.00

Kolumny prysznicowe
Kolumna wannowa
Termo 300,
z baterią
termostatyczną
i zestawem
prysznicowym
TE 092.00/150

Kolumna
prysznicowa
Termo 300,
z baterią
termostatyczną
i zestawem
prysznicowym
TE 093.00/150

Kolumna
prysznicowa 10°
z baterią
termostatyczną
i zestawem
prysznicowym
TD 091.00/150

Kolumna
prysznicowa
Termo 100,
z baterią
termostatyczną
i zestawem
prysznicowym
TE 091.00/150

Kolumna
prysznicowa
przesuwna
DS 090.00
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Baterie łazienkowe
Baterie Classic

Bateria umywalkowa
stojąca bez korka
CL 012.00

Bateria
podtynkowa
wannowo prysznicowa
z przełącznikiem
CL 061.00

Bateria umywalkowa
stojąca z korkiem
CL 011.00

Bateria bidetowa
stojąca z korkiem
CL 055.00

Bateria wannowa
naścienna
bez setu , 150 mm
CL 022.00/150

Bateria podtynkowa
wannowo
- prysznicowa
z przełącznikiem,
- do R-box
CL 065.00

Bateria
podtynkowa
prysznicowa
bez przełącznika
CL 062.00

Bateria
podtynkowa
prysznicowa
bez przełącznika
- do R-box
CL 066.00

Baterie
prysznicowa naścienna
bez setu 150 mm
CL 032.00/150

Bateria kuchenna
stojąca
CL 016.00

Baterie Neo
Bateria umywalkowa
stojąca
bez korka
NO 012.00

Bateria wannowa
naścienna
bez setu, 150 mm
NO 022.00/150

Bateria umywalkowa
stojąca
z korkiem
NO 011.00

Bateria prysznicowa
naścienna
bez setu, 150 mm
NO 032.00/150

Bateria bidetowa
stojąca
z korkiem
NO 055.00

Bateria podtynkowa
wannowo/prysznicowa
z przełącznikiem
NO 061.00
również do R-box

Bateria podtynkowa
prysznicowa bez przełącznika
NO 062.00
również do R-box

Baterie Rosa
Bateria umywalkowa
stojąca
bez korka
RS 012.00

Bateria wannowa
naścienna
bez setu
150 mm
RS 022.00/150

Bateria umywalkowa
stojąca
z korkiem
RS 011.00

Bateria prysznicowa
naścienna
bez setu
150 mm
RS 032.00/150

Bateria bidetowa
stojąca
z korkiem
RS 055.00

Bateria podtynkowa
wannowo/prysznicowa
z przełącznikiem
RS 061.00
również do R-box

Bateria
wannowa
stojąca
wodospad
RS 025.00

Bateria podtynkowa
prysznicowa
bez przełącznika
RS 062.00
również do R-box

Baterie Suzan
Bateria umywalkowa
stojąca bez korka
SN 012.00

Bateria naścienna
umywalkowo/kuchenna
z obrotową wylewką 250 mm
SN 041.00/150
SN 041.00/100
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Bateria umywalkowa
stojąca z korkiem
SN 011.00

Bateria umywalkowa
stojąca,
z obrotową wylewką
150 mm, bez korka
SN 015.00

Bateria wannowa
naścienna bez setu
SN 022.00/150
SN 022.00/100

Bateria umywalkowa
stojąca
z obrotową wylewką
210 mm, bez korka
SN 016.00

Bateria prysznicowa
naścienna bez setu
SN 032.00/150
SN 032.00/100

Baterie łazienkowe
Wannowe baterie stojące

+

+

+

Wannowa bateria
podłogowa Chrome
CR 080.00

Wannowa bateria
podłogowa Freedom
FM 080.00

Wannowa bateria
podłogowa Freedom
FM 081.00

Bateria wannowa stojąca
z wodospadem, z setem
CR 025.00

Bateria wannowa stojąca
z wodospadem, z setem
WF 025.00

Bateria wannowa stojąca
z wodospadem, z setem
RS 025.00

Wannowe baterie stojące

Baterie kuchenne

Bateria kuchenna Bateria kuchenna Bateria kuchenna
stojąca
stojąca
stojąca
CR 016.00
KM 016.00
z wylewką natryskową
KM 017.00

Bateria
kuchenna
stojąca
CL 016.00

Bateria umywalkowo Bateria kuchenna
/kuchenna
stojąca
stojąca
SN 016.00
361 mm,
FM 016.00

Baterie z natryskiem bidetowym

Bateria umywalkowa
stojąca Chrome
z natryskiem bidetowym,
bez korka
CR 112.00

Bateria umywalkowa
z natryskiem bidetowym
i uchwytem na ścianę
BM 011.00

Natrysk bidetowy
962.00

Zawór ścienny
z natryskiem bidetowym
BM 040.00
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Prysznic i dodatki

Deszczownice i dodatki

Deszczownica Slim,
Chrome
kwadratowa 300 mm,
982.00
okrągła 200 mm,
982.01

Deszczownica ABS
kwadratowa - biała
250 mm
983.10

Deszczownica Slim,
Chrome
okrągła 300 mm, 984.00
okrągła 200 mm, 984.01

Deszczownica
okrągła mosiężna
300 mm, 980.00
200 mm, 981.00

Dysza
podtynkowa
Chrome
135 mm
990.00

Ramię
do deszczownicy
boczne
702.00

Ramię do deszczownicy
stropowe
długość 20 cm, 703.00
długość 30 cm, 704.00
długość 50 cm, 705.00

Słuchawki prysznicowe

Słuchawka Air,
3 funkcje
120 mm
biała, 958.10
chrom, 958.00
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Słuchawka Air,
1 funkcja
120 mm
biała, 959.10
chrom, 959.00

Słuchawka
Flat XXL,
3 funkcje
ø 140 mm
961.00

Słuchawka
Flat S, 1 funkcja
ø 100 mm
960.00

Słuchawka
Flat Mgła
3 funkcje
ø 120 mm
956.00

Słuchawka
Flat M, 3 funkcje
ø 118 mm
953.00

Słuchawka,
5 funkcji
ø 108 mm
952.00

Słuchawka
Chrome
1 funkcja
957.00

Słuchawka
Mini
1 funkcja
zużycie wody
6,5 l
na minutę
954.00

Prysznic i dodatki

Zestawy prysznicowe

Zestaw prysznicowy
- słuchawka Flat M,
wspornik 63 cm,
wąż z wytrzymałego
tworzywa 150 cm
902.00

Zestaw prysznicowy
- słuchawka Air
3 funkcje, wspornik 70 cm,
wąż z wytrzymałego
tworzywa 150 cm
921.00

Akcesoria

Wąż
prysznicowy 150
cm
jednozamkowy
911.00

Wąż
prysznicowy
150 cm
z wytrzymałego
tworzywa
912.50

Uchwyt
z tworzywa
sztucznego
612.00

Uchwyt
z tworzywa
sztucznego
610.00

Wspornik
z przesuwnym
uchwytem
prysznica
60 cm
972.00

Wąż prysznicowy
SatinFlex
z wytrzymałego
tworzywa
150 cm, 913.00
200 cm, 913.02
Przyłącze
kątowe
701.00

Wspornik z przesuwnym
uchwytem prysznica
i ściennym ujściem
60, 90 cm
975.00, 975.01

Wąż prysznicowy
SilverShine
z wytrzymałego
tworzywa
150 cm, 914.00
200 cm, 914.02
Uchwyt
mosiężny
z podłączeniem
do węża
706.00

Wspornik z
przesuwnym
uchwytem
prysznica
Chrome 70 cm
974.00

Wąż prysznicowy
metalowy,
z ochronnną
warstwą
150 cm, 915.00
200 cm, 915.02
Uchwyt
pozycjonowany
Chrome,
z przegubem
611.00

Wspornik
z przesuwnym
uchwytem
prysznica
90 cm
973.00

R-box

Kaseta do baterii
podtynkowej
R-box
RB 070.50

Kaseta do baterii
podtynkowej
R-box Multi
RB 071.50
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Akcesoria do brodzików i wanien - listwy maskujące

Listwy maskujące
- Optymalne przykrycie i uszczelnienie połączenia wanny czy brodzika każdego typu
- Proste i efektywne zniwelowanie nierówności budowlanych
- Estetyczne wykończenie połączenia brodzika lub wanny ze ścianą

Listwa maskująca 6

● zasłonięcie szczeliny do 12 mm
● możliwość uzupełnienia zestawem
zawierającym 2 końcówki listwy (L/P)
i 2 narożne łączniki

Listwa maskująca 10

● zasłonięcie szczeliny do 16 mm
● możliwość uzupełnienia końcówkami
● odpowiednio przycinając otrzymasz
narożnik o kącie 45°

Listwa maskująca 11

● zzasłonięcie szczeliny do
● możliwość uzupełnienia zestawem
zawierającym 2 końcówki listwy (L/P)
i 2 narożne łączniki

Uniwersalny zestaw montażowy
- Dla doskonałego uszczelnienia brodzika w trakcie jego instalacji
- Zapewnia estetyczne i funkcjonalne połączenie brodzika ze ścianą łazienki

Uniwersalny zestaw montażowy obejmuje:
Silikon sanitarny RAVAK Professional, biały, 310 ml
Taśmę samoprzylepną 2200 mm
2 szt. listwy maskujące 6/1200 mm
2 szt. narożnych łączników listwy maskującej

Sposób montażu listew

maskujących znajdziesz na:

www.ravak.pl
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Akcesoria do brodzików - syfony

Syfony brodzikowe
- Średnica syfonu 90 mm gwarantuje wysoki odpływ wody - minimum 30l na minutę.
- Syfony z możliwością czyszczenia od zewnątrz po podniesieniu korka są idealnym rozwiązaniem
do brodzików instalowanych „na stałe“.
- Poszczególne syfony różnią się od siebie kształtem i typem materiału, z którego wykonana jest osłona.

Basic

Syfon brodzikowy z kratką
ze stali nierdzewnej

Syfon Sabina

Zalecany do brodzika Sabina z otworem pod
syfon i przelewem Ø 52 mm. Odpływ wody
sterowany systemem ClickClack
(naciśnięcie powoduje zamknięcie odpływu
a ponowne naciśnięcie jego otwarcie).

Standard

Syfon brodzikowy z osłoną
z chromowanego tworzywa

Redukcja syfonowa 40/50

Redukuje różnicę między rozmiarem syfonu
a rurą kanalizacyjną.

3
3 LATA
GWARANCJI
NA SYFON

Professional

Syfon brodzikowy z osłoną
z chromowanego metalu.

Silikon sanitarny

Silikon sanitarny
RAVAK Professional - 310 ml
Doskonałe uszczelnienie
kabiny, brodzika i wanny.
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Akcesoria do wanien

Wannowe komplety odpływowe
- Wannowe komplety odpływowe są produkowane z najwyższej jakości materiałów.
- Są odpowiednie do wszystkich typów wanien.
- Oferowane są w dwóch podstawowych typach - klasyczne wannowe komplety odpływowe z przelewem i wannowe
komplety odpływowe z napełnianiem przelewem.
- Z zakresie kontroli przepływu oferujemy komplety odpływowe z mechanizmem ClickClack (tzn. naciskając korek
zamykamy i otwieramy dopływ wody) lub z cięgnem połączony z pokrętłem, którego przekręcenie zamyka i otwiera
korek.

Wannowe komplety odpływowe z napuszczaniem przelewem

3

3

3 LATA
GWARANCJI

3 LATA
GWARANCJI

Odpływ sterowany cięgnem,
długość 570, 800 mm.*

Odpływ sterowany mechanizmem
ClickClack, długość 570, 800 mm.*

Klasyczne wannowe komplety odpływowe z przelewem

3

3

3 LATA
GWARANCJI

3 LATA
GWARANCJI

CuZn

CuZn

3

WYKONANE Z
METALU

WYKONANE
Z METALU

3 LATA
GWARANCJI

Odpływ sterowany
mechanizmem ClickClack,
długość 570, 800 mm.
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Odpływ sterowany cięgnem,
długość 570, 800 mm.

Odpływ sterowany cięgnem,
długość 570, 800 mm.

Środki czyszczące

Każda łazienka wymaga troski.
Unikaj nieodpowiednich detergentów
i używaj produktów zalecanych przez producenta!

RAVAK Cleaner

Skutecznie wyczyści całą
łazienkę
● Niezawodnie usuwa tłuste
zanieczyszczenia i resztki
osadów z wody
● Jest przeznaczony
do wanien akrylowych,
brodzików prysznicowych
oraz wypełnień ścian kabin
prysznicowych, mebli
łazienkowych i płytek
ceramicznych.

RAVAK Turbo Cleaner
Aktywnie rozpuszcza
odpady

● Jest bardzo skutecznym
preparatem służącym do
rozpuszczenia najbardziej
„opornych“ zanieczyszczeń
osadzających się w syfonach
wanien, brodzików
i umywalek.

„Najlepszą pielęgnację
produktów zapewnia
ich producent“

RAVAK Cleaner Chrome
Do baterii

RAVAK
AntiCalc® Conditioner

● Specjalny środek czyszczący
do usuwania tłuszczu i resztek
osadów z chromowanych
powierzchni. Zalecany
do baterii i ich akcesoriów
oraz chromowaych
elementów
kabin prysznicowych.

● Właściwa i regularna
pielęgnacja szkła przy użyciu
AntiCalc® Conditioner gwarntuje pełną funkcjonalność
powłoki AntiCalc®
przez okres 10 lat.

Domowy pomocnik w walce
z kamieniem

Profesjonalny
smar wodoodporny
RAVAK

Niewidoczne smarowanie
● Do zastosowanie w łazience: do
zawiasów, drzwi prysznicowych,
przesuwnych elementów kabin,
głowic baterii, również do zamków
i klamek drzwi.

● Nie używać do czyszczenia
produktów, a zwłaszcza ich
metalowych elementów.
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Centrala:
RAVAK Polska S.A.
05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Kałęczyn ul. Radziejowicka 124
tel.: + 48 22 755 40 30,
fax: + 48 22 755 43 90
e-mail: info@ravak.pl

Oddział Poznań Przeźmierowo
62-081 Przeźmierowo,
ul. Rzemieślnicza 81
tel.: +48 61 816 13 07,
fax: +48 61 816 29 08
e-mail: ravak.poznan@ravak.com

www.ravak.pl

Szczegółowe informacje o produktach RAVAK znajdziecie w katalogu Collection 2018 / 2019
lub na stronie internetowej www.ravak.pl

Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów, zmiany wyglądu i opakowania produktu oraz cen, a także nie odpowiada za ewentualne błędy
drukarskie. Zdjęcia oraz kolorystyka zamieszczona w katalogu mają charakter poglądowy.
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