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catalano
představení
výrobního závodu

Získaných 
mezinárodních 
ocenění

Plocha, na níž probíhá výroba 
Catalano. Z toho 70 000 m2 
představuje zastavěná plocha.

Zaměstnanců Distribučních zemí Produktů v katalogu Produktů vyrobených 
denně

175 000 m2 57 260 120 240 1 500

Ceramica Catalano, založena roku 1967, je dnes největší italskou firmou, zabývající se výrobou designové sanitární keramiky. Díky neotřelému vzhledu 
a vysoké technické kvalitě svých produktů zaujímá významné postavení jak na italském trhu, tak i na mnoha dalších světových trzích. Podle celonárodního 
univerzitního průzkumu SDI (Systema Design Italia) je společnost Catalano „zdrojem firemní kultury a vědomostí v oblasti vysoké kvality.“ Za design
a vysokou kvalitu technického zpracování získala firma celou řadu mezinárodních ocenění. Počínaje německým Design Plus přes Innovation Preis, americkou 
cenu SIDIM, až po IF International Forum Design Awards.
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cataLANO
THINK GREEN
MYslet zeleně

Kvalita životního prostředí a ochrana krajiny.
Catalano pokračuje ve svém závazku jednat ve prospěch ochrany přírody.
Proces výroby ve fabrice Catalano umožňuje ma x imální redukci těkavých plynů a znečisťujících látek 
unikajících do atmosféry. Cílem společnosti je optimalizace užívání tradiční energie zvýšením využívání 
energie generované z obnovitelných zdrojů. Z tohoto důvodu proběhlo v roce 2015 zvětšení fotovoltaického 
parku Catalano, který je schopen poskytnout 1.625.000 KWh, což je přibližně 1/4 celkové energetické spotřeby.
A to díky 3.269 modulům instalovaných na střeše průmyslového komple x u. Továrna Catalano je mimo to 
charakterizována nízkou hlukovou a vizuální zátěží okolní krajiny.

Respekt vůči primárním zdrojům
Catalano používá pouze čistě přírodní primární zdroje a nepřidává k nim žádné látky, které by mohly být toxické, 
škodlivé či jinak rizikové. Proces přeměny vstupního materiálu v produkt charakterizuje efektivní využití 
a maximální zhodnocení přírodních zdrojů (vysoký poměr mezi skutečně použitým materiálem a materiálem 
vstupujícím do výrobního procesu). Užití materiálu je redukováno také díky nízké tloušťce produktů nové 
generace dosažené díky průkopnickým technologiím testovaných ve fabrice Catalano poblíž Říma.

Optimalizace práce
Catalano věnuje velkou pozornost environmentální výkonnosti a provozním podmínkám strojů (vysoký 
poměr mezi celkovým počtem pracovních hodin a množství roční produkce [h/m3]). Nová lineární pec, která 
patří mezi ty největší na světě, spotřebuje 1/3 energie oproti předchozím modelům.

Management odpadů
Odpad vzniklý v kancelářích i výrobních odděleních je tříděn a následně prochází procesem recyklace.

Pohyb zboží
Díky sjednocení všech fází výroby do jedné budovy dosahuje Catalano maximální redukce vzdáleností mezi 
jednotlivými fázemi výrobního cyklu.

Distribuce
Catalano se snaží o celkovou redukci a úplnou recyklaci používaných obalů. Kromě toho jsou všechny 
produkty doprovázené informacemi umožňujícími klientovi používat, udržovat a čistit výrobky nejen 
efektivně, ale i minimalizovat environmentální dopad.

6 l. 4,5 l.

20201999

Úspora vody
Catalano disponuje uzavřeným systémem recyklace vody, který zabraňuje 
únikům odpadní vody do okolního prostředí a zásobuje recyklační okruh. 
Voda je umístěna co nejblíže k výrobnímu procesu a následně je dopravena
do čistírny odpadních vod. Po čištění vody dochází k jejímu opětovnému 
použití. 

Toalety Catalano jsou v souladu se svou značkou CWE schopny splachovat 
velmi nízkým objemem vody. Speciální studie kontinuálního povrchu a použití 
nových nanotechnologických glazur aplikovaných i na skryté části toalety 
zabraňuje ulpívání vody a usnadňuje čištění, při němž se tak spotřebuje méně 
vody i čistících prostředků.

CWE, tj. Catalano Water Efficiency. Značka, která znamená redukci spotřeby 
vody, snadné čištění a vysokou úroveň procesu výroby produktů Catalano.

Redukce environmentálního dopadu a spotřeby zdrojů.
Snížení energetické spotřeby.
Omezení toxických a znečisťujících látek uvolňovaných do prostředí.

Společnost implementovala řadu strategií s cílem dosáhnout níže definovaných bodů:

„Myslet zeleně“ je motto značky Catalano, která se již dlouhou dobu snaží o udržitelnost a respekt vůči
přírodě na všech stupních roduktivního cyklu.
Seznam bodů následující níže plně vystihuje zelenou duši Catalano, která je vzdálena současné módní tendenci v oblasti 
udržitelnosti. A především, je doložitelná dosaženými výsledky. V Catalano neustále probíhají procesy optimalizace 
podniku, managementu i produkce, a to s ohledem na citlivý přístup k přírodě, udržitelnost a zlepšení kvality pracovního 
prostředí.

Catalano je členem GBC Italia, italské asociace snažící se o podporu a urychlení rozšíření kultury udržitelnosti, 
která je v této oblasti lídrem transformace trhu.

GBC Italia propaguje hodnoty energetické efektivity a snižování vlivu na životní prostředí s cílem zvýšení 
kvality života. Iniciuje a podporuje setkávání subjektů působících ve stavebním sektoru. Snaží se o vytvoření 
sítě mezi největšími italskými i světovými hráči, kteří jsou aktivní v oblasti udržitelného stavitelství. 
Napomáhá dialogu v komunitě kvalifikovaných profesionálů.

fotovoltaický
park 
catalano

MINULOST SOUČASNOST BUDOUCNOST

1.480 4.058 5.368 POČET INSTALOVANÝCH MODULŮ

3,5% 16,6% 24,3% POKRYTÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY

230.000 1.080.000 1.580.000 ROČNÍ PRODUKCE (KWh)
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newflush
více ticha 
více čistoty

revoluční glazura                skryté upevnění  antibakteriální ochrana take-off systém         pozvolné sklápění                plně glazovaný                          

Systém vířivého splachování Catalano Newflush® je výkonným splachovacím mechanismem vytvořeným pro 
čistější toaletu. Tato technologie zaručuje výrazně tišší splachování, nižší spotřebu vody a efektivnější čištění, 
které vede k menší spotřebě čistících prostředků. WC bez splachovacího kruhu se snadněji čistí, protože 
v něm nejsou skrytá místa, kde by se mohly hromadit nečistoty. Newflush® zlepšuje jak pohodlí svých uživatelů, 
tak využitelnost toalet Catalano.

VÝHODY NEWFLUSH:

splachování pomocí vodního víru        bez splachovacího kruhu

načtěte kód
mobilním
telefonem

cataglaze+
inovovaná glazura
Zdarma na všech produktech Catalano

Jedná se o vylepšení glazury Cataglaze pomocí nanotechnologií. Tato nová glazura činí finální produkty ještě více odolnějšími 
vůči vodnímu kameni a usnadňuje zároveň jejich čištění. Má navíc silný antibakteriální účinek, který je schopen zničit mikroby 
a bakterie. Účinnost nové nano glazury je zaručena přítomností iontů stříbra a titanu. Antibakteriální učinek je certifikován 
podle normy ISO 22196 a je učinný na 99,99%.

Rychlé čištění a snadná údržba
Snížená spotřeba čistících prostředků
Menší dopad na životní prostředí
Perfektní hladkost
Více lesku
Ochrana proti vodnímu kameni

Nezhoršuje se její kvalita
Neztrácí lesk
Stále si zachovává hladkost
Životnost je stejně dlouhá, jako u keramiky samotné
Zvyšuje odolnost keramiky proti agresivním chemikáliím
Maximum hygieny a ochrany proti bakteriím

POVRCH GLAZURY POD MIKROSKOPEM

VÝHODY CATAGLAZE+ SILVER TITANIUM:

načtěte kód
mobilním
telefonem

Antibakteriální ochrana

Standardní glazura
Silver Titanium

odpadsedátek sedátek

Classy 55

Zero 46Sfera Eco 54

Green 50Zero 50

Italy 52 Sfera Eco 54

Sfera 50Zero 55 Green 55 Sfera 54

Green 55 Sfera 54 Italy 52
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Kolekce Horizon sestává z bohaté nabídky umyvadel na desku, na zavěšení na zeď či položení na nábytek. Dále z keramických desek a nábytku. Umyvadla 
mohou být umístěna na keramické desce uprostřed, vpravo nebo vlevo. Horizon je nový a unikátní způsob pojetí prostoru koupelny. Nové barevné glazury 
garantují vysokou odolnost proti otěru, čistícím prostředkům a tepelným výkyvům. Nejen umyvadla samotná, ale také keramické desky a výpusti jsou 
perfektně sladěné. Navíc na jejich povrchu je použita inovativní antibakteriální ochrana Cataglaze® +. Tuto kolekci lze pozvednout ještě na vyšší úroveň díky 
kovové konstrukci, která se umisťuje pod umyvadlo. Ta může mít buď podobu otevřeného odkládacího prostoru nebo plné konstrukce s jednou zásuvkou. 
Pro ještě větší variabilitu lze na keramickou desku z kolekce Horizon umístit vybraná umyvadla z kolekcí Zero, Green a Colori. I tato umyvadla mohou být 
instalována uprostřed, vpravo nebo vlevo keramické desky.

 

catalano

kolekce horizon
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CATALANO

horizon

 9 510 Kč, kód 170AHZ00

 14 190 Kč
Bílá matná, kód 170AHZBM

Matný cement, kód 170AHZCS

Černá matná, kód 170AHZNS

 
70 x 35 cm

 
60 x 35 cm

 
50 x 35 cm

Určeno na položení. Bez přepadu. na položení. Bez přepadu. na položení. Bez přepadu.

 
125 x 50 cm

 
100 x 50 cm

 
75 x 50 cm

Určeno pro montáž na stěnu, na kontrukci 
nebo k instalaci na nábytek. Bez přepadu.

pro montáž na stěnu, na kontrukci nebo 
k instalaci na nábytek. Bez přepadu.

pro montáž na stěnu, na kontrukci nebo 
k instalaci na nábytek. Bez přepadu.

Broušená ocel, kód 5S1255000

Bílá matná, kód 5S12550BM

Černá matná, kód 5S12550NS

Broušená ocel, kód 5S1005000

Bílá matná, kód 5S10050BM

Černá matná, kód 5S10050NS

Broušená ocel, kód 5S755000

Bílá matná, kód 5S7550BM

Černá matná, kód 5S7550NS

 
125 x 50 cm

 
100 x 50 cm

 
75 x 50 cm

 
120 x 47 x 37 cm

 
95 x 47 x 37 cm

 
75 x 47 x 37 cm

 
121 x 48 x 37 cm

 
96 x 48 x 37 cm

 
76 x 48 x 37 cm

Keramická deska pod umyvadlo. 3 pozice 
pro baterii.

Keramická deska pod umyvadlo. 3 pozice 
pro baterii.

Keramická deska pod umyvadlo. 3 pozice 
pro baterii.

27 540 Kč
Kovová konstrukce s poličkou.

24 960 Kč
Kovová konstrukce s poličkou.

60 240 Kč
Umyvadlová skříňka s konstrukcí 
a 1 zásuvkou.

57 810 Kč
Umyvadlová skříňka s konstrukcí 
a 1 zásuvkou.

54 360 Kč
Umyvadlová skříňka s konstrukcí 
a 1 zásuvkou.

150THZ00
Ø50 cm

1PC1505000
150 x 50 cm

1PC15050DS00
150 x 50 cm

10 170 Kč
Určeno na položení. Bez přepadu.

33 750 Kč
Keramická deska pod umyvadlo. Baterie 
a umyvadlo uprostřed. Lesklá bílá.

33 750 Kč
Keramická deska pod umyvadla. 2 baterie 
a 2 menší umyvadla uprostřed. Lesklá bílá.

26 700 Kč
Kovová konstrukce s poličkou.

Bílá matná, kód 5M12550BM

Matný cement, kód 5M12550CS

Hnědá matná, kód 5M12550MS

Bílá matná, kód 5M10050BM

Matný cement, kód 5M10050CS

Hnědá matná, kód 5M10050MS

Bílá matná, kód 5M7550BM

Matný cement, kód 5M7550CS

Hnědá matná, kód 5M7550MS
5 190 Kč
5P125HZ00, držák na ručník, chrom

4 830 Kč
5P100HZ00, držák na ručník, chrom

4 320 Kč
5P75HZ00, držák na ručník, chrom

8 970 Kč, kód 160AHZ00

13 500 Kč
Bílá matná, kód 160AHZBM

Matný cement, kód 160AHZCS

Černá matná, kód 160AHZNS

8 460 Kč, kód 150AHZ00

13 170 Kč
Bílá matná, kód 150AHZBM

Matný cement, kód 150AHZCS

Černá matná, kód 150AHZNS

23 640 Kč, kód 1125HZ00

33 090 Kč
Bílá matná, kód 1125HZBM

Matný cement, kód 1125HZCS

Černá matná, kód 1125HZNS

18 600 Kč, kód 1100HZ00

26 370 Kč
Bílá matná, kód 1100HZBM

Matný cement, kód 1100HZCS

Černá matná, kód 1100HZNS

14 370 Kč, kód 175HZ00

20 280 Kč
Bílá matná, kód 175HZBM

Matný cement, kód 175HZCS

Černá matná, kód 175HZNS

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

5 190 Kč
5PPC12500, držák na ručník, 110 cm, chrom

23 640 Kč, kód 1PC1255000

33 090 Kč
Bílá matná, kód 1PC12550BM

Matný cement, kód 1PC12550CS

Černá matná, kód 1PC12550NS

4 680 Kč
5PPC10000, držák na ručník, 85 cm, chrom

18 600 Kč, kód 1PC1005000

26 370 Kč
Bílá matná, kód 1PC10050BM

Matný cement, kód 1PC10050CS

Černá matná, kód 1PC10050NS
3 840 Kč
5PPC7500, držák na ručník, 60 cm, chrom

14 370 Kč, kód 1PC755000

20 280 Kč
Bílá matná, kód 1PC7550BM

Matný cement, kód 1PC7550CS

Černá matná, kód 1PC7550NS

Bílá lesklá 

Bílá matná

Matný cement

Černá matná
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Kolekce Green je výjimečný projekt vyznačující se ladnými křivkami a dokonale hladkým povrchem. Obojí umožňuje přirozené proudění vody a zaručuje tak 
snadné čištění a maximální hygienu. Výrobky ze série Green se pyšní extrémně tenkými stěnami, které jsou v posledních letech velmi žádané. Vybírat můžete 
z umyvadel s odkládací plochou i bez, a také s možností instalace na zeď nebo na položení. Kolekce Green získala ocenění: GrandesignEtico, Red Dot Award: 
Product Design a Good Design od spolku Chicago Athenaeum.

 

catalano

kolekce green
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175AGRLX00
75 x 40 cm

165AGRLX00
65 x 40 cm

160AGRLX00
60 x 38 cm

150AGRLX00
50 x 38 cm

140AGRLX00
40 x 40 cm

180APGRLX00
80 x 40 cm

160APGRLX00
60 x 40 cm

140APGRLX00
40 x 40 cm

14 130 Kč
Určeno na položení nebo k polozapuštění
do desky. Bez přepadu.

13 440 Kč
na položení nebo k polozapuštění
do desky. Bez přepadu.

12 960 Kč
na položení nebo k polozapuštění
do desky. Bez přepadu.

12 390 Kč
Určeno na položení nebo k polozapuštění
do desky. Bez přepadu.

14 130 Kč
na položení. Bez přepadu.

12 960 Kč
Určeno na položení. Bez přepadu.

11 910 Kč
na položení. Bez přepadu.

1100GRN00
100 x 47 cm

180AGRN00
80 x 47 cm

160AGRN00
60 x 47 cm

25 200 Kč
Určeno pro montáž na stěnu, polozapuštění
do desky, k instalaci na nábytek nebo
na konstrukci. Bez přepadu.
6 000 Kč
5PGR10000, držák na ručník, chrom

19 800 Kč
pro montáž na stěnu, polozapuštění
do desky, k instalaci na nábytek nebo 
na konstrukci. Bez přepadu.
5 460 Kč
5PGR8000, držák na ručník, chrom

15 900 Kč
pro montáž na stěnu, polozapuštění
do desky, k instalaci na nábytek nebo 
na konstrukci. Bez přepadu.
4 920 Kč
5PGR6000, držák na ručník, chrom

CATALANO

GREEN 11 910 Kč
na položení nebo k polozapuštění
do desky. Bez přepadu.

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

Originální upevňovací sada není součástí závěsného WC. Nezapomeňte objednat.

990 Kč
5KFST00, sada pro skryté upevnění závěsných WC
540 Kč
5PRSO00, protihluková podložka pro závěsné WC

160GRLXN00
60 x 40 cm

12 960 Kč
k polozapuštění do desky. Jednootvorové. Bez 
přepadu.

Bez splachovacího kruhu.

145GR00
45 x 35 cm

160AGRN00
60 x 38 cm

150AGRN00
50 x 38 cm

9 990 Kč
Určeno pro montáž na stěnu, 
polozapuštění do desky nebo
k instalaci na nábytek.
3 900 Kč
5P45GR00, držák na ručník, chrom

9 750 Kč
na položení. Bez přepadu.

9 000 Kč
na položení. Bez přepadu.

1VS55RGR00
55 x 37 cm

1BS55GR00
55 x 37 cm

1FRPGRLX00
55 x 38 cm

18 420 Kč
WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5GR55STP00, tenké sedátko s pozvol.
sklápěním

18 420 Kč
Bidet závěsný, jednootvorový. 

50 640 Kč
Volně stojící umyvadlo. S odpadem
do zdi. Bez přepadu. Vč. upevňovací sady.
50 640 Kč
1FRGRLX00, umyvadlo s odpadem 
do podlahy.

Dostupné
od září 2022.

Dostupné
od září 2022.

Dostupné
od září 2022.

Dostupné
od září 2022.

Dostupné
od září 2022.
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Kompletní informace a ceny k originálnímu nábytku iNova pro kolekci umyvadel Green naleznete v příslušném ceníku výrobce iNova. 

 

INOVA

NÁBYTEK green

 

 



18
19

CATALANO
KOUPELNOVÝ LEXIKON

GRE CO 2A 165 DX
35 x 30 x 165 cm

17 400 Kč
Boční vysoká skříňka závěsná.
Otevírání vpravo. 2 dvířka. Povrch laminát.
22 500 Kč
GRE CO 2A 165 DX, skříňka, matný lak

inova

nábytek green

GRE CO 2A 165 SX
35 x 30 x 165 cm

17 400 Kč
Boční vysoká skříňka závěsná.
Otevírání vlevo. 2 dvířka. Povrch laminát.
22 500 Kč
GRE CO 2A 165 SX, skříňka, matný lak

Nábytek Green je dostupný v mnoha matných a lesklých lakovaných
odstínech, dřevěném nebo lakovaném dřevěném povrchu a v laminátu.

GRE BA 1C 001 CX R
60 x 50 x 51 cm

GRE BA 1C 002 CX R
80 x 50 x 51 cm

GRE BA 1C 003 CX R
100 x 50 x 51 cm

GRE BA 1C 004 CX R
60 x 50 x 51 cm

GRE BA 1C 005 CX R
80 x 50 x 51 cm

GRE BA 1C 006 CX R
100 x 50 x 51 cm

32 010 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka a 1 vnitřní zásuvka. 
Povrch laminát.
39 150 Kč
GRE BA 1C 001 CX R, skříňka, matný lak

38 190 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka a 1 vnitřní zásuvka. 
Povrch laminát.
46 740 Kč
GRE BA 1C 002 CX R, skříňka, matný lak

46 140 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka a 1 vnitřní zásuvka. 
Povrch laminát.
56 250 Kč
GRE BA 1C 003 CX R, skříňka, matný lak

27 900 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch laminát.
35 040 Kč
GRE BA 1C 004 CX R, skříňka, matný lak

33 300 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch laminát.
41 850 Kč
GRE BA 1C 005 CX R, skříňka, matný lak

40 500 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka a 1 vnitřní zásuvka. 
Povrch laminát.
50 550 Kč
GRE BA 1C 006 CX R, skříňka, matný lak
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Kolekce Colori je výběr umyvadel, toalet a bidetů v sedmi matných odstínech: bílá, zelená, modrá, šedá, hnědá, černá a cement. Pro každou barevnou 
variantu toalety je k dispozici sedátko se systémem Soft-close ve stejném odstínu. Barevné produkty ze série Colori přímo vybízí ke kreativitě a kombinování 
barev a produktů přesně dle Vašich preferencí. Nechte se vtáhnout do světa barev a inspirujte se fotkami, kde jsou použity výrobky z kolekce Colori.

 

catalano

kolekce colori
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60 x 38 cm

 
50 x 38 cm

 
40 x 40 cm

20 640 Kč
Určeno na položení nebo
k polozapuštění do desky. 
Bez přepadu. 

19 860 Kč
na položení nebo
k polozapuštění do desky. 
Bez přepadu. 

19 920 Kč
na položení nebo
k polozapuštění do desky. 
Bez přepadu. 

Bílá matná 
kód 160AGRLXBM

Černá matná
kód 160AGRLXNS

Matný cement
kód 160AGRLXCS

Bílá matná 
kód 150AGRLXBM

Černá matná
kód 150AGRLXNS

Matný cement
kód 150AGRLXCS

Bílá matná 
kód 140AGRLXBM

Černá matná
kód 140AGRLXNS

Matný cement
kód 140AGRLXCS

 
60 x 40 cm

 
40 x 40 cm

20 640 Kč
na položení. Bez přepadu. 

19 020 Kč
na položení. Bez přepadu. 

Bílá matná 
kód 160APGRLXBM

Černá matná
kód 160APGRLXNS

Matný cement
kód 160APGRLXCS

Bílá matná 
kód 140APGRLXBM

Černá matná
kód 140APGRLXNS

Matný cement
kód 140APGRLXCS

 
35 x 54 cm

 
80 x 40 cm

22 620 Kč
Určeno na položení.
Bez přepadu. 

Bílá matná 
kód 180APGRLXBM

Černá matná
kód 180APGRLXNS

Matný cement
kód 180APGRLXCS

 
35 x 54 cm

 
65 x 42 cm

 
60 x 40 cm

 
42 x 42 cm

 
75 x 40 cm

21 510 Kč
Určeno k polozapuštění
do desky. Jednootvorové.
Bez přepadu.

20 640 Kč
k polozapuštění do desky.
Jednootvorové. Bez přepadu.

17 250 Kč
Bidet závěsný, jednootvorový.

19 020 Kč
k polozapuštění do desky.
Jednootvorové. Bez přepadu.

22 620 Kč
na položení nebo
k polozapuštění do desky. 
Bez přepadu. 

CATALANO

colori

22 050 Kč
WC závěsné 4,5 l. Bez splach. kruhu.
7 260 Kč
Tenké sedátko s pozvol. sklápěním

Bílá matná 
WC kód 1VSF54RBM 
sedátko kód 5SCSTPBM
Černá matná
WC kód 1VSF54RNS 
sedátko kód 5SCSTPNS

Matný cement
WC kód 1VSF54RCS 
sedátko kód 5SCSTPCS

Bez splachovacího
kruhu.

Bílá matná 
kód 165GRLXNBM

Černá matná
kód 165GRLXNNS

Matný cement
kód 165GRLXNCS

Bílá matná 
Bidet kód 1BSF54BM 

Černá matná
Bidet kód 1BSF54NS 

Matný cement
Bidet kód 1BSF54CS

Bílá matná 
kód 160GRLXNBM

Černá matná
kód 160GRLXNNS

Matný cement
kód 160GRLXNCS

Bílá matná 
kód 142GRLXNBM

Černá matná
kód 142GRLXNNS

Matný cement
kód 142GRLXNCS

Bílá matná 
kód 175AGRLXBM

Černá matná
kód 175AGRLXNS

Matný cement
kód 175AGRLXCS

 
65 x 40 cm

21 510 Kč
na položení nebo
k polozapuštění do desky. 
Bez přepadu. 

Bílá matná 
kód 165AGRLXBM

Černá matná
kód 165AGRLXNS

Matný cement
kód 165AGRLXCS

Bílá matná

Černá matná

Matný cement
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55 x 35 cm

 
55 x 35 cm

  
55 x 35 cm

 
55 x 35 cm

 
54 x 34 cm

 
54 x 34 cm

24 450 Kč
WC závěsné. Bez splach. kruhu.
7 260 Kč
Tenké sedátko s pozvol. sklápěním

21 180 Kč
Bidet závěsný, jednootvorový.

24 450 Kč
WC závěsné s reliéfní vnější
stranou. Bez splach. kruhu.
7 260 Kč
Tenké sedátko s pozvol. sklápěním

21 180 Kč
Bidet závěsný, jednootvorový.
S reliéfní vnější stranou.

18 630 Kč
WC na postavení, s odpadem
do zdi. Bez splach. kruhu.
7 260 Kč
Tenké sedátko s pozvol. sklápěním

18 630 Kč
Bidet na postavení, jednootvorový,
pro umístění ke zdi.

Bílá matná 
WC kód 1VS55NRBM 
sedátko kód 5SCSTPBM
Černá matná
WC kód 1VS55NRNS 
sedátko kód 5SCSTPNS

Matný cement
WC kód 1VS55NRCS 
sedátko kód 5SCSTPCS

Černá matná
WC kód 1OR64FNS 
poklop kód 5COR64FNS

Bílá matná 
WC kód 1VS55RZEBM 
sedátko kód 5SCSTPBM

Bílá matná 
WC kód 1VPS54RBM 
sedátko kód 5SCSTPBM

Bílá matná 
kód 1BS55ZEBM

Bílá matná 
kód 1BIS54RBM

 
35 x 32 cm

 
35 x 32 cm

20 280 Kč
Pisoár s možností poklopu. 
Upev. sada není součástí.
5 670 Kč
Poklop s pozvol. sklápěním

20 280 Kč
Pisoár bez možnosti poklopu. 
Upevňovací sada není součástí.

 
50 x 25 cm

 
40 x 23 cm

 
55 x 38 cm

13 110 Kč
Určeno pro montáž na stěnu
z obou delších stran, k položení 
na desku nebo na nábytek.
Bez přepadu.

12 090 Kč
pro montáž na stěnu z obou 
delších stran, k položení
na desku nebo na nábytek.
Bez přepadu.

Bílá matná 
kód 15025VEBM

Černá matná
kód 15025VENS

Matný cement
kód 15025VECS

Bílá matná 
kód 14023VEBM

Černá matná
kód 14023VENS

Matný cement
kód 14023VECS

 
55 x 38 cm

 
75 x 35 cm

 
60 x 35 cm

 
45 x 35 cm

Bílá matná 
kód 1BS55NRBM

Černá matná
kód 1BS55NRNS

Matný cement
kód 1BS55NRCS

Černá matná
kód 1OR64NS

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

22 620 Kč
Určeno na položení. 
Bez přepadu. 

Bílá matná 
kód 17535ZEBM

Černá matná
kód 17535ZENS

Matný cement
kód 17535ZECS

20 640 Kč
na položení. Bez přepadu. 

Bílá matná 
kód 16035ZEBM

Černá matná
kód 16035ZENS

Matný cement
kód 16035ZECS

67 500 Kč
Volně stojící umyvadlo,
s odpadem do zdi. Bez přepadu.
Vč. upevňovací sady.

67 500 Kč
Volně stojící umyvadlo,
s odpadem do podlahy.
Bez přepadu. Vč. upevňovací 
sady.

Bílá matná 
kód 1FRPGRLXBM

Černá matná
kód 1FRPGRLXNS

Matný cement
kód 1FRPGRLXCS

Bílá matná 
kód 1FRGRLXBM

Černá matná
kód 1FRGRLXNS

Matný cement
kód 1FRGRLXCS

CATALANO

colori

Bez splachovacího
kruhu.

Bez splachovacího
kruhu.

Bez splachovacího
kruhu.

Bez splachovacího
kruhu.

Bílá matná

Černá matná

Matný cement

Bez splachovacího
kruhu.

19 020 Kč
na položení. Bez přepadu. 

Bílá matná 
kód 14535ZEBM

Černá matná
kód 14535ZENS

Matný cement
kód 14535ZECS
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Experimenty Catalano s povrchovými úpravami drahých kovů vedly ke vzniku exkluzivního výrobního procesu, který umožňuje výrobu pláště sanitární 
keramiky z 18k zlata a čistého stříbra. Nový výrobní proces poskytuje výrobkům oproti standardní glazuře vyšší odolnost vůči otěru, čistícím prostředkům 
a náhlým změnám teplot. Zářivé odstíny drahých kovů v kombinaci s bílými a černými barvami vytváří elegantní a esteticky sofistikované řešení.
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kolekce gold & silver
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kolekce gold & silver

 
80 x 40 cm

 
70 x 42 cm

 
60 x 40 cm

 
60 x 42 cm

 
40 x 40 cm

 
Ø42 cm

32 880 Kč
Určeno na položení. Bez přepadu.

32 880 Kč
Určeno na položení.

31 170 Kč
na položení. Bez přepadu.

31 170 Kč
na položení.

28 110 Kč
na položení. Bez přepadu.

28 110 Kč
na položení.

Zlatá/Černá 
kód 180APGRLXNO

Zlatá/Bílá
kód 180APGRLXBO

Stříbrná/Bílá
kód 180APGRLXBA

Zlatá/Černá 
kód 170VLNNO

Zlatá/Bílá
kód 170VLNBO

Stříbrná/Bílá
kód 170VLNBA

Zlatá/Černá 
WC kód 1VS55NRNO
Zlatá/Bílá
WC kód 1VS55NRBO

Zlatá/Černá 
kód 1BS55NRNO
Zlatá/Bílá
kód 1BS55NRBO

Zlatá/Bílá 
WC kód 1VS55RZEBO

Zlatá/Bílá 
kód 1BS55ZEBO

Zlatá/Černá 
kód 160APGRLXNO

Zlatá/Bílá
kód 160APGRLXBO

Stříbrná/Bílá
kód 160APGRLXBA

Zlatá/Černá 
kód 160VLNNO

Zlatá/Bílá
kód 160VLNBO

Stříbrná/Bílá
kód 160VLNBA

Zlatá/Černá 
kód 140APGRLXNO

Zlatá/Bílá
kód 140APGRLXBO

Stříbrná/Bílá
kód 140APGRLXBA

Zlatá/Černá 
kód 142VLNNO

Zlatá/Bílá
kód 142VLNBO

Stříbrná/Bílá
kód 142VLNBA

 
55 x 35 cm

 
55 x 35 cm

 
55 x 33 cm

37 560 Kč
WC závěsné. Bez splach. kruhu.

37 560 Kč
Bidet závěsný, jednootvorový.

37 560 Kč
WC závěsné s reliéfní vnější
stranou. Bez splach. kruhu.

37 560 Kč
Bidet závěsný, jednootvorový.
S reliéfní vnější stranou. 

 
55 x 35 cm

 

7 260 Kč
5SCSTPNNE, tenké sedátko s pozvol. sk., černé
6 180 Kč
5SCSTP000, tenké sedátko s pozvol. sk, bílé

Stříbrná/Bílá
WC kód 1VS55NRBA

Stříbrná/Bílá
kód 1BS55NRBA

Stříbrná/Bílá
WC kód 1VS55RZEBA

Stříbrná/Bílá
kód 1BS55ZEBA

33 750 Kč
WC závěsné. Bez splach. kruhu.

33 750 Kč
Bidet závěsný, jednootvorový.

33 750 Kč
WC závěsné. Bez splach. kruhu.

33 750 Kč
Bidet závěsný, jednootvorový.

6 180 Kč
5SCSTP000, tenké sedátko s pozvol. sk, bílé

 
70 x 35 cm

 
60 x 35 cm

 
50 x 35 cm

140AZEBO
Ø40 cm

140AZEBA
Ø40 cm

 
100 x 50 cm

29 040 Kč
Určeno na položení. Bez přepadu.

28 170 Kč
na položení. Bez přepadu.

27 360 Kč
na položení. Bez přepadu.

28 110 Kč
Určeno na položení. Bez přepadu.
Zlatá/Bílá.

28 110 Kč
na položení. Bez přepadu.
Stříbrná/Bílá.

Zlatá/Bílá
kód 170AHZBO

Stříbrná/Bílá
kód 170AHZBA

Zlatá/Bílá
kód 160AHZBO

Stříbrná/Bílá
kód 160AHZBA

Zlatá/Bílá
kód 150AHZBO

Stříbrná/Bílá
kód 150AHZBA

55 710 Kč
pro montáž na stěnu, na kontrukci nebo
k instalaci na nábytek. Bez přepadu.

Zlatá/Černá 
kód 1100EDNO
Zlatá/Bílá
kód 1100EDBO
Stříbrná/Bílá
kód 1100EDBA

Bez splachovacího
kruhu.

Bez splachovacího
kruhu.

Zlatá/Černá 

Zlatá/Bílá

Stříbrná/Bílá
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5SFSP00
1”1/4 - 32

155EDNS
55 x 35 cm

1100ED00
100 x 50 cm

1100EDNS
100 x 50 cm

1100EDCS
100 x 50 cm

1 410 Kč
Sifon pro umístění do kovové kontrukce.

21 300 Kč
pro montáž na stěnu. Bez přepadu.
Matná černá.

19 680 Kč
Určeno pro montáž na stěnu, na kontrukci 
nebo k instalaci na nábytek. Bez přepadu. 
Lesklá bílá.
29 490 Kč
1100EDBM, umyvadlo, matná bílá

29 490 Kč
pro montáž na stěnu, na kontrukci nebo
k instalaci na nábytek. Bez přepadu. 
Matná černá.

18 360 Kč
na položení. Bez přepadu.
Matná černá.

29 490 Kč
pro montáž na stěnu, na kontrukci nebo
k instalaci na nábytek. Bez přepadu.
Matný cement.

16537AED00
65 x 37 cm

16537AEDBM
65 x 37 cm

16537AEDNS
65 x 37 cm

11 790 Kč
Určeno na položení. Bez přepadu.
Lesklá bílá.

18 360 Kč
na položení. Bez přepadu.
Matná bílá.

CATALANO

kolekce edition

155ED00
55 x 35 cm

14 760 Kč
Určeno pro montáž na stěnu. Bez přepadu.
Lesklá bílá.

155EDBM
55 x 35 cm

21 300 Kč
pro montáž na stěnu. Bez přepadu.
Matná bílá.

Návrháři nové kolekce sanitární keramiky s názvem Edition se nechali inspirovat tvary oblíbenými v padesátých a šedesátých létech dvacátého století. 
Nepřehlédnutelným prvkem této kolekce se stal kontrast mezi organickými liniemi umyvadel a racionalitou obdélníku. Zajímavá je i nabídka barev kolekce 
Edition - kromě klasické bílé leské se umyvadla vyrábí i v bílé matné, černé matné a odstínu matného cementu. Umyvadla s rozměrem 100 x 50 cm jsou navíc 
k dostání ve třech exkluzivních barevných kombinacích zlato černé, zlato bílé a stříbrno bílé.

Broušená ocel, kód 5S1005000

Bílá matná, kód 5S10050BM

Černá matná, kód 5S10050NS

 
95 x 47 x 37 cm

 
96 x 48 x 37 cm

57 810 Kč
Kovová konstrukce s 1 zásuvkou 
pro umyvadlo 100x50 cm.

26 700 Kč
Kovová konstrukce s poličkou 
pro umyvadlo 100x50cm.

Bílá matná, kód 5M10050BM

Matný cement, kód 5M10050CS
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Uplynulo již 20 let od uvedení Zero kolekce jako novinky. Nyní se společnost Catalano rozhodla tuto ikonickou kolekci upravit, což potvrzuje, že kvalita a inovace 
jsou vždy synonymem stálosti. Kolekce Zero byla přepracována a aktualizována na základě špičkové technologie a zdokonalené kvality dosažené v posledních 
letech. Nová kolekce Zero vyniká svým širším rozsahem, všestranností, estetickým pocitem lehkosti a rovnováhou mezi měkkými tvary a dokonalou geometrií. 
Dokonalé hrany, velké rovné plochy, minimální poloměry a velmi tenké stěny jsou typické pro novou Zero kolekci. Kolekci Zero doplňujte stejnojmennými 
WC s inovativní splachovací technologií Newflush® a stejnojmennými bidety. Přepracované byly i držáky na ručník, které dokonale kopírují obrys umyvadel. 
Samozřejmostí je nyní i speciální povrch s nano glazurou Cataglaze® + Silver Titanium.
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18037ZE00
80 x 37 cm

1125ZEUP00
125 x 50 cm

16037ZE00
60 x 37 cm

110ZEUP00
100 x 50 cm

15037VEN00
50 x 37 cm

16037VE00
60 x 37 cm

145TZE00
Ø45 cm

140TZE00
Ø40 cm

1LS55ZP00
55 x 47 cm

140AZE00
Ø40 cm

10 380 Kč
Určeno k zapuštění do desky nebo instalaci 
pod desku.
390 Kč
Z546883, sada pro upevnění umyvadla
pod deskou

29 550 Kč
Určeno pro montáž na stěnu,
polozapuštění do desky nebo na nábytek.
6 360 Kč
5P125ZEUP00, držák na ručník, chrom

8 310 Kč
k zapuštění do desky nebo instalaci
pod desku.
390 Kč
Z546883, sada pro upevnění umyvadla
pod deskou

26 610 Kč
pro montáž na stěnu, polozapuštění
do desky nebo na nábytek.
6 000 Kč
5P10ZP00, držák na ručník, chrom

11 730 Kč
k polozapuštění do desky.

12 090 Kč
k polozapuštění do desky.

10 350 Kč
Určeno na položení. Bez přepadu.

9 120 Kč
na položení. Bez přepadu.

15 510 Kč
k polozapuštění do desky.
4 920 Kč
5PLS55ZP00, držák na ručník, chrom

9 120 Kč
na položení. Bez přepadu. Bílá lesklá.
13 170 Kč
140AZEBM, na položení. Bez přepadu.
Bílá matná.

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

1150ZEDUP00
150 x 50 cm

1125ZEDUP00
125 x 50 cm

110ZP00
100 x 50 cm

175ZP00
75 x 50 cm

160ZP00
60 x 50 cm

150ZP00
50 x 50 cm

53 700 Kč
Určeno pro montáž na stěnu,
polozapuštění do desky nebo
k instalaci na desku nebo nábytek.
6 840 Kč
5P150ZEDUP00, držák na ručník, chrom

33 240 Kč
pro montáž na stěnu, polozapuštění
do desky nebo k instalaci na desku 
nebo nábytek.
6 360 Kč
5P125ZEUP00, držák na ručník, chrom

26 610 Kč
pro montáž na stěnu, polozapuštění 
do desky, k instalaci na desku nebo 
nábytek.
6 000 Kč
5P10ZP00, držák na ručník, chrom

20 700 Kč
Určeno pro montáž na stěnu, 
polozapuštění do desky nebo
k instalaci na desku nebo nábytek.
5 460 Kč
5P75ZP00, držák na ručník, chrom

16 710 Kč
pro montáž na stěnu, polozapuštění
do desky nebo k instalaci na desku 
nebo nábytek.
4 920 Kč
5P60ZP00, držák na ručník, chrom

15 630 Kč
pro montáž na stěnu, polozapuštění
do desky nebo k instalaci na desku 
nebo nábytek.
4 920 Kč
5P50ZP00, držák na ručník, chrom

CATALANO

zero

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

110DZEUP00
100 x 50 cm

175DZEUP00
75 x 50 cm

28 020 Kč
Určeno pro montáž na stěnu, polozapuštění 
do desky nebo na nábytek. Pravostranné.
28 020 Kč
110SZEUP00, umyvadlo. Levostranné

21 960 Kč
pro montáž na stěnu, polozapuštění
do desky nebo na nábytek. Pravostranné
21 960 Kč
175SZEUP00, umyvadlo. Levostranné
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INOVA

NÁBYTEK zero

 

 

Kompletní informace a ceny k originálnímu nábytku iNova pro kolekci umyvadel Zero naleznete v příslušném ceníku výrobce iNova.
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ZEP BA 2CO 004 DV R
100 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 1C2C 004 DV R
100 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 1C 005 CV R
125 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 1C 005 2V R
125 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 2CO 005 2V R
125 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 3CO 005 2V R
125 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 1C 004 0V R
100 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 1C 004 CV R
100 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 1C 004 DV R
100 x 50 x 43,5 cm

50 400 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch matný lak.
50 400 Kč
ZEP BA 2CO 004 SV R, skříňka, levostranné um.

56 700 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 3 zásuvky. Povrch matný lak.
56 700 Kč
ZEP BA 1C2C 004 SV R, skříňka, levostranné um.

46 950 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch matný lak.
49 800 Kč
ZEP BA 1C 005 CV R, skříňka, dřevo a lesklý lak

50 100 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch matný lak.
53 400 Kč
ZEP BA 1C 005 2V R, skříňka, dřevo a lesklý lak

58 500 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch matný lak.
63 300 Kč
ZEP BA 2CO 005 2V R, skříňka, dřevo a lesklý lak

64 500 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 3 zásuvky. Povrch matný lak.
69 600 Kč
ZEP BA 3CO 005 2V R, skříňka, dřevo a lesklý lak

43 500 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch matný lak.
46 500 Kč
ZEP BA 1C 004 0V R, skříňka, dřevo a lesklý lak

43 500 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch matný lak.
46 500 Kč
ZEP BA 1C 004 CV R, skříňka, dřevo a lesklý lak

44 700 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch matný lak.
44 700 Kč
ZEP BA 1C 004 SV R, skříňka, levostranné um.

ZEP BA 1C 006 2V R
150 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 2CO 006 2V R
150 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 3CO 006 2V R
150 x 50 x 43,5 cm

69 300 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch matný lak.
73 500 Kč
ZEP BA 1C 006 2V R, skříňka, dřevo a lesklý lak

78 300 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch matný lak.
84 000 Kč
ZEP BA 2CO 006 2V R, skříňka, dřevo a lesklý lak

85 800 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 3 zásuvky. Povrch matný lak.
91 500 Kč
ZEP BA 3CO 006 2V R, skříňka, dřevo a lesklý lak

ZEP BA 1C 003 DV R
75 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 2CO 003 DV R
75 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 1C2C 003 DV R
75 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 1C 001 0V R
50 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 1C 002 0V R
60 x 50 x 43,5 cm

ZEP BA 1C 003 0V R
75 x 50 x 43,5 cm

39 000 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch matný lak.
39 000 Kč
ZEP BA 1C 003 SV R, skříňka, levostranné um.

46 200 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch matný lak.
46 200 Kč
ZEP BA 2CO 003 SV R, skříňka, levostranné um.

51 900 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 3 zásuvky. Povrch matný lak.
51 900 Kč
ZEP BA 1C2C 003 SV R, skříňka, levostranné um.

31 500 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch matný lak.
33 450 Kč
ZEP BA 1C 001 0V R, skříňka, dřevo a lesklý lak

32 400 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch matný lak.
33 000 Kč
ZEP BA 1C 002 0V R, skříňka, dřevo a lesklý lak

37 950 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 zásuvka. Povrch matný lak.
40 200 Kč
ZEP BA 1C 003 0V R, skříňka, dřevo a lesklý lak

inova

nábytek zero plus

Nábytek Zero Plus je dostupný v mnoha matných a lesklých lakovaných
odstínech, dřevěném nebo lakovaném dřevěném povrchu.
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Verso, nejhranatější série, která byla na krátko zcela vylistována z portfolia Catalano, je znovu na scéně. Její sortiment se nyní skládá z kompaktních 
a malých umyvadel a umývátek. Tradiční hranaté tvary a tenké hrany kolekce Verso maximálně využívají kapacity umyvadel. Díky své šířce 35-23 cm jsou 
optimalizované i pro malé prostory. Kolekce nyní sestává z umyvadel určených k zavěšení na zeď, položení na desku či na příslušnou kovovou konstrukci. 
V této kolekci naleznete i několik malých umývátek, vhodných i do opravdu maličkých místností.

 

catalano

kolekce verso
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70 x 35 cm

155SZEUP00
55 x 35 cm

 
60 x 35 cm

14535ZP00
45 x 35 cm

 
50 x 25 cm

 
40 x 23 cm

 
45 x 35 cm

14032VE00
40 x 32 cm

Určeno na položení. Bez přepadu.

14 190 Kč
Určeno pro montáž na stěnu, na položení
na desku nebo na konstrukci. Bez přepadu.
Levostranné.
4 920 Kč
5PLS55ZP00, držák na ručník, chrom

na položení. Bez přepadu.

10 140 Kč
pro montáž na stěnu, na položení
na desku nebo na konstrukci. Bez přepadu.
4 500 Kč
5P4535ZP00, držák na ručník, chrom

Určeno pro montáž na stěnu z obou delších 
stran, na desku nebo na nábytek. Bez přepadu

3 900 Kč
5P5025VE00, držák na ručník, chrom

pro montáž na stěnu z obou delších stran, 
na desku nebo na nábytek. Bez přepadu.

3 900 Kč
5P40VE00, držák na ručník, chrom

na položení. Bez přepadu.

7 440 Kč
pro montáž na stěnu nebo na položení
na desku. Bez přepadu.
3 900 Kč
5P4032VE00, držák na ručník, chrom

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

16535ZP00
65 x 35 cm

15535ZP00
55 x 35 cm

155DZEUP00
55 x 35 cm

5S653500
62 x 33 x 37 cm

5S553500
52 x 33 x 37 cm

5S553500
52 x 33 x 37 cm

14 190 Kč
Určeno pro montáž na stěnu, na položení
na desku nebo na konstrukci. Bez přepadu. 
5 190 Kč
5P6535ZP00, držák na ručník, chrom

13 170 Kč
pro montáž na stěnu, na položení
na desku nebo na konstrukci. Bez přepadu. 
4 920 Kč
5PLS55ZP00, držák na ručník, chrom

14 190 Kč
pro montáž na stěnu, na položení
na desku nebo na konstrukci. Bez přepadu.
Pravostranné.
4 920 Kč
5PLS55ZP00, držák na ručník, chrom

25 830 Kč
Kovová konstrukce s poličkou.
Pro umyvadlo 65x35 cm.
3 450 Kč
5PLSV00, boční držák na ručník 
pro upevnění na konstrukci. 1ks.

24 960 Kč
Kovová konstrukce s poličkou.
Pro umyvadlo 55x35 cm.
3 450 Kč
5PLSV00, boční držák na ručník
pro upevnění na konstrukci. 1ks.

24 960 Kč
Kovová konstrukce s poličkou.
Pro umyvadlo 55x35 cm.
3 450 Kč
5PLSV00, boční držák na ručník
pro upevnění na konstrukci. 1ks.

CATALANO

verso

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

5S553500
52 x 33 x 37 cm

5S453500
42 x 33 x 37 cm

24 960 Kč
Kovová konstrukce s poličkou.
Pro umyvadlo 55x35 cm.
3 450 Kč
5PLSV00, boční držák na ručník. 1ks.

24 090 Kč
Kovová konstrukce s poličkou.
Pro umyvadlo 45x35 cm.
3 450 Kč
5PLSV00, boční držák na ručník. 1ks.

14023ZE00
40 x 23 cm

5 670 Kč
pro montáž na stěnu nebo nábytek. 
Předpřipravené pro 1 baterii umístěnou 
vpravo nebo vlevo. Bez přepadu.
3 900 Kč
5P4023ZE00, držák na ručník, chrom

Bílá lesklá 

Bílá matná

Matný cement

Černá matná

14 130 Kč, kód 17535ZE00

22 620 Kč
Bílá matná, kód 17535ZEBM

Matný cement, kód 17535ZECS

Černá matná, kód 17535ZENS

12 960 Kč, kód 16035ZE00

20 640 Kč
Bílá matná, kód 16035ZEBM

Matný cement, kód 16035ZECS

Černá matná, kód 16035ZENS

11 910 Kč, kód 14535ZE00

19 020 Kč
Bílá matná, kód 14535ZEBM

Matný cement, kód 14535ZECS

Černá matná, kód 14535ZENS

9 990 Kč, kód 15025VE00

13 110 Kč
Bílá matná, kód 15025VEBM

Matný cement, kód 15025VECS

Černá matná, kód 15025VENS

9 300 Kč, kód 14023VE00

12 090 Kč
Bílá matná, kód 14023VEBM

Matný cement, kód 14023VECS

Černá matná, kód 14023VENS
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Kolekce New Premium v sobě snoubí krásu a praktičnost designu hranatých linií. Jedna z nejbohatších kolekcí přináší umyvadla v nejrůznějších velikostech, 
které můžete zavěsit přímo na stěnu, umístit na desku nebo koupelnový nábytek. Všechna umyvadla lze doplnit držákem na ručníky. Pokud chcete velké 
klasické hranaté dvojumyvadlo s precizním „Catalano stylem“ nebo menší umývátko, tato kolekce Vám to umožní. Široký sortiment doplňků značky iNova 
navíc pro tuto kolekci nabízí nejen sestavu nábytku podle Vašeho přání, ale i různé varianty povrchových úprav.

 

catalano

kolekce new premium
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150AVP00
50 x 30 cm

1PC1004000
100 x 40 cm

1PC10040BM
100 x 40 cm

1VSZ46R00
46 x 35 cm

110VPUPN00
100 x 47 cm

180DVPN00
80 x 47 cm

180SVPN00
80 x 47 cm

11 160 Kč
Určeno k položení na desku. Bez přepadu.
16 890 Kč
150AVPBM, umyvadlo, bílá matná

18 600 Kč
Keramická deska pod umyvadlo.
Umožňuje umístit baterii a umyvadlo 
uprostřed. Lesklá bílá.

26 370 Kč
Keramická deska pod umyvadlo.
Umožňuje umístit baterii a umyvadlo 
uprostřed. Matná bílá.

13 740 Kč
WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5V45STP00, tenké sedátko s pozvol.
sklápěním

25 290 Kč
Určeno pro montáž na stěnu, k položení
na desku nebo na nábytek.
6 000 Kč
5P10ZP00, držák na ručník, chrom

19 980 Kč
pro montáž na stěnu, k položení
na desku nebo na nábytek. Pravostranné.
5 460 Kč
5P75ZP00, držák na ručník, chrom

19 980 Kč
pro montáž na stěnu, k položení
na desku nebo na nábytek. Levostranné.
5 460 Kč
5P75ZP00, držák na ručník, chrom

180VPN00
80 x 47 cm

160VPN00
60 x 47 cm

150VPN00
50 x 47 cm

112VPUPD00
120 x 47 cm

112VPN00
120 x 47 cm

110VPN00
100 x 47 cm

18 780 Kč
Určeno pro montáž na stěnu, k položení
na desku nebo na nábytek.
5 460 Kč
5P75ZP00, držák na ručník, chrom

15 240 Kč
pro montáž na stěnu, k položení na desku 
nebo na nábytek.
4 920 Kč
5P60ZP00, držák na ručník, chrom

14 250 Kč
pro montáž na stěnu, k položení
na desku nebo na nábytek.
4 920 Kč
5P50ZP00, držák na ručník, chrom

34 560 Kč
Dvojumyvadlo určeno pro montáž 
na stěnu, k položení na desku nebo 
na nábytek. 
6 720 Kč
5P12VPUPD00, držák na ručník, chrom

30 690 Kč
pro montáž na stěnu, k položení na desku 
nebo na nábytek.
6 720 Kč
5P12VPUPD00, držák na ručník, chrom

24 240 Kč
pro montáž na stěnu, k položení
na desku nebo na nábytek.
6 000 Kč
5P10ZP00, držák na ručník, chrom

CATALANO

new PREMIUM

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

Originální upevňovací sada není součástí závěsného WC a bidetu. Nezapomeňte objednat.

990 Kč
5KFST00, sada pro skryté upevnění závěsného WC a bidetu
540 Kč
5PRSO00, protihluková podložka pro závěsné WC a bidet

1VS55NR00
55 x 35 cm

1BS55NR00
55 x 35 cm

18 420 Kč
WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5SCSTP00, tenké sedátko s pozvol. sklápěním
3 300 Kč
5SCST000, sedátko

18 420 Kč
Bidet závěsný, jednootvorový. 

Bez splachovacího kruhu.

1BSZ5000
50 x 35 cm

15 960 Kč
Bidet závěsný, jednootvorový.

1VSZ50R00
50 x 35 cm

15 960 Kč
WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5SCSTP000, tenké sedátko s pozvol. sklápěním
3 300 Kč
5SCST000, sedátko

Bez splachovacího kruhu. Bez splachovacího kruhu.
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INOVA

NÁBYTEK new premium

 

Kompletní informace a ceny k originálnímu nábytku iNova pro kolekci umyvadel New Premium naleznete v příslušném ceníku výrobce iNova.
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Ze všech kolekcí Catalano má k „royal family“ bezpochyby nejblíže řada Canova Royal. V duchu neoklasicismu a těch nejlepších tradic koupelnového designu 
už léta sází na tradiční eleganci, měkké tvary a vytříbený vkus jednotlivých prvků. Nezaměnitelná umyvadla, toalety i bidety Vás okouzlí svým stylem 
a rafinovanými nadčasovými tvary. Kolekce je vhodná k zařízení koupelny ve vyloženě klasickém stylu.

catalano

kolekce canova royal
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1SOCN00
55 x 38 cm

1S50CN00
50 x 35 cm

1SO5700
57 x 42 cm

1JOIN00
61 x 51 cm

1VSCRN00
55 x 36 cm

1VPCR00
53 x 36 cm

170CV00
70 x 52 cm

156CV00
56 x 44 cm

160ACV00
60 x 40 cm

7 530 Kč
Určeno pro montáž pod desku. S přepadem.
300 Kč
5FILS00, upevňovací sada pro uchycení 
umyvadla pod desku

7 020 Kč
pro montáž pod desku. S přepadem.
300 Kč
5FILS00, upevňovací sada pro uchycení 
umyvadla pod desku

6 000 Kč
Určeno pro montáž pod desku.
S přepadem.
300 Kč
5FIS5700, upevňovací sada pro uchycení 
umyvadla pod desku

9 060 Kč
Určeno k zapuštění do desky.
Jednootvorové.

14 640 Kč
WC závěsné 4,5 l.
5 100 Kč
5SSSTF00, sedátko s pozvol. sklápěním
3 840 Kč
5SSST00, sedátko

13 640 Kč
WC na postavení s odpadem do zdi, 4,5 l.
5 100 Kč
5SSSTF00, sedátko s pozvol. sklápěním
3 840 Kč
5SSST00, sedátko

11 400 Kč
Určeno pro montáž na stěnu nebo sloup. 
Jednootvorové.

10 350 Kč
pro montáž na stěnu nebo sloup. 
Jednootvorové.

13 500 Kč
pro montáž na desku nebo
polozapuštění do desky.

1INZE00
57 x 47 cm

1BSCRN00
55 x 36 cm

1BICR00
53 x 36 cm

8 190 Kč
Určeno k zapuštění do desky.
Jednootvorové.

14 640 Kč 
Bidet závěsný, jednootvorový.

13 640 Kč 
Bidet jednootvorový na postavení, 
předpřipravený pro tříotvorovou baterii.

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

Originální upevňovací sada není součástí WC a bidetu. Nezapomeňte objednat.

990 Kč
5KFST00, sada pro skryté upevnění závěsného WC a bidetu
420 Kč
Z508788, sada pro skryté upevnění WC a bidetu na postavení

CATALANO

canova royal
1125CV00
125 x 54 cm

1105CV00
105 x 54 cm

190CV00
90 x 50 cm

175CV00
75 x 50 cm

160CV00
60 x 46 cm

1GACV00
11 x 11 x 73 cm

31 950 Kč
Určeno pro montáž na stěnu, k instalaci 
na keramické nohy nebo nábytek.
Dva otvory pro umístění dvou baterií.
5 850 Kč
5P90CV00, držák na ručník, chrom

21 300 Kč
pro montáž na stěnu, k instalaci
na keramické nohy, sloup nebo nábytek. 
Jednootvorové.
5 850 Kč
5P75CV00, držák na ručník, chrom

17 010 Kč
pro montáž na stěnu, k instalaci
na sloup nebo nábytek. Jednootvorové.
5 850 Kč
5P90CV00, držák na ručník, chrom

14 190 Kč
Určeno pro montáž na stěnu, k instalaci
na sloup nebo nábytek. Jednootvorové.
5 850 Kč
5P75CV00, držák na ručník, chrom

9 240 Kč
pro montáž na stěnu nebo sloup.
Jednootvorové.
5 850 Kč
5P60CV00, držák na ručník, chrom

8 910 Kč
Keramické nohy, pro umyvadla 125x54 
a 105x54 cm. Cena za 1 ks.
6 750 Kč
1COCV00, keramický sloup, pro umyvadla 
105x54, 90x50, 75x50 a 60x46 cm.
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Výjimečná, moderní a přitažlivá. Přesně tak bychom mohli charakterizovat ladnou kolekci Velis, která ctí velmi křehkou rovnováhu oblých tvarů a pravidelných 
tenkých hran. Umyvadla řady Velis můžete pohodlně uchytit na stěnu, položit na nábytek značky iNova a kombinovat s precizními držáky na ručníky.

catalano

kolekce velis
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INOVA

NÁBYTEK velis

Nábytek Velis je dostupný v mnoha matných a lesklých lakovaných
odstínech, dřevěném nebo lakovaném dřevěném povrchu a v laminátu.Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

Kompletní informace a ceny k originálnímu nábytku iNova pro kolekci umyvadel Velis naleznete v příslušném ceníku výrobce iNova.

 VEL BA 3C 001 CX R
62 x 49 x 87 cm

VEL CO 2A 165 DX 
35 x 30 x 165 cm

VEL CO 2A 165 SX 
35 x 30 x 165 cm

VEL BA 2C 001 CX R
62 x 48 x 47 cm

VEL BA 2C 002 CX R
82 x 49 x 47 cm

VEL BA 2C 003 CX R
102 x 51 x 47 cm

48 300 Kč
Umyvadlová skříňka. Včetně umyvadla.
3 zásuvky. Povrch laminát.
56 100 Kč
VEL BA 3C 001 CX R, skříňka, matný lak

17 400 Kč
Boční vysoká skříňka závěsná. 2 dvířka 
otvíraná vpravo. Povrch laminát.
22 500 Kč
VEL CO 2A 165 DX, skříňka, matný lak

17 400 Kč
Boční vysoká skříňka závěsná. 2 dvířka 
otvíraná vlevo. Povrch laminát.
22 500 Kč
VEL CO 2A 165 SX, skříňka, matný lak

42 300 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
49 500 Kč
VEL BA 2C 001 CX R, skříňka, matný lak

44 400 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
52 500 Kč
VEL BA 2C 002 CX R, skříňka, matný lak

47 850 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
56 400 Kč
VEL BA 2C 003 CX R, skříňka, matný lak

1102VL00
102 x 51 cm

182VL00
82 x 49 cm

162VL00
62 x 48 cm

170APVL00
70 x 42 cm

16042AVL00
60 x 42 cm

142TVL00
∅42 cm

21 630 Kč
Určeno pro montáž na stěnu,
k polozapuštění do desky nebo 
instalaci na nábytek.
5 820 Kč
5P10VL00, držák na ručník, chrom

18 810 Kč
pro montáž na stěnu, k polozapuštění 
do desky nebo instalaci na nábytek.
5 820 Kč
5P80VL00, držák na ručník, chrom

9 120 Kč
pro montáž na stěnu, k polozapuštění 
do desky nebo instalaci na nábytek.
5 130 Kč
5P60VL00, držák na ručník, chrom

10 860 Kč
Určeno na položení.
9 120 Kč
160APVL00, umyvadlo 60x42 cm
8 310 Kč
142APVL00, umyvadlo ∅42 cm

9 900 Kč
na položení. Bez přepadu.

9 000 Kč
na položení. Bez přepadu.

CATALANO

velis

Dostupné
od září 2022.

Dostupné
od září 2022.
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Kolekce s nově propracovaným designem jednotlivých elementů sází na maximální funkčnost a jednoduchost. Všechny prvky kolekce Sfera byly vytvořeny 
tak, abyste je mohli umístit a pohodlně využívat v jakékoliv koupelně. Sortiment kolekce Sfera byl rozšířen nejen o další typy umyvadel, ale i nové závěsné 
bidety a toalety. Kolekce Sfera získala tři mezinárodní ocenění, což dokládá její perfektní rovnováhu mezi funkčností a designem.

 

catalano

kolekce sfera

 

 



60 61CATALANO KOUPELNOVÝ LEXIKON

1VSF54R00
54 x 35 cm

1VSF54RECO00
54 x 35 cm

1VSS50R00
50 x 35 cm

1BSF5400
54 x 35 cm

1BSF54ECO00
54 x 35 cm

15 210 Kč 
WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5SCSTP00, tenké sedátko s pozvol. sklápěním
3 510 Kč
5ZECOF00, sedátko s pozvol. sklápěním

11 640 Kč 
Bidet závěsný, jednootvorový.

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

Originální upevňovací sada není součástí závěsného WC a bidetu. Nezapomeňte objednat.

990 Kč
5KFST00, sada pro skryté upevnění závěsného WC a bidetu
540 Kč
5PRSO00, protihluková podložka pro závěsné WC nebo bidet

1125SFD00
125 x 50 cm

1100SFN00
100 x 50 cm

180SFN00
80 x 50 cm

160SFN00
60 x 50 cm

165BSF00
65 x 48 cm

160BSF00
60 x 45 cm

28 620 Kč
Určeno pro montáž na stěnu nebo
na nábytek.
5 460 Kč
5P125SFD00, držák na ručník, chrom

16 890 Kč
pro montáž na stěnu nebo k instalaci 
na nábytek.
5 850 Kč
5P90CV00, držák na ručník, chrom

14 280 Kč
pro montáž na stěnu nebo k instalaci 
na nábytek.
5 130 Kč
5P80SFN00, držák na ručník, chrom

11 730 Kč
Určeno pro montáž na stěnu nebo
k instalaci na nábytek.
4 620 Kč
5P60SFN00, držák na ručník, chrom

9 540 Kč
pro montáž na stěnu nebo
na položení na desku. Jednootvorové.
5 130 Kč
5P65BSF00, držák na ručník, chrom

8 970 Kč
pro montáž na stěnu nebo
na položení na desku. Jednootvorové.
5 130 Kč
5P60BSF00, držák na ručník, chrom

CATALANO

sfera

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

Bez splachovacího kruhu.

1VSHNR00
70 x 36 cm

24 030 Kč
WC závěsné 4,5 l. Pro handicapované.
3 450 Kč
5HNSTF00, sedátko s pozvol. sklápěním

Bez splachovacího kruhu.

9 690 Kč
WC Eco závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5SCSTP00, tenké sedátko s pozvol. sklápěním
3 510 Kč
5ZECOF00, sedátko s pozvol. sklápěním

9 690 Kč
Bidet Eco závěsný, jednootvorový. 

Bez splachovacího kruhu.

13 980 Kč
WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5SCSTP00, tenké sedátko s pozvol. sklápěním
3 510 Kč
5ZECOF00, sedátko s pozvol. sklápěním

Bez splachovacího kruhu.

155ASFN00
55 x 35 cm

145ASFN00
Ø45 cm

170HE00
70 x 55 cm

150BSF00
50 x 40 cm

145BSF00
45 x 34 cm

145BSFNP00
45 x 34 cm

9 120 Kč
Určeno na položení na desku, polozapuštění
do desky nebo pro montáž pod desku. 
960 Kč
5KF35-55AC00, upevňovací sada
pro uchycení umyvadla pod desku

8 310 Kč
na položení na desku, polozapuštění
do desky nebo pro montáž pod desku. 
960 Kč
5KF35-55AC00, upevňovací sada
pro uchycení umyvadla pod desku

17 760 Kč
pro montáž na stěnu. Pro handicapované.
S přepadem.
16 890 Kč
160HE00, umyvadlo 60x55 cm

8 460 Kč
Určeno pro montáž na stěnu nebo
na položení na desku. Jednootvorové.
3 780 Kč
5P50BSF00, držák na ručník, chrom

6 870 Kč
pro montáž na stěnu nebo na položení
na desku. Předpřipravené pro držák
na ručník. Jednootvorové.
4 260 Kč
5P45BSF00, držák na ručník, chrom

6 240 Kč
pro montáž na stěnu nebo na položení 
na desku. Bez možnosti držáku na ručník. 
Jednootvorové.
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Kompletní informace a ceny k originálnímu nábytku iNova pro kolekci umyvadel Sfera naleznete v příslušném ceníku výrobce iNova.

 

INOVA

NÁBYTEK sfera

 

SFE BA 2C 004 2V R
125 x 50 x 57 cm

SFE BA 4C 004 2V R
125 x 50 x 57 cm

COS CO 2A 165 DX 
35 x 30 x 165 cm

SFE BA 2C 001 CV R
60 x 50 x 57 cm

SFE BA 2C 002 CV R
80 x 50 x 57 cm

SFE BA 2C 003 CV R
100 x 50 x 57 cm

43 500 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
50 400 Kč
SFE BA 2C 004 2V R, skříňka, matný lak

53 310 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 4 zásuvky. Povrch laminát.
59 850 Kč
SFE BA 4C 004 2V R, skříňka, matný lak

10 710 Kč
Boční vysoká skříňka závěsná. 2 dvířka 
otvíraná vpravo. Povrch laminát.
12 600 Kč
COS CO 2A 165 DX, skříňka, matný lak

31 650 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
36 990 Kč
SFE BA 2C 001 CV R, skříňka, matný lak

35 400 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
41 550 Kč
SFE BA 2C 002 CV R, skříňka, matný lak

39 600 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
46 050 Kč
SFE BA 2C 003 CV R, skříňka, matný lak

Nábytek Sfera je dostupný v mnoha matných a lesklých lakovaných
odstínech, dřevěném nebo lakovaném dřevěném povrchu a v laminátu.
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Špičková kvalita za příznivou cenu, to je hlavní atribut designové řady New Light. Tato kolekce v sobě snoubí precizní funkčnost, bezchybný výkon 
a ty nejlepší tradice designu značky Catalano. Dokonale flexibilní kolekce New Light z vysoce kvalitní keramiky bude ozdobou Vaší koupelny. Pro dokonalý 
soulad umyvadla s nábytkem doporučujeme stejnojmennou kolekci nábytku od firmy Inova.

 

catalano

kolekce new light
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1125LI00
125 x 48 cm

1100LI00
100 x 48 cm

180LI4800
80 x 48 cm

167LI00
67 x 48 cm

155LI00
55 x 48 cm

145LI00
45 x 34 cm

21 630 Kč
Určeno pro montáž na stěnu nebo
k polozapuštění do desky.
5 250 Kč
5P125LI00, držák na ručník, chrom

12 840 Kč
pro montáž na stěnu nebo k polozapuštění 
do desky.
4 590 Kč
5P100LI00, držák na ručník, chrom

10 080 Kč
pro montáž na stěnu nebo
k polozapuštění do desky. 
3 480 Kč
5P80LI00, držák na ručník, chrom

8 520 Kč
Určeno pro montáž na stěnu nebo
k polozapuštění do desky.
3 480 Kč
5P67LI00, držák na ručník pro 167LI00, chrom
8 040 Kč
162LI00, umyvadlo 62x48 cm 
3 120 Kč
5P62LI00, držák na ručník pro 162LI00, chrom

7 440 Kč
pro montáž na stěnu nebo k polozapuštění 
do desky. 
3 030 Kč
5P55LI00, držák na ručník, chrom

5 670 Kč
pro montáž na stěnu nebo
k polozapuštění do desky. 
2 670 Kč
5P45LI00, držák na ručník, chrom

Originální upevňovací sada pro montáž umyvadla na stěnu není součástí. Nezapomeňte objednat.

NLT BA 2C 080 CX R
80 x 48,5 x 56,5 cm

NLT BA 2C 100 CX R
100 x 48,5 x 56,5 cm

NLT BA 2C 125 2X R
125 x 48,5 x 56,5 cm

NLT BA 1A 045 DX R
45 x 34 x 49,5 cm

NLT BA 1A 045 SX R
45 x 34 x 49,5 cm

NLT BA 2A 062 CX R
62 x 48,5 x 56,5 cm

NLT BA 2C 055 CX R
55 x 48,5 x 56,5 cm

NLT BA 2C 062 CX R
62 x 48,5 x 56,5 cm

NLT CO 2A 175 SX 
35 x 35 x 175 cm

NLT BA 2C 067 CX R
67 x 48,5 x 56,5 cm

22 650 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
27 450 Kč
NLT BA 2C 080 CX R, skříňka, matný lak

24 600 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
30 000 Kč
NLT BA 2C 100 CX R, skříňka, matný lak

31 800 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
37 800 Kč
NLT BA 2C 125 2X R, skříňka, matný lak

13 800 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 dvířka otvíraná vpravo.
Povrch laminát.
16 800 Kč
NLT BA 1A 045 DX R, skříňka, matný lak

13 800 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 1 dvířka otvíraná vlevo.
Povrch laminát.
16 800 Kč
NLT BA 1A 045 SX R, skříňka, matný lak

14 850 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 dvířka. Povrch laminát.
17 700 Kč
NLT BA 2A 062 CX R, skříňka, matný lak

19 200 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
22 800 Kč
NLT BA 2C 055 CX R, skříňka, matný lak

20 400 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
24 300 Kč
NLT BA 2C 062 CX R, skříňka, matný lak

11 700 Kč
Boční vysoká skříňka závěsná. 2 dvířka 
otvíraná vlevo. Povrch laminát.
14 250 Kč
NLT CO 2A 175 SX, skříňka, matný lak

21 000 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 zásuvky. Povrch laminát.
25 350 Kč
NLT BA 2C 067CX R, skříňka, matný lak

NLT BA 2A 080 CX R
80 x 48,5 x 56,5 cm

NLT CO 2A 175 DX 
35 x 35 x 175 cm

15 450 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Včetně
umyvadla. 2 dvířka. Povrch laminát.
18 900 Kč
NLT BA 2A 080 CX R, skříňka, matný lak

11 700 Kč
Boční vysoká skříňka závěsná. 2 dvířka 
otvíraná vpravo. Povrch laminát.
14 250 Kč
NLT CO 2A 175 DX, skříňka, matný lak

Nábytek New Light je dostupný v mnoha matných a lesklých lakovaných
odstínech a v laminátu.

Kompletní informace a ceny k originálnímu nábytku iNova pro kolekci umyvadel Sfera naleznete v příslušném ceníku výrobce iNova.

CATALANO

new light
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Velmi jednoduše řečeno - praktické, úsporné a krásné. Přesně tak můžeme popsat největší přednosti všech toalet a bidetů značky Catalano. Dokonalý design 
jednotlivých toalet a bidetů umožňuje jejich kombinace s jakoukoliv kolekcí. Revoluční novinkou je splachování vodním vírem a odstranění splachovacího 
kruhu u vybraných toalet. Toalety se systémem Newflush® jsou designově jemnější a mnohem lépe se čistí. Radikálně tak ušetříte nejen vodu ke splachování, 
ale snížíte i spotřebu čistících prostředků. Oplach toalety vodním vírem navíc výrazně snižuje hlučnost celého splachování.

 

catalano

kolekce wc / bidet
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1BSZ5000
50 x 35 cm

15 960 Kč
Kolekce Zero. Bidet závěsný,
jednootvorový.

Originální upevňovací sada není součástí závěsných WC a bidetů. Nezapomeňte objednat.

990 Kč
5KFST00, sada pro skryté upevnění závěsných WC a bidetů
540 Kč
5PRSO00, protihluková podložka pro závěsné WC nebo bidet

1VS55NR00
55 x 35 cm

1VSF54R00
54 x 35 cm

1VSF54RECO00
54 x 35 cm

1BS55NR00
55 x 35 cm

1BSF5400
54 x 35 cm

1BSF54ECO00
54 x 35 cm

18 420 Kč
Kolekce Zero. WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5SCSTP00, tenké sedátko s pozvol. sklápěním
3 300 Kč
5SCST000, sedátko

15 210 Kč
Kolekce Sfera. WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5SCSTP00, tenké sedátko s pozvol. sklápěním
3 510 Kč
5ZECOF00, sedátko s pozvol. sklápěním

9 690 Kč
Kolekce Sfera. WC Eco závěsné 4,5 l.
3 510 Kč
5ZECOF00, sedátko s pozvol. sklápěním

18 420 Kč
Kolekce Zero. Bidet závěsný,
jednootvorový. 

11 640 Kč
Kolekce Sfera. Bidet závěsný,
jednootvorový. 

9 690 Kč
Kolekce Sfera. Bidet Eco závěsný,
jednootvorový. 

CATALANO

wc / bidet

Originální upevňovací sada není součástí závěsných WC a bidetů. Nezapomeňte objednat.

990 Kč
5KFST00, sada pro skryté upevnění závěsných WC a bidetů
540 Kč
5PRSO00, protihluková podložka pro závěsné WC nebo bidet

Bez splachovacího kruhu. Bez splachovacího kruhu. Bez splachovacího kruhu.

1VSS50R00
50 x 35 cm

1VS50RGR00
50 x 37 cm

1VS55RGR00
55 x 37 cm

1BSS5000
50 x 35 cm

1BS50GR00
50 x 37 cm

1BS55GR00
55 x 37 cm

13 980 Kč
Kolekce Sfera. WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5SCSTP00, tenké sedátko s pozvol. sklápěním
3 510 Kč
5ZECOF00, sedátko s pozvol. sklápěním

15 930 Kč
Kolekce Green. WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5GR55STP00, tenké sedátko s pozvol.
sklápěním

18 420 Kč
Kolekce Green. WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5GR55STP00, tenké sedátko s pozvol.
sklápěním

10 440 Kč
Kolekce Sfera. Bidet závěsný,
jednootvorový. 

15 930 Kč
Kolekce Green. Bidet závěsný,
jednootvorový. 

18 420 Kč
Kolekce Green. Bidet závěsný,
jednootvorový. 

Bez splachovacího kruhu.Bez splachovacího kruhu.Bez splachovacího kruhu.

1VS52RIT00
52 x 37 cm

1VSZ50R00
50 x 35 cm

1VS55RZE00
55 x 35 cm

1BS52IT00
52 x 37 cm

1BS55ZE00
55 x 35 cm

9 690 Kč
Kolekce Italy. WC závěsné 4,5 l.
3 510 Kč
5ITSTF00, sedátko s pozvol. sklápěním

15 960 Kč
Kolekce Zero. WC závěsné 4,5 l.
6 180 Kč
5SCSTP000, tenké sedátko s pozvol. sklápěním
3 330 Kč
5SCST000, sedátko

18 420 Kč
Kolekce Zero. WC závěsné 4,5l. s reliéfní
vnější stranou.
6 180 Kč
5SCSTP000, tenké sedátko s pozvol.
sklápěním

9 690 Kč
Kolekce Italy. Bidet závěsný,
jednootvorový.

18 420 Kč
Kolekce Zero. Bidet závěsný,
jednootvorový. S reliéfní vnější
stranou.

Bez splachovacího kruhu.Bez splachovacího kruhu.Bez splachovacího kruhu.
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1BIECOIT00
52 x 37 cm

1VPECORIT00
52 x 37 cm

1VPT5700
57 x 37 cm

1OR6400
64 x 32 cm

1BIGBOY00
61 x 31 cm

8 460 Kč
Kolekce Italy. Bidet na postavení, 
jednootvorový.

8 460 Kč
Kolekce Italy. WC na postavení, s odpadem 
do zdi.
3 510 Kč
5ITSTF00, sedátko s pozvol. sklápěním

17 010 Kč
Kolekce Velis. WC na postavení, s odpadem 
do zdi.
5 100 Kč
5V57STF000, sedátko s pozvol. sklápěním

12 960 Kč
Pisoár bež možnosti poklopu.

15 450 Kč
Pisoár. Včetně upevňovací sady.

1BI52IT00
52 x 37 cm

CATALANO

wc / bidet / pisoár

Originální upevňovací sada není součástí WC a bidetů. Nezapomeňte objednat.

720 Kč
Z542386, sada pro upevnění WC a bidetu (Green/Sfera/Italy/Velis) na postavení

Bez splachovacího kruhu.

Bez splachovacího kruhu.

1BSCRN00
55 x 36 cm

1VSCRN00
55 x 36 cm

1VP5500
55 x 35 cm

1OR64F00
64 x 32 cm

1BI57N00
57 x 37 cm

1OR54F00
54 x 30 cm

14 640 Kč
Kolekce Canova Royal. Bidet závěsný, 
jednootvorový.

14 640 Kč
Kolekce Canova Royal. WC závěsné 4,5 l.
5 100 Kč
5SSSTF00, sedátko s pozvol. sklápěním
3 840 Kč
5SSST00, sedátko

14 310 Kč
Kolekce Zero. WC na postavení, s odpadem do zdi.
6 180 Kč
5SCSTP000, tenké sedátko s pozvol. sklápěním
3 300 Kč
5SCST000, sedátko

12 960 Kč
Pisoár s předpřipravenými otvory 
pro poklop.
4 380 Kč
5COR64F00, poklop s pozvol. sklápěním

17 010 Kč
Kolekce Velis. Bidet na postavení, 
jednootvorový.

12 960 Kč
Pisoár s předpřipravenými otvory pro poklop.
4 380 Kč
5COR64F00, poklop s pozvol. sklápěním
12 960 Kč
1OR5400, pisoár bež možnosti poklopu

1BI5500
55 x 35 cm

14 310 Kč
Kolekce Zero. Bidet na postavení, 
jednootvorový.

1BI55GR00
55 x 37 cm

1BIS54R00
54 x 35 cm

1VP55RGR00
55 x 37 cm

1VPS54R00
54 x 35 cm

1VP52RIT00
52 x 37 cm

18 420 Kč
Kolekce Green. Bidet na postavení, 
jednootvorový.

18 420 Kč
Kolekce Green. WC na postavení,
s odpadem do zdi, 4,5 l. 
6 180 Kč
5GR55STP00, tenké sedátko s pozvol. 
sklápěním

14 850 Kč
Kolekce Sfera. Bidet na postavení, 
jednootvorový.

14 850 Kč
Kolekce Sfera. WC na postavení, s odpadem do zdi.
6 180 Kč
5SCSTP00, tenké sedátko s pozvol. sklápěním
3 510 Kč
5ZECOF00, sedátko s pozvol. sklápěním

10 890 Kč
Kolekce Italy. Bidet na postavení, 
jednootvorový.

10 890 Kč
Kolekce Italy. WC na postavení, s odpadem 
do zdi.
3 510 Kč
5ITSTF00, sedátko s pozvol. sklápěním

Bez splachovacího kruhu. Bez splachovacího kruhu. Bez splachovacího kruhu.

Originální upevňovací sada není součástí závěsných WC a bidetů. Nezapomeňte objednat.

990 Kč
5KFST00, sada pro skryté upevnění závěsných WC a bidetů
540 Kč
5PRSO00, protihluková podložka pro závěsné WC nebo bidet
420 Kč
Z3440, sada pro upevnění WC a bidetu (Zero) na postavení

Bez splachovacího kruhu.

Bez splachovacího kruhu.
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AD41051G
∅9 cm

19090H400
90 x 90 x 4,5 cm

AC5010NG
∅9 cm

18080H400
80 x 80 x 4,5 cm

19072H400
90 x 72 x 4,5 cm

1 830 Kč
Výpusť se sifonem PRO ÚSPORU MÍSTA
v chromovém provedení.

8 790 Kč
Instalace na podlahu nebo zapuštěním 
zároveň s podlahou. Vanička má spec.
protiskluzovou úpravu. Bílá lesklá.
14 070 Kč
19090H4BM, bílá matná

1 470 Kč
Výpusť se sifonem v chromovém provedení.

7 440 Kč
Instalace na podlahu nebo zapuštěním 
zároveň s podlahou. Vanička má spec.
protiskluzovou úpravu. Bílá lesklá.
11 910 Kč
18080H4BM, bílá matná

7 950 Kč
Instalace na podlahu nebo zapuštěním 
zároveň s podlahou. Vanička má spec.
protiskluzovou úpravu. Bílá lesklá.
12 750 Kč
19072H4BM, bílá matná

112090H400
120 x 90 x 4,5 cm

112080H400
120 x 80 x 4,5 cm

112070H400
120 x 70 x 4,5 cm

110090H400
100 x 90 x 4,5 cm

110080H400
100 x 80 x 4,5 cm

110070H400
100 x 70 x 4,5 cm

16 890 Kč
Instalace na podlahu nebo zapuštěním 
zároveň s podlahou. Vanička má spec.
protiskluzovou úpravu. Bílá lesklá.
27 000 Kč
112090H4BM, bílá matná

11 160 Kč
Instalace na podlahu nebo zapuštěním 
zároveň s podlahou. Vanička má spec.
protiskluzovou úpravu. Bílá lesklá.
17 850 Kč
112080H4BM, bílá matná

10 140 Kč
Instalace na podlahu nebo zapuštěním 
zároveň s podlahou. Vanička má spec.
protiskluzovou úpravu. Bílá lesklá.
16 230 Kč
112070H4BM, bílá matná

13 500 Kč
Instalace na podlahu nebo zapuštěním 
zároveň s podlahou. Vanička má spec.
protiskluzovou úpravu. Bílá lesklá.
21 630 Kč
110090H4BM, bílá matná

9 510 Kč
Instalace na podlahu nebo zapuštěním 
zároveň s podlahou. Vanička má spec.
protiskluzovou úpravu. Bílá lesklá.
15 120 Kč
110090H4BM, bílá matná

8 460 Kč
Instalace na podlahu nebo zapuštěním 
zároveň s podlahou. Vanička má spec.
protiskluzovou úpravu. Bílá lesklá.
13 500 Kč
110090H4BM, bílá matná

CATALANO

sprchové vaničky
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gessi
představení
výrobního závodu

Pečlivě zvažované materiály i design vypadají úchvatně. Tato vášeň pro dokonalost je to, co dělá Gessi tolik výjimečnou. Ať už Gessi nachází svou vlastní 
inspiraci či následuje módní trendy, každá nová kreace začíná konceptem, který je přeměňován do nádherných kusů se světovým potenciálem. Výrobky 
Gessi kombinují nejmodernější design, inovativní technologie a nejlepší výrobní techniky, což má za výsledek luxusní a vysoce žádané italské zařízení kuchyní 
a koupelen.

Společnost Gessi se stala první italskou společností zabývající se výrobou baterií a brzy také světovým lídrem na poli koupelnových a kuchyňských zařizovacích 
předmětů. Vizionářský a nekonvenční duch panující ve společnosti vždy zaručoval, že se její kreativita a obchodní postoj bude výrazně odlišovat od konkurence 
na trhu. Gessi je v mnoha ohledech netypická společnost. Její jedinečná ideologie humanistické inspirace spojuje inovaci s péči o komunitu a životní prostředí. 
Díky tomuto filozofickému postoji jdou výrobky a jejich design ruku v ruce s moderním obchodním a životním stylem oslavujícím radost, vitalitu a pozitivitu. 
Gessi umisťuje do centra svého výrobního systému člověka. Touha dosáhnout dokonalosti je patrná v každém aspektu výroby: od samotného procesu výroby 
k výslednému produktu až po lidské vztahy. Gessi klade silný důraz na prostředí, kde lidé žijí a pracují. Sen o krásném, čistém a přijemném pracovním prostředí
se stává skutečností. Láska ke krásnu vede Gessi k dokonalému pochopení designu a luxusních konceptů. Gessi dokázala zbořit zaběhlá pravidla trhu tím, 
že díky pokrokovému duchu a originální myšlence přetvořila obyčejnou věc jako je vodovodní kohoutek ve zcela nový objekt s propracovanými tvary
a funkcemi. Tak jako je DNA základní stavební součástí lidského organismu, tak jsou tvůrčí inovace základním strategickým prvkem výroby v Gessi. Každý kus 
koupelnového a kuchyňského zařízení směle přemění danou místnost z utilitární nezbytnosti v chrám potěšení. Koupelny Gessi vytvářejí oázu pro relaxaci
a pohodu díky příjemné kombinaci armatur, sanity a doplňků.

Gessi – Ekologická společnost se 100% použitím čistých energetických zdrojů.
Nainstalováno bylo téměř 16.200 m2 fotovoltaických panelů s jedním z nejinovativnějších a nejmodernějších střešních systémů na výrobu energie v Itálii, 
čímž Gessi zabraňuje vzniku až 1.000 tun CO2 ročně. Zbývající množství elektřiny nutné pro fungování Gessi a ostatních firem Gessi Group, je vyráběno 
certifikovanými zařízeními zelené energie, tj. výhradně z obnovitelných zdrojů (solárních, větrných, vodních a termálních). Každý použitý kWh je doložen 
certifikovaným původem. Volba použití 100% zelené energie ověřitelným a certifikovaným procesem výroby a nákupu činí z Gessi zcela zelenou společnost, 
která dosáhla celkového snížení emisí CO2 daleko nad rámec Kjótského protokolu, který předpokládá snížení o 20%.
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gessi

kolekce anello

 

 

Gessi se odhodlalo k odvážnému kroku – zcela oddělit mužský a ženský svět v koupelně. Vytvořilo tak dvě odlišné kolekce zacílené na potřeby a přání zvlášť žen 
(Anello) a zvlášť mužů (Ingranaggio). Anello je ženskou formou z dvojice Anello - Ingranaggio a na první pohled zaujme neotřelou elegancí a decentní ladností 
šperku. Typickým a nepřehlédnutelným prvkem se stala výrazná kruhová rukojeť. Jako symbol nekonečna a lásky se „prsten“ rukojeti stává příslibem trvalé 
krásy, relaxace a pohody v dané místnosti. Výrazný šperk v podobě prstenu místo rukojeti je dokonale opracován a byla mu dána jemná struktura, díky které 
je každá manipulace potěšením. Samozřejmostí je široký sortiment kolekce Anello, aby bylo možné do detailu vytvořit místnost naplněnou luxusem, něžností 
a relaxací. Kolekce Anello zahrnuje vodovodní baterie, sprchy, ale také například doplňky.
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63337.031
Chrom

63347.031
Chrom

RI29783.031
Chrom

63332.031
Chrom

63334.031
Chrom

63329.031
Chrom

63336.031
Chrom

63482.031
Chrom

63348.031
Chrom

37 860 Kč
Baterie vanová stojánková čtyřotvorová,
s přepínačem vana-sprcha, s vytahovací 
hadicí 150 cm a ruční sprchou s úpravou 
proti usazování vodního kamene.

31 950 Kč
Baterie vanová stojánková tříotvorová
pro napouštění přepadem, přepínač
vana-sprcha, s vytahovací hadicí 150 cm
a ruční sprchou s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

3 090 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

19 530 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ s jedním 
výstupem.
9 990 Kč
54169.239, podomítkové těleso

10 170 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, s ruční sprchou s úpravou
proti usazování vodního kamene
a hadicí 150 cm, připojení 1/2“.

19 530 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ se třemi 
výstupy.
9 990 Kč
54169.239, podomítkové těleso

19 920 Kč
Sprchová souprava na tyči s ruční sprchou  
s úpravou proti usazování vodního kamene, 
sprchovou hadící 150 cm a připojovacím 
kolínkem.

13 050 Kč
Hlavová sprcha Ø250 mm, polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene. Připojení ze zdi.

63301.031
Chrom

63303.031
Chrom

63307.031
Chrom

63315.031
Chrom

63388.031
Chrom

63381.031
Chrom

11 400 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
10 260 Kč
63302.031, baterie umyvadlová bez výpusti

14 430 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
13 290 Kč
63304.031, baterie umyvadlová bez výpusti

11 400 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1“ 1/4,
s hadičkami 3/8“.

15 720 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
bez výpusti, s hadičkami 3/8“.

11 910 Kč
Externí části pro umyvadlovou baterii,
bez výpusti. Délka ramínka 130-160 mm.
10 800 Kč
63397.239, podomítkové těleso

10 290 Kč
Externí části pro umyvadlovou baterii,
bez výpusti. Délka ramínka 130-160 mm.
10 800 Kč
63397.239, podomítkové těleso

gessi

ANELLO

63341.031
Chrom

63603.031
Chrom

63361.031
Chrom

20 970 Kč
Externí části baterie vanové podomítkové
se dvěma výstupy.
13 050 Kč
54139.239, podomítkové těleso

5 610 Kč
Nástěnné vanové výtokové ramínko.
Pro sam. ovládání (není součástí).

6 030 Kč
Externí části sam. ovládání s jedním 
výstupem.
6 750 Kč
54055.239, podomítkové těleso

19 530 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ se dvěma 
výstupy.
9 990 Kč
54169.239, podomítkové těleso

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.187 - Starožitný bronz

.713 - Starožitná mosaz

.735 - Bronz teplý odstín PVD

.726 - Kartáč. bronz teplý odstín

.710 - Mosaz PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD
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.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.187 - Starožitný bronz

.713 - Starožitná mosaz

.735 - Bronz teplý odstín PVD

.726 - Kartáč. bronz teplý odstín

.710 - Mosaz PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD

63719.031
Chrom

58424.031
Chrom

63755.031
Chrom

63809.031
Chrom

63797.031
Chrom

63800.031
Chrom

63824.031
Chrom

9 900 Kč
Držák s bílou WC soupravou, montáž na zeď.
7 140 Kč
63743.031, WC souprava na postavení

22 680 Kč
Bezpečnostní madlo pro vanu nebo 
sprchový kout. Délka 45 cm.

4 440 Kč
Držák WC papíru (upevnění horizontální
nebo vertikální).

6 840 Kč
Držák na ručník, kruhový.

7 740 Kč
Držák na ručník, 45 cm.
7 890 Kč
63803.031, držák na ručník, 60 cm

12 480 Kč
Držák na ručník, 30 cm. Instalace na sklo.

gessi

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY anello

63701.031
Chrom

63707.031
Chrom

63713.031
Chrom

6 450 Kč
Držák s bílou mýdlenkou, montáž na zeď.
3 720 Kč
59525.031, mýdlenka na postavení

7 260 Kč
Držák s bílým pohárkem, montáž 
na zeď.
3 900 Kč
59531.031, pohárek na postavení

10 050 Kč
Držák s bílým dávkovačem mýdla,
montáž na zeď.
6 420 Kč
59537.031, dávkovač tekutého mýdla
na postavení

7 500 Kč
Držák na ručník, 30 cm.

63826.031
Chrom

12 690 Kč
Držák na ručník, 45 cm. Instalace na sklo.
12 840 Kč
63828.031, držák na ručník, 60 cm.
Instalace na sklo.

63721.031
Chrom

2 820 Kč
Nástěnný věšák.
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gessi

kolekce ingranaggio

 

 

Ingranaggio je emotivní, výrazná a dokonale mužská kolekce splňující i náročné požadavky těch nejnáročnějších zákazníků. Kolekce Ingranaggio je vůbec první 
svého druhu, která je cílena zejména na mužskou část zákazníků. Gessi do této kolekce vtělilo až rokového ducha, spoustu dokonale propracovaných detailů 
a i výběr barev je přizpůsoben tužbám a přáním gentlemanů. Ústředním motivem celé série je mechanické ozubené kolo, představující energii v pohybu. Energii 
pohybujícího se hodinového stroje se tak podařilo pomocí kolekce Ingranaggio přenést do prostředí koupelen. Kromě vodovodních umyvadlových, vanových 
a sprchových baterií či sprch ve stejném designu pořídíte například i koupelnové doplňky. Vše bude ladit do posledního detailu.
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63537.031
Chrom

63547.031
Chrom

RI29783.031
Chrom

63332.031
Chrom

63334.031
Chrom

63329.031
Chrom

63336.031
Chrom

63582.031
Chrom

63348.031
Chrom

37 860 Kč
Baterie vanová stojánková čtyřotvorová,
s přepínačem vana-sprcha, s vytahovací 
hadicí 150 cm a ruční sprchou s úpravou 
proti usazování vodního kamene.

31 950 Kč
Baterie vanová stojánková tříotvorová
pro napouštění přepadem, přepínač
vana-sprcha, s vytahovací hadicí 150 cm
a ruční sprchou s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

3 090 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

19 530 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ s jedním 
výstupem.
9 990 Kč
54169.239, podomítkové těleso

10 170 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, s ruční sprchou s úpravou
proti usazování vodního kamene
a hadicí 150 cm, připojení 1/2“.

19 530 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ se třemi 
výstupy.
9 990 Kč
54169.239, podomítkové těleso

19 920 Kč
Sprchová souprava na tyči s ruční sprchou  
s úpravou proti usazování vodního kamene, 
sprchovou hadící 150 cm a připojovacím 
kolínkem.

13 050 Kč
Hlavová sprcha Ø250 mm, polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene. Připojení ze zdi.

63501.031
Chrom

63503.031
Chrom

63507.031
Chrom

63515.031
Chrom

63588.031
Chrom

63581.031
Chrom

11 400 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
10 260 Kč
63502.031, baterie umyvadlová bez výpusti

14 430 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
13 290 Kč
63504.031, baterie umyvadlová bez výpusti

11 400 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1“ 1/4,
s hadičkami 3/8“.

15 720 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
bez výpusti, s hadičkami 3/8“.

11 910 Kč
Externí části pro umyvadlovou baterii,
bez výpusti. Délka ramínka 130-160 mm.
10 800 Kč
63397.239, podomítkové těleso

10 290 Kč
Externí části pro umyvadlovou baterii,
bez výpusti. Délka ramínka 130-160 mm.
10 800 Kč
63397.239, podomítkové těleso

gessi

ingranaggio

63541.031
Chrom

63603.031
Chrom

63561.031
Chrom

20 970 Kč
Externí části baterie vanové podomítkové
se dvěma výstupy.
13 050 Kč
54139.239, podomítkové těleso

5 610 Kč
Nástěnné vanové výtokové ramínko.
Pro sam. ovládání (není součástí).

6 030 Kč
Externí části sam. ovládání s jedním 
výstupem.
6 750 Kč
54055.239, podomítkové těleso

19 530 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ se dvěma 
výstupy.
9 990 Kč
54169.239, podomítkové těleso

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.187 - Starožitný bronz

.713 - Starožitná mosaz

.735 - Bronz teplý odstín PVD

.726 - Kartáč. bronz teplý odstín

.710 - Mosaz PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD
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.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.187 - Starožitný bronz

.713 - Starožitná mosaz

.735 - Bronz teplý odstín PVD

.726 - Kartáč. bronz teplý odstín

.710 - Mosaz PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD

63819.031
Chrom

58424.031
Chrom

63855.031
Chrom

63909.031
Chrom

63897.031
Chrom

63900.031
Chrom

63924.031
Chrom

9 990 Kč
Držák s bílou WC soupravou, montáž na zeď.
7 140 Kč
63743.031, WC souprava na postavení

22 680 Kč
Bezpečnostní madlo pro vanu nebo 
sprchový kout. Délka 45 cm.

4 440 Kč
Držák WC papíru (upevnění horizontální
nebo vertikální).

6 840 Kč
Držák na ručník, kruhový.

7 740 Kč
Držák na ručník, 45 cm.
7 890 Kč
63903.031, držák na ručník, 60 cm

12 480 Kč
Držák na ručník, 30 cm. Instalace na sklo.

gessi

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY ingranaggio

63801.031
Chrom

63807.031
Chrom

63813.031
Chrom

6 450 Kč
Držák s bílou mýdlenkou, montáž na zeď.
3 720 Kč
59525.031, mýdlenka na postavení

7 260 Kč
Držák s bílým pohárkem, montáž 
na zeď.
3 900 Kč
59531.031, pohárek na postavení

10 050 Kč
Držák s bílým dávkovačem mýdla,
montáž na zeď.
6 420 Kč
59537.031, dávkovač tekutého mýdla
na postavení

7 500 Kč
Držák na ručník, 30 cm.

63926.031
Chrom

12 690 Kč
Držák na ručník, 45 cm. Instalace na sklo.
12 840 Kč
63928.031, držák na ručník, 60 cm.
Instalace na sklo.

63821.031
Chrom

2 820 Kč
Nástěnný věšák.
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gessi

kolekce venti20

 

Bouřlivá 20.léta jsou érou, ve které našlo Gessi inspiraci pro svou novou kolekci vodovodních baterií a podle které nese i název – VENTI20. Pečlivá pozornost 
k detailům a zároveň snaha o jednoduchost jsou hlavními přísadami této lehce extravagantní kolekce. Venti20 plně zachycuje půvab 20.let a evokuje příjemné 
vize bezstarostného života. Volba konkrétní barvy nebo linie, stejně jako například drahocenný šperk, vás uchvátí v daném okamžiku a inspiruje na celý život 
Krása jednotlivých povrchových úprav je příslibem propracovaného domácího wellness. Čistota formy kolekce Venti20 zvýrazněná těmito zářivými povrchovými 
úpravami v kombinaci s výraznými detaily nesou patrné stopy Art Deco Stylu. 
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65113.031
Chrom

65036.031
Chrom

65038.031
Chrom

65133.031
Chrom

65135.031
Chrom

65137.031
Chrom

65123.031
Chrom

65152.031
Chrom

65148.031
Chrom

43 860 Kč
Baterie vanová stěnová, s přepínačem
vana-sprcha, rozteč 150 mm, s ruční
sprchou a hadicí.

32 070 Kč
Externí části pro baterii vanovou podom.
se dvěma výstupy, přepínač vana-sprcha,
s připoj. kolínkem a držákem ruční sprchy.
13 050 Kč
54139.239, podomítkové těleso

17 070 Kč
Externí části pro baterii sprchovou
podomítkovou se dvěma výstupy.
11 730 Kč
54073.239, podomítkové těleso

26 520 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ s jedním 
výstupem.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

26 520 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ se třemi 
výstupy.
13 020 Kč
09269.239, podomítkové těleso

16 170 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a hadicí 150 cm.

28 950 Kč
Hlavová sprcha Ø229 mm, polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene. Připojení ze stropu.
43 410 Kč
65153.031, hlavová sprcha, průměr 328 mm

30 480 Kč
Hlavová sprcha Ø229 mm, polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene. Připojení ze zdi.
45 720 Kč
65149.031, hlavová sprcha, průměr 328 mm

65001.031
Chrom

65003.031
Chrom

65007.031
Chrom

65011.031
Chrom

65012.031
Chrom

65015.031
Chrom

16 890 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
15 270 Kč
65002.031, baterie umyvadlová bez výpusti

20 280 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
18 720 Kč
65004.031, baterie umyvadlová bez výpusti

16 890 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1“ 1/4,
s hadičkami 3/8“.

33 630 Kč
Baterie umyvadlová stojánková tříotvorová
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
32 100 Kč
65013.031, baterie umyvadlová bez výpusti

35 160 Kč
Baterie umyvadlová stojánková tříotvorová
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
33 630 Kč
65014.031, baterie umyvadlová bez výpusti

35 160 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková 
tříotvorová s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
33 630 Kč
65016.031, baterie umyvadlová bez výpusti

gessi

venti20

65089.031
Chrom

65091.031
Chrom

65154.031
Chrom

16 080 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka
201 mm.
10 800 Kč
63397.239, podomítkové těleso

24 480 Kč
Externí části baterie umyvadlové
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka
201 mm.
10 380 Kč
45089.031, podomítkové těleso

9 840 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

26 520 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ se dvěma 
výstupy.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.713 - Starožitná mosaz

.187 - Starožitný bronz

.735 - Bronz teplý odstín PVD

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD

.720 - Nikl PVD

.710 - Mosaz PVD
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65419.031
Chrom

65523.031
Chrom

65455.031
Chrom

65509.031
Chrom

65497.031
Chrom

65500.031
Chrom

65511.031
Chrom

12 990 Kč
Držák s bílou WC soupravou, montáž na zeď.
10 650 Kč
58543.031, WC souprava na postavení

5 610 Kč
Držák na holítko.

7 170 Kč
Držák WC papíru (upevnění horizontální
nebo vertikální).

7 890 Kč
Držák na ručník, kruhový.

10 530 Kč
Držák na ručník, 45 cm.
11 250 Kč
65503.031, držák na ručník, 60 cm

13 230 Kč
Držák na ručník, 30 cm. Instalace na sklo.

gessi

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY venti20

65401.031
Chrom

65407.031
Chrom

65413.031
Chrom

8 100 Kč
Držák s bílou mýdlenkou, montáž na zeď.
5 520 Kč
58525.031, mýdlenka na postavení

8 760 Kč
Držák s bílým pohárkem, montáž na zeď.
6 000 Kč
58531.031, pohárek na postavení

15 060 Kč
Držák s bílým dávkovačem mýdla,
montáž na zeď.
13 080 Kč
65437.031, dávkovač tekutého mýdla
na postavení

10 080 Kč
Držák na ručník, 30 cm.

65513.031
Chrom

14 700 Kč
Držák na ručník, 45 cm. Instalace na sklo.
15 390 Kč
65515.031, držák na ručník, 60 cm.
Instalace na sklo.

65521.031
Chrom

4 680 Kč
Nástěnný věšák.

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.713 - Starožitná mosaz

.187 - Starožitný bronz

.735 - Bronz teplý odstín PVD

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD

.720 - Nikl PVD

.710 - Mosaz PVD
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gessi

kolekce hi-fi

 

 

Nová kolekce sprchových baterií Hi-Fi je exkluzivním produktem dokazujícím, že i baterie může být designovým objektem a zároveň odrazem životního stylu. 
Kolekcí Hi-Fi převtělila firma Gessi vlastnosti a podstatu zvukového systému do funkcí, průtoku a termostatického zařízení sprchové baterie. Vznikl tak rafinovaný 
dekorační předmět založený na minimalismu a funkčnosti. Hi-Fi lze kombinovat se všemi různými styly moderní koupelny. Je ztělesněním futuristického designu 
připomínajícího styl 90.let: oblíbené hranaté tvary a silné detaily umocněné inovativní technologií. Estetika, použitelnost a prokazatelně nejvyšší možná kvalita 
jsou pro kolekci Hi-Fi stejně důležitými vlastnostmi.
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63061.031
chrom

63018.031
chrom

63079.031
chrom

63022.031
chrom

63081.031
chrom

63024.031
chrom

63099.031
chrom

63026.031
chrom

63199.031
chrom

63028.031
chrom

50 428 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou s pěti sam. fukcemi,
tlačítky on/off, připojení 3/4“.
27 412 Kč
63017.031, podomítkové těleso

21 308 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma samostatnými fukcemi,
tlačítky on/off, připojení 1/2“.
11 760 Kč
63055.031, podomítkové těleso

55 804 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se dvěma sam. fukcemi,
tlačítky on/off, připojení 1/2“.
Police vyrobena z tvrzeného černého skla.
10 780 Kč
63021.031, podomítkové těleso

22 456 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se třemi samostatnými fukcemi,
tlačítky on/off, připojení 1/2“.
11 760 Kč
63055.031, podomítkové těleso

57 820 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se třemi sam. fukcemi,
tlačítky on/off, připojení 1/2“.
Police vyrobena z tvrzeného černého skla.
11 396 Kč
63023.031, podomítkové těleso

71 512 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se čtyřmi sam. fukcemi,
tlačítky on/off, připojení 1/2“.
Police vyrobena z tvrzeného černého skla.
12 712 Kč
63025.031, podomítkové těleso

74 732 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou s pěti sam. fukcemi,
tlačítky on/off, připojení 1/2“.
Police vyrobena z tvrzeného černého skla.
13 384 Kč
63027.031, podomítkové těleso

63002.031
chrom

63004.031
chrom

63006.031
chrom

63012.031
chrom

63014.031
chrom

63016.031
chrom

24 248 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou s jednou funkcí a tlačítkem
on/off, připojení 1/2“.
13 020 Kč
63001.031, podomítkové těleso

26 460 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se dvěma sam. fukcemi, 
tlačítky on/off, připojení 1/2“.
13 020 Kč
63001.031, podomítkové těleso

27 776 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se třemi sam. fukcemi, 
tlačítky on/off, připojení 1/2“.
13 020 Kč
63001.031, podomítkové těleso

33 236 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se dvěma sam. fukcemi,
tlačítky on/off, připojení 3/4“.
18 480 Kč
63011.031, podomítkové těleso

39 144 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se třemi sam. fukcemi,
tlačítky on/off, připojení 3/4“.
20 328 Kč
63013.031, podomítkové těleso

45 864 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se čtyřmi sam. fukcemi,
tlačítky on/off, připojení 3/4“.
25 508 Kč
63015.031, podomítkové těleso

GESSI

hi-fi

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.713 - Starožitná mosaz

.187 - Starožitný bronz

.279 - Bílá CN

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD

19 012 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jednou funkcí a tlačítkem
on/off, připojení 1/2“.
11 760 Kč
63055.031, podomítkové těleso

13 552 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a hadicí 150 cm. Magnetická.

13 552 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a černou hadicí 150 cm. Magnetická.
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65252.031
chrom

65232.031
chrom

65254.031
chrom

65234.031
chrom

65256.031
chrom

65242.031
chrom

65222.031
chrom

65244.031
chrom

63099.031
chrom

65224.031
chrom

65226.031
chrom

26 404 Kč
Externí část pro termostatickou baterii 
se dvěma souběžnými funkcemi, tlačítky
on/off, připojení 1/2“.
13 020 Kč
63001.031, podomítkové těleso

57 708 Kč
Externí část pro termostatickou baterii 
se třemi souběžnými funkcemi, tlačítky
on/off, připojení 3/4“. Police vyrobena
z tvrzeného černého skla.
11 396 Kč
63023.031, podomítkové těleso

27 720 Kč
Externí část pro termostatickou baterii 
se třemi souběžnými funkcemi, tlačítky
on/off, připojení 1/2“.
13 020 Kč
63001.031, podomítkové těleso

71 316 Kč
Externí část pro termostatickou baterii 
se čtyřmi souběžnými funkcemi, tlačítky
on/off, připojení 3/4“. Police vyrobena
z tvrzeného černého skla.
12 712 Kč
63025.031, podomítkové těleso

33 180 Kč
Externí část pro termostatickou baterii 
se dvěma souběžnými funkcemi, tlačítky
on/off, připojení 3/4“.
18 480 Kč
63011.031, podomítkové těleso

39 060 Kč
Externí část pro termostatickou baterii 
se třemi souběžnými funkcemi, tlačítky
on/off, připojení 3/4“.
20 328 Kč
63013.031, podomítkové těleso

13 552 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou
a hadicí 150 cm. Magnetická.
13 552 Kč
63199.031, souprava s černou hadicí

45 752 Kč
Externí část pro termostatickou baterii 
se čtyřmi souběžnými funkcemi, tlačítky
on/off, připojení 3/4“.
25 508 Kč
63015.031, podomítkové těleso

GESSI

hi-fi eclectic

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.713 - Starožitná mosaz

.187 - Starožitný bronz

.735 - Bronz teplý odstín PVD

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD

.720 - Nikl PVD

.710 - Mosaz PVD

.246 - Zlatá PVD

55 664 Kč
Externí část pro termostatickou baterii 
se dvěma souběžnými funkcemi, tlačítky
on/off, připojení 3/4“. Police vyrobena
z tvrzeného černého skla.
10 780 Kč
63021.031, podomítkové těleso

24 640 Kč
Externí část pro baterii se dvěma 
souběžnými funkcemi, tlačítky on/off, 
připojení 1/2“.
11 760 Kč
63055.031, podomítkové těleso

25 844 Kč
Externí část pro baterii se třemi
souběžnými funkcemi, tlačítky on/off, 
připojení 1/2“.
11 760 Kč
63055.031, podomítkové těleso

Hi-Fi je nejnovější projekt vyvinutý společností Gessi pro design a technologii termostatických sprchových baterií s pokročilými funkcemi; jako takový představuje 
nejnovější přírůstek do programu Gessi Private Wellness. Hi-Fi Eclectic je evolucí původního konceptu Hi-Fi: špičkového designu multifunkčního ovládání 
sprchové baterie s tvary a funkcemi, které věrně napodobují prvky stereo systému svým tvarem, knoflíky a tlačítky. Originální koncept Hi-Fi prošel estetickým 
vývojem inspirovaným formálními a dekorativními rysy industrialismu z počátku 20.století. Hi-Fi Eclectic si tak razí cestu napříč směry a dokáže navodit intimní 
a relaxační atmosféru ve světě soukromého wellness v nejrůznějších prostředích - od současného eklektického, přes klasický až po retro-industriální. Hi-Fi Eclectic 
přináší nadčasovou harmonii do koupelny ve všech stylech interiéru. Ovládání jednotlivých funkcí, intenzity a typů proudů vody, dohromady s kompaktním 
a výrazným designem, byl Hi-Fi Eclectic vytvořen pro nadšence interiérového designu a soukromých wellness, kteří ocení dokonalou kombinaci výrazného, 
eklektického a nadčasového designu v kombinaci se špičkovou technologií pro wellness.
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kolekce inciso

 

 

Kombinací tvořivosti a inovací dvou společností - Rockwell Group a Gessi - vznikl jedinečný americký ethos pro soudobé koupelny. Novinka roku 2018, kolekce 
Inciso, ukazuje poctivost tradičního řemesla a amerického ducha. Celá kolekce navržená společností Rockwell Group pro společnost Gessi vytváří zcela nový 
designový trend pro koupelnu. Zdobené moderní tvary jsou v souladu s tradicí společnosti Gessi a jsou vhodné jak pro privátní, tak pro komerční prostory. 
Industriální rafinovanost a moderní kovové konstrukce inspirovaly charakter kolekce Inciso. Výsledkem je tělo baterie s podmanivou kombinací netradičně 
vyseknutých částí, hladkých povrchů a vzorováním na těle baterie i ovládacích prvcích. Precizně vyrobené části zůstávají zároveň spolehlivě funkční.
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58061.031
chrom

58090.031
chrom

58079.031
chrom

58088.031
chrom

58123.031
chrom

14372.031
chrom

58132.031
chrom

58100.031
chrom

58134.031
chrom

58109.031
chrom

58136.031
chrom

58142.031
chrom

17 160 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
190-210 mm.
10 380 Kč
45089.031, podomítkové těleso

15 390 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“,
s automatickým přepínačem vana-sprcha.
4 950 Kč
44673.031, podomítkové těleso

13 590 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
219-189 mm.
10 230 Kč
54198.239, podomítkové těleso

11 250 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a hadicí 150 cm.

1 530 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

6 450 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“,
pro samostatné ovládání (není součástí). 
Délka ramínka 210 mm.
6 600 Kč
58101.031, délka ramínka 255 mm

5 580 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
6 750 Kč
54055.239, podomítkové těleso

23 730 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene, hadicí 150 cm a s připojovacím 
kolínkem.

58001.031
chrom

58003.031
chrom

58007.031
chrom

58011.031
chrom

58013.031
chrom

58015.031
chrom

15 450 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 135 mm.
14 910 Kč
58002.031, baterie umyvadlová bez výpusti

16 980 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 135 mm.
16 500 Kč
58004.031, baterie umyvadlová bez výpusti

15 450 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1“ 1/4, 
s hadičkami 3/8“.

26 640 Kč
Baterie umyvadlová stojánková tříotvorová
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. 
26 130 Kč
58012.031, baterie umyvadlová bez výpusti

26 640 Kč
Baterie umyvadlová stojánková tříotvorová
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. 
26 130 Kč
58014.031, baterie umyvadlová bez výpusti

26 640 Kč
Baterie umyvadlová stojánková tříotvorová
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. 
26 130 Kč
58016.031, baterie umyvadlová bez výpusti

GESSI

INCISO L

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.713 - Starožitná mosaz

.187 - Starožitný bronz

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáč. černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.246 - Zlatá PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD

13 140 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
3 870 Kč
44655.031, podomítkové těleso

20 790 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou s jedním výstupem,
připojení 1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

20 790 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se dvěma výstupy,
připojení 1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

20 790 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se třemi výstupy,
připojení 1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso
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58501.031
chrom

58507.031
chrom

58513.031
chrom

58519.031
chrom

58497.031
chrom

58521.031
chrom

8 760 Kč
Držák s pohárkem, montáž na zeď. 
6 000 Kč
58531.031, pohárek na postavení

15 120 Kč
Držák s dávkovačem mýdla, montáž na zeď. 
13 110 Kč
58537.031, dávkovač tekutého mýdla
na postavení

58111.031
chrom

58113.031
chrom

58115.031
chrom

58190.031
chrom

58140.031
chrom

58143.031
chrom

28 050 Kč
Baterie umyvadlová stojánková tříotvorová
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. 
27 510 Kč
58112.031, baterie umyvadlová bez výpusti

28 050 Kč
Baterie umyvadlová stojánková tříotvorová
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. 
27 510 Kč
58114.031, baterie umyvadlová bez výpusti

28 050 Kč
Baterie umyvadlová stojánková tříotvorová
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. 
27 510 Kč
58116.031, baterie umyvadlová bez výpusti

18 570 Kč
Externí části baterie umyvadlové
podomítkové, bez výpusti. Délka
ramínka 190-210 mm.
18 930 Kč
58192.031, baterie, délka ramínka 235-255 mm
10 380 Kč
45089.031, podomítkové těleso

47 160 Kč
Vanová baterie pětiotvorová stojánková, 
přepínač vana-sprcha, s vytahovací hadicí
150 cm a ruční sprchou s úpravou proti 
usazování vodního kamene.

38 520 Kč
Baterie vanová stojánková čtyřotvorová,
pro napouštění přepadem, přepínač
vana-sprcha, s vytahovací hadicí 150 cm
a ruční sprchou s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

GESSI

INCISO X

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.713 - Starožitná mosaz

.187 - Starožitný bronz

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.246 - Zlatá PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD

8 100 Kč
Držák s mýdlenkou, montáž na zeď.
5 520 Kč
58525.031, mýdlenka na postavení

13 050 Kč
Držák s WC soupravou, montáž na zeď. 
10 650 Kč
58543.031, WC souprava na postavení

10 080 Kč
Držák na ručník, 30 cm.
10 590 Kč
58500.031, držák na ručník, 45 cm
11 280 Kč
58503.031, držák na ručník, 60 cm
12 510 Kč
58505.031, držák na ručník, 80 cm

2 820 Kč
Věšák.

GESSI

INCISO doplňky

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.713 - Starožitná mosaz

.187 - Starožitný bronz

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.246 - Zlatá PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD



109KOUPELNOVÝ LEXIKON108 GESSI

58218.031
chrom

58204.031
chrom

58220.031
chrom

58206.031
chrom

58254.031
chrom

58208.031
chrom

58263.031
chrom

58210.031
chrom

58214.031
chrom

58216.031
chrom

25 830 Kč
Externí části pro podomítkovou 
termostatickou baterii. Dva samostatné 
výstupy, připojení 3/4”.
24 090 Kč
43103.031, podomítkové těleso

37 380 Kč
Externí části pro podomítkovou 
termostatickou baterii. Pět samostatných 
výstupů, připojení 3/4”. 
35 460 Kč
43109.031, podomítkové těleso

27 300 Kč
Externí části pro podomítkovou 
termostatickou baterii. Tři samostatné 
výstupy, připojení 3/4”. 
26 880 Kč
43105.031, podomítkové těleso

11 460 Kč
Externí části pro podomítkovou 
termostatickou baterii s vysokým
průtokem, připojení 3/4”.
13 290 Kč
43281.031, podomítkové těleso

34 020 Kč
Externí části pro podomítkovou 
termostatickou baterii. Čtyři samostatné 
výstupy, připojení 3/4”. 
31 590 Kč
43107.031, podomítkové těleso

37 380 Kč
Externí části pro podomítkovou 
termostatickou baterii. Pět samostatných 
výstupů, připojení 3/4”. 
35 460 Kč
43109.031, podomítkové těleso

25 830 Kč
Externí části pro podomítkovou 
termostatickou baterii. Dva samostatné 
výstupy, připojení 3/4”.
24 090 Kč
43103.031, podomítkové těleso

27 300 Kč
Externí části pro podomítkovou 
termostatickou baterii. Tři samostatné 
výstupy, připojení 3/4”. 
26 880 Kč
43105.031, podomítkové těleso

34 020 Kč
Externí části pro podomítkovou 
termostatickou baterii. Čtyři samostatné 
výstupy, připojení 3/4”. 
31 590 Kč
43107.031, podomítkové těleso

6 960 Kč
Externí části pro stop ventil
pro termostatické baterie s vysokým 
průtokem, připojení 3/4”.
8 970 Kč
43283.031, podomítkové těleso

GESSI

INCISO wellness

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.713 - Starožitná mosaz

.187 - Starožitný bronz

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.246 - Zlatá PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD



110 111GESSI KOUPELNOVÝ LEXIKON

 

kolekce 316 flessa

 

 

Při svém uvedení v roce 2018 vzbudila kolekce 316 velké emoce. Gessi jejím prostřednictvím představilo zcela nový vzhled baterie. Estetické a dekorativní detaily, 
zejména textura a vzor na těle baterie, přináší opravdu vytříbený a nečekaný prvek do koupelny. Pojmenování kolekce „316“ je odvozeno od názvu použitého 
materiálu - exkluzivní nerezové oceli AISI 316. Vybrat si můžete z hladkých povrchů, povrchů s jemnou a jednodušší texturou až po odvážnou a hrubou texturu
po celém povrchu těla baterie. Styl kolekce 316 je tak opravdu neopakovatelný a jedinečný.

GESSI
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54091.239
kartáčovaná ocel

54088.239
kartáčovaná ocel

54019.239
kartáčovaná ocel

54083.239
kartáčovaná ocel

54005.239
kartáčovaná ocel

54092.239
kartáčovaná ocel

54099.239
kartáčovaná ocel

7 680 Kč
Výtokové ramínko pro samostatné ovládání 
(není součástí). Výška ramínka 162 mm.
8 010 Kč
54093.239, výška ramínka 230 mm

12 480 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-116 mm.
10 230 Kč
54198.239, podomítkové těleso

5 820 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
6 750 Kč
54055.239, podomítkové těleso

10 890 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-116 mm.
10 206 Kč
54198.239, podomítkové těleso

8 970 Kč
Samostatné ovládání do desky., připojení 
1/2“.

17 460 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-126 mm.
10 380 Kč
45089.031, podomítkové těleso

26 280 Kč
Výtokové ramínko stropní pro samostatné 
ovládání (není součástí). Výška ramínka
1 600 mm.

54001.239
kartáčovaná ocel

54004.239
kartáčovaná ocel

54003.239
kartáčovaná ocel

54007.239
kartáčovaná ocel

54012.239
kartáčovaná ocel

54010.239
kartáčovaná ocel

13 440 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 123 mm.
11 790 Kč
54002.239, baterie umyvadlová bez výpusti

16 260 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 123 mm.
14 670 Kč
54009.239, baterie umyvadlová bez výpusti

16 590 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 156 mm.
14 940 Kč
54006.239, baterie umyvadlová bez výpusti

13 440 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1“ 1/4, 
s hadičkami 3/8“.

21 690 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
tříotvorová, s hadičkami 3/8“, bez výpusti. 
Výška ramínka 201 mm.
22 050 Kč
54011.239, výška ramínka 269 mm

5 640 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“,
pro samostatné ovládání (není součástí). 
Délka ramínka 146 mm.
5 940 Kč
54110.239, délka ramínka 200 mm

GESSI

316 flessa

.239 - Kartáčovaná ocel

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD
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kolekce 316 trame

 

 

Estetické a dekorativní detaily, zejména textura a vzor na těle baterie, přináší opravdu vytříbený a nečekaný prvek do koupelny. Pojmenování kolekce „316“ 
je odvozeno od názvu použitého materiálu - exkluzivní nerezové oceli AISI 316. Vybrat si můžete z hladkých povrchů, povrchů s jemnou a jednodušší texturou 
až po odvážnou a hrubou texturu po celém povrchu těla baterie. Styl kolekce 316 je tak opravdu neopakovatelný a jedinečný.

GESSI
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54091.239
kartáčovaná ocel

54388.239
kartáčovaná ocel

54319.239
kartáčovaná ocel

54383.239
kartáčovaná ocel

54305.239
kartáčovaná ocel

54392.239
kartáčovaná ocel

54399.239
kartáčovaná ocel

7 680 Kč
Výtokové ramínko pro samostatné ovládání 
(není součástí). Výška ramínka 162 mm.
8 010 Kč
54093.239, výška ramínka 230 mm

14 970 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-116 mm.
10 230 Kč
54198.239, podomítkové těleso

6 990 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
6 750 Kč
54055.239, podomítkové těleso

13 110 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-116 mm.
10 230 Kč
54198.239, podomítkové těleso

10 740 Kč
Samostatné ovládání do desky., připojení 
1/2“.

19 620 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-126 mm.
10 380 Kč
45089.031, podomítkové těleso

31 560 Kč
Výtokové ramínko stropní pro samostatné 
ovládání (není součástí). Výška ramínka
1 600 mm.

54301.239
kartáčovaná ocel

54304.239
kartáčovaná ocel

54303.239
kartáčovaná ocel

54307.239
kartáčovaná ocel

54312.239
kartáčovaná ocel

54010.239
kartáčovaná ocel

16 110 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 123 mm.
14 100 Kč
54302.239, baterie umyvadlová bez výpusti

19 530 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 123 mm.
17 580 Kč
54309.239, baterie umyvadlová bez výpusti

19 950 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 156 mm.
17 970 Kč
54306.239, baterie umyvadlová bez výpusti

16 110 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1“ 1/4, 
s hadičkami 3/8“.

25 980 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
tříotvorová, s hadičkami 3/8“, bez výpusti. 
Výška ramínka 201 mm.
26 250 Kč
54311.239, výška ramínka 269 mm

5 640 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“,
pro samostatné ovládání (není součástí). 
Délka ramínka 146 mm.
5 940 Kč
54110.239, délka ramínka 200 mm

GESSI

316 TRAME

.239 - Kartáčovaná ocel

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD
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kolekce 316 intreccio

 

Estetické a dekorativní detaily, zejména textura a vzor na těle baterie, přináší opravdu vytříbený a nečekaný prvek do koupelny. Pojmenování kolekce „316“ 
je odvozeno od názvu použitého materiálu - exkluzivní nerezové oceli AISI 316. Vybrat si můžete z hladkých povrchů, povrchů s jemnou a jednodušší texturou 
až po odvážnou a hrubou texturu po celém povrchu těla baterie. Styl kolekce 316 je tak opravdu neopakovatelný a jedinečný.

GESSI
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.239 - Kartáčovaná ocel

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

54091.239
kartáčovaná ocel

54188.239
kartáčovaná ocel

54119.239
kartáčovaná ocel

54183.239
kartáčovaná ocel

54105.239
kartáčovaná ocel

54192.239
kartáčovaná ocel

54199.239
kartáčovaná ocel

7 680 Kč
Výtokové ramínko pro samostatné ovládání 
(není součástí). Výška ramínka 162 mm.
8 010 Kč
54093.239, výška ramínka 230 mm

14 970 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-116 mm.
10 230 Kč
54198.239, podomítkové těleso

6 990 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
6 750 Kč
54055.239, podomítkové těleso

13 110 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-116 mm.
10 230 Kč
54198.239, podomítkové těleso

10 740 Kč
Samostatné ovládání do desky., připojení 
1/2“.

19 620 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-126 mm.
10 380 Kč
45089.031, podomítkové těleso

31 560 Kč
Výtokové ramínko stropní pro samostatné 
ovládání (není součástí). Výška ramínka
1 600 mm.

54101.239
kartáčovaná ocel

54104.239
kartáčovaná ocel

54103.239
kartáčovaná ocel

54107.239
kartáčovaná ocel

54112.239
kartáčovaná ocel

54010.239
kartáčovaná ocel

16 110 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 123 mm.
14 100 Kč
54102.239, baterie umyvadlová bez výpusti

19 530 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 123 mm.
17 580 Kč
54109.239, baterie umyvadlová bez výpusti

19 950 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 156 mm.
17 970 Kč
54106.239, baterie umyvadlová bez výpusti

16 110 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1“ 1/4, 
s hadičkami 3/8“.

25 980 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
tříotvorová, s hadičkami 3/8“, bez výpusti. 
Výška ramínka 201 mm.
26 250 Kč
54111.239, výška ramínka 269 mm

5 640 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“,
pro samostatné ovládání (není součástí). 
Délka ramínka 146 mm.
5 940 Kč
54110.239, délka ramínka 200 mm

GESSI

316 intreccio
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kolekce 316 meccanica

 

 

Estetické a dekorativní detaily, zejména textura a vzor na těle baterie, přináší opravdu vytříbený a nečekaný prvek do koupelny. Pojmenování kolekce „316“ 
je odvozeno od názvu použitého materiálu - exkluzivní nerezové oceli AISI 316. Vybrat si můžete z hladkých povrchů, povrchů s jemnou a jednodušší texturou 
až po odvážnou a hrubou texturu po celém povrchu těla baterie. Styl kolekce 316 je tak opravdu neopakovatelný a jedinečný.

GESSI
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54091.239
kartáčovaná ocel

54288.239
kartáčovaná ocel

54219.239
kartáčovaná ocel

54283.239
kartáčovaná ocel

54205.239
kartáčovaná ocel

54292.239
kartáčovaná ocel

54299.239
kartáčovaná ocel

7 680 Kč
Výtokové ramínko pro samostatné ovládání 
(není součástí). Výška ramínka 162 mm.
8 010 Kč
54093.239, výška ramínka 230 mm

14 970 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-116 mm.
10 230 Kč
54198.239, podomítkové těleso

6 990 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
6 750 Kč
54055.239, podomítkové těleso

13 110 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-116 mm.
10 230 Kč
54198.239, podomítkové těleso

10 740 Kč
Samostatné ovládání do desky., připojení 
1/2“.

19 620 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-126 mm.
10 380 Kč
45089.031, podomítkové těleso

31 560 Kč
Výtokové ramínko stropní pro samostatné 
ovládání (není součástí). Výška ramínka
1 600 mm.

54201.239
kartáčovaná ocel

54204.239
kartáčovaná ocel

54203.239
kartáčovaná ocel

54207.239
kartáčovaná ocel

54212.239
kartáčovaná ocel

54010.239
kartáčovaná ocel

16 110 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 123 mm.
14 100 Kč
54202.239, baterie umyvadlová bez výpusti

19 530 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 123 mm.
17 580 Kč
54209.239, baterie umyvadlová bez výpusti

19 950 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 156 mm.
17 970 Kč
54206.239, baterie umyvadlová bez výpusti

16 110 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1“ 1/4, 
s hadičkami 3/8“.

25 980 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
tříotvorová, s hadičkami 3/8“, bez výpusti. 
Výška ramínka 201 mm.
26 250 Kč
54211.239, výška ramínka 269 mm

5 640 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“,
pro samostatné ovládání (není součástí). 
Délka ramínka 146 mm.
5 940 Kč
54110.239, délka ramínka 200 mm

GESSI

316 meccanica

.239 - Kartáčovaná ocel

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD
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kolekce 316 cesello

 

 

Estetické a dekorativní detaily, zejména textura a vzor na těle baterie, přináší opravdu vytříbený a nečekaný prvek do koupelny. Pojmenování kolekce „316“ 
je odvozeno od názvu použitého materiálu - exkluzivní nerezové oceli AISI 316. Vybrat si můžete z hladkých povrchů, povrchů s jemnou a jednodušší texturou 
až po odvážnou a hrubou texturu po celém povrchu těla baterie. Styl kolekce 316 je tak opravdu neopakovatelný a jedinečný.

GESSI
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.239 - Kartáčovaná ocel

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

54091.239
kartáčovaná ocel

54488.239
kartáčovaná ocel

54419.239
kartáčovaná ocel

54483.239
kartáčovaná ocel

54405.239
kartáčovaná ocel

54492.239
kartáčovaná ocel

54499.239
kartáčovaná ocel

7 680 Kč
Výtokové ramínko pro samostatné ovládání 
(není součástí). Výška ramínka 162 mm.
8 010 Kč
54093.239, výška ramínka 230 mm

14 970 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-116 mm.
10 230 Kč
54198.239, podomítkové těleso

6 990 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
6 750 Kč
54055.239, podomítkové těleso

13 110 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-116 mm.
10 230 Kč
54198.239, podomítkové těleso

10 740 Kč
Samostatné ovládání do desky., připojení 
1/2“.

19 620 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
146-126 mm.
10 380 Kč
45089.031, podomítkové těleso

31 560 Kč
Výtokové ramínko stropní pro samostatné 
ovládání (není součástí). Výška ramínka
1 600 mm.

54401.239
kartáčovaná ocel

54404.239
kartáčovaná ocel

54403.239
kartáčovaná ocel

54407.239
kartáčovaná ocel

54412.239
kartáčovaná ocel

54010.239
kartáčovaná ocel

16 110 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 123 mm.
14 100 Kč
54402.239, baterie umyvadlová bez výpusti

19 530 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 123 mm.
17 580 Kč
54409.239, baterie umyvadlová bez výpusti

19 950 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 156 mm.
17 970 Kč
54406.239, baterie umyvadlová bez výpusti

16 110 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1“ 1/4, 
s hadičkami 3/8“.

25 980 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
tříotvorová, s hadičkami 3/8“, bez výpusti. 
Výška ramínka 201 mm.
26 250 Kč
54411.239, výška ramínka 269 mm

5 640 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“,
pro samostatné ovládání (není součástí). 
Délka ramínka 146 mm.
5 940 Kč
54110.239, délka ramínka 200 mm

GESSI

316 cesello
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kolekce 316 vana/sprcha

 

 

Estetické a dekorativní detaily, zejména textura a vzor na těle baterie, přináší opravdu vytříbený a nečekaný prvek do koupelny. Pojmenování kolekce „316“ 
je odvozeno od názvu použitého materiálu - exkluzivní nerezové oceli AISI 316. Vybrat si můžete z hladkých povrchů, povrchů s jemnou a jednodušší texturou 
až po odvážnou a hrubou texturu po celém povrchu těla baterie. Styl kolekce 316 je tak opravdu neopakovatelný a jedinečný. Veškeré produkty z řad vanových 
baterií, ovládacích prvků, výtokových ramínek nebo hlavových sprch lze skvěle kombinovat napříč celou kolekcí 316. Možnost užití stejného designu ve všech částech 
koupelny je opravdu dokonalá a precizní.

GESSI
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.239 - Kartáčovaná ocel

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

54148.239
kartáčovaná ocel

54038.239
kartáčovaná ocel

54152.239
kartáčovaná ocel

54079.239
kartáčovaná ocel

54045.239
kartáčovaná ocel

54054.239
kartáčovaná ocel

54269.239
kartáčovaná ocel

54032.239
kartáčovaná ocel

54161.239
kartáčovaná ocel

54034.239
kartáčovaná ocel

54023.239
kartáčovaná ocel

54036.239
kartáčovaná ocel

42 570 Kč
Sprcha stěnová Ø350 mm, polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

21 000 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s přepínačem vana-sprcha, připojovacím 
kolínkem, hadicí a ruční sprchou.
13 050 Kč
54139.239, podomítkové těleso

37 410 Kč
Sprcha stropní Ø350 mm, výška 260 mm, 
polohovatelná, připojení 1/2“, s úpravou 
proti usazování vodního kamene.

13 560 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou, 
připojení 1/2“ se dvěma výstupy, přepínač 
vana-sprcha.
11 730 Kč
54073.239, podomítkové těleso

33 900 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene, hadicí 1,5 m a s připojovacím 
kolínkem.

4 920 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene. 
1 980 Kč
54137.239, tmavá sprchová hadice, 150 cm

4 680 Kč
Připojovací kolínko, připojení 1/2“.

19 410 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ s jedním 
výstupem.
9 990 Kč
54169.239, podomítkové těleso

5 070 Kč
Připojovací kolínko s držákem ruční sprchy, 
připojení 1/2“.

19 410 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ se dvěma 
výstupy.
9 990 Kč
54169.239, podomítkové těleso

11 940 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního kamene 
a tmavou hadicí 150 cm.

19 410 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ se třemi 
výstupy.
9 990 Kč
54169.239, podomítkové těleso

54043.239
kartáčovaná ocel

54037.239
kartáčovaná ocel

54028.239
kartáčovaná ocel

54008.239
kartáčovaná ocel

54019.239
kartáčovaná ocel

54136.239
kartáčovaná ocel

26 880 Kč
Baterie vanová stojánková tříotvorová,
s přepínačem, s vytahovací hadicí 1,5 m
a s ruční sprchou s úpravou proti usazování 
vodního kamene. Pro napouštění přepadem.

34 470 Kč
Baterie vanová stojánková čtyřotvorová,
s přepínačem, s vytahovací hadicí 1,5 m
a s ruční sprchou s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

42 570 Kč
Externí části pro baterii vanovou 
stojánkovou z podlahy s ruční sprchou.
10 440 Kč
46189.031, podomítkové těleso

5 640 Kč
Výtokové ramínko pro samostatné ovládání 
(není součástí).

5 820 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou, 
připojení 1/2“ s jedním výstupem, bez výpusti.
6 750 Kč
54055.239, podomítkové těleso

15 780 Kč
Externí části pro baterii vanovou podom.,
s ramínkem a přepínačem vana-sprcha.
13 050 Kč
54139.239, podomítkové těleso

GESSI

316 vana/sprcha
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.239 - Kartáčovaná ocel

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

54707.239
kartáčovaná ocel

54708.239
kartáčovaná ocel

54797.239
kartáčovaná ocel

54713.239
kartáčovaná ocel

54714.239
kartáčovaná ocel

54800.239
kartáčovaná ocel

54719.239
kartáčovaná ocel

11 220 Kč
Držák s bílým pohárkem, montáž na zeď.
5 640 Kč
54731.239, pohárek na postavení

11 220 Kč
Držák s černým pohárkem, montáž na zeď.
5 640 Kč
54732.239, pohárek na postavení

12 450 Kč
Držák na ručník, 30 cm.

19 290 Kč
Držák s bílým dávkovačem mýdla,
montáž na zeď.
13 920 Kč
54737.239, dávkovač tekutého mýdla
na postavení

13 500 Kč
Držák na ručník, 45 cm.
14 670 Kč
54803.239, držák na ručník, 60 cm

15 960 Kč
Držák s bílou WC soupravou,
montáž na zeď.
10 410 Kč
54743.239, WC souprava na postavení

gessi

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY 316

54701.239
kartáčovaná ocel

54702.239
kartáčovaná ocel

54749.239
kartáčovaná ocel

14 400 Kč
Držák s bílou mýdlenkou, montáž na zeď.
9 060 Kč
54725.239, mýdlenka na postavení

14 400 Kč
Držák s černou mýdlenkou, montáž
na zeď.
9 060 Kč
54726.239, mýdlenka na postavení

13 140 Kč
Držák WC papíru (upevnění horizontální
nebo vertikální).

19 290 Kč
Držák s černým dávkovačem mýdla,
montáž na zeď.
13 920 Kč
54738.239, dávkovač tekutého mýdla
na postavení

54720.239
kartáčovaná ocel

15 960 Kč
Držák s černou WC soupravou,
montáž na zeď.
10 410 Kč
54744.239, WC souprava na postavení

54821.239
kartáčovaná ocel

1 830 Kč
Věšák.
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Sprchy 57201, 57211, 57221, 57231 a 57241 je možné objednat ve výše vyobrazených reliéfních površích.
Více barevných odstínů pro sprchu 57261 naleznete v ceníku Gessi.

.239 - Kartáčovaná ocel

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

INTRECCIOTRAMEFLESSA

57231.239
kartáčovaná ocel

57201.239
kartáčovaná ocel

57241.239
kartáčovaná ocel

57211.239
kartáčovaná ocel

57261.031
chrom

57221.239
kartáčovaná ocel

29 940 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu. 
Polohovatelná. S funkcí multi-spray.
CESELLO.
29 940 Kč
57233.239, sprcha s funkcí déšť. CESELLO.
28 950 Kč
57235.239, sprcha s funkcí mlha. CESELLO.
32 670 Kč
57237.239, sprcha s funkcí vodopád. 
CESELLO.

24 030 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu. 
Polohovatelná. S funkcí multi-spray.
FLESSA.
24 030 Kč
57203.239, sprcha s funkcí déšť. FLESSA.
22 980 Kč
57205.239, sprcha s funkcí mlha. FLESSA.
26 730 Kč
57207.239, sprcha s funkcí vodopád.
FLESSA.

29 940 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu. 
Polohovatelná. S funkcí multi-spray.
TRAME.
29 940 Kč
57243.239, sprcha s funkcí déšť. TRAME.
28 950 Kč
57245.239, sprcha s funkcí mlha. TRAME.
32 670 Kč
57247.239, sprcha s funkcí vodopád.
TRAME.

29 940 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu. 
Polohovatelná. S funkcí multi-spray. 
INTRECCIO.
29 940 Kč
57213.239, sprcha s funkcí déšť. INTRECCIO.
28 950 Kč
57215.239, sprcha s funkcí mlha. INTRECCIO.
32 670 Kč
57217.239, sprcha s funkcí vodopád. 
INTRECCIO.

22 320 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu. 
Polohovatelná. S funkcí multi-spray.
22 320 Kč
57263.031, sprcha s funkcí déšť. 
21 300 Kč
57265.031, sprcha s funkcí mlha. 
25 020 Kč
57267.031, sprcha s funkcí vodopád.

29 940 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu. 
Polohovatelná. S funkcí multi-spray.
MECCANICA.
29 940 Kč
57223.239, sprcha s funkcí déšť. MECCANICA.
28 950 Kč
57225.239, sprcha s funkcí mlha. MECCANICA.
32 670 Kč
57227.239, sprcha s funkcí vodopád.
MECCANICA.

GESSI

spotwater

CESELLOMECCANICA
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GESSI

kolekce rettangolo k

 

 

Každá změna, či dokonce radikální řez, může znamenat začátek něčeho zcela nového a perfektního. Gessi se proto odvážilo zasáhnout do tvaru série Rettangolo, 
který byl až doteď považován za dokonalý. Šikmým řezem v diagonální linii změnil siluetu tak, aby evokovala písmeno „K“. Výsledek je úchvatný. Nový tvar si zachoval 
původní harmonii a získal přitom větší dynamiku.
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.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

53061.031
chrom

53031.031
chrom

53079.031
chrom

53013.031
chrom

53037.031
chrom

20154.031
chrom

53140.031
chrom

19431.031
chrom

53141.031
chrom

20111.031
chrom

20120.031
chrom

20142.031
chrom

9 060 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
3 870 Kč
44655.031, podomítkové těleso

18 300 Kč
Baterie sprchová stěnová.

9 660 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“,
s automatickým přepínačem vana-sprcha.
4 950 Kč
44673.031, podomítkové těleso

21 990 Kč
Baterie vanová stěnová, s automatickým 
přepínačem vana-sprcha, rozteč 150 mm, 
kompletní až s ruční sprchou, hadicí
a držákem ruční sprchy (nejsou součástí).

29 850 Kč
Baterie vanová stojánková tříotvorová, 
přepínač vana-sprcha, s vytahovací
hadicí 150 cm a ruční sprchou s úpravou
proti usazování vodního kamene, délka 
ramínka 195 mm.

4 920 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

25 170 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, 1. výstup ruční sprcha,
přepínač, připojovací kolínko, připojení 1/2”, 
s držákem ruční sprchy. 
9 450 Kč
44639.031, podomítkové těleso

20 640 Kč
Baterie sprchová termostatická stěnová.

25 170 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, 1. výstup hlavová
sprcha/vana, přepínač, připojovací kolínko, 
připojení 1/2”, s držákem ruční sprchy.
9 450 Kč
44639.031, podomítkové těleso

24 030 Kč
Baterie vanová termostatická stěnová,
s automatickým přepínačem vana-sprcha, 
rozteč 150 mm, kompletní až s ruční 
sprchou, hadicí a držákem ruční sprchy 
(nejsou součástí).

7 980 Kč
Vanové výtokové ramínko pro sam.
ovládání (není součástí), připojení 1/2“. 
Délka ramínka 187 mm.

22 860 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene, hadicí 150 cm a s připojovacím 
kolínkem.

53001.031
chrom

53005.031
chrom

53007.031
chrom

20114.031
chrom

53109.031
chrom

53088.031
chrom

13 320 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 128 mm.
12 810 Kč
53002.031, baterie umyvadlová bez výpusti

16 110 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 128 mm.
15 600 Kč
53006.031, baterie umyvadlová bez výpusti

13 320 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1 1/4“, 
s hadičkami 3/8“.

7 980 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“,
pro sam. ovládání (není součástí). 
Délka ramínka 207 mm.

6 990 Kč
Externí části samostatného ovládání 
výtokového ramínka. Připojení 1/2“.
4 860 Kč
46112.031, podomítkové těleso

14 100 Kč
Externí části pro baterii umyvadlovou 
podomítkovou, bez výpusti, délka ramínka 
207 mm.
5 760 Kč
44697.031, podomítkové těleso

GESSI

rettangolo k
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kolekce rilievo

 

 

Když je základní prvek baterie a jeho samotná harmonie definována matematickým / geometrickým poměrem, jedná se o maximální vyjádření čisté formy 
tvaru. Kruh umístěný ve čtverci byl velice často vyobrazován napříč časem, kontinenty i kulturami. Kruh evokuje věčný pohyb a čtverec symbolizuje věčnost 
a neměnnost. Spojením těchto dvou geometrických tvarů vzniká dynamický obraz čistoty, přechod k dokonalosti a rovnováze. Koncepce kruhu umístěného 
ve čtverci je zachycena jak v půdorysu baterie, tak v profilu samotném a také na všech pohledových stranách výrobku. Dominantu představuje oblé tělo, 
a to zejména na zadní straně baterie, které vychází ze čtverce umístěného u samotného základu baterie. Kulatý detail je i na bocích, kde působí diskrétně, ale 
nelze si ho nevšimnout. Poslední oblá část se nachází u vyústění baterie - kulatý reliéf přímo pod čtvercovým koncem rukojeti. Design Rilievo evokuje nejen 
příjemný pocit při doteku, ale také dokonalost vizuální stránky. Vyvolává pocit, že rovnováha těla a duše se v koupelně stává středem zájmu. Kolekce Rilievo 
je novou rovnováhou mezi stylem, emocí a funkčností.

GESSI
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59061.031
chrom

59031.031
chrom

59079.031
chrom

59013.031
chrom

59123.031
chrom

14372.031
chrom

59132.031
chrom

59037.031
chrom

59134.031
chrom

59043.031
chrom

59158.031
chrom

59242.031
chrom

8 010 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
3 870 Kč
44655.031, podomítkové těleso

9 060 Kč
Baterie sprchová stěnová.

9 420 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“,
s automatickým přepínačem vana-sprcha.
4 950 Kč
44673.031, podomítkové těleso

10 770 Kč
Baterie vanová stěnová, s automatickým 
přepínačem vana-sprcha, rozteč 150 mm, 
kompletní až s ruční sprchou, hadicí
a držákem ruční sprchy (nejsou součástí).

6 480 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, s ruční sprchou s úpravou
proti usazování vodního kamene
a hadicí 150 cm, připojení 1/2“.

1 530 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

15 780 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ s jedním 
výstupem.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

29 280 Kč
Baterie vanová stojánková tříotvorová,
s přepínačem vana-sprcha, s vytahovací 
hadicí 150 cm a ruční sprchou s úpravou 
proti usazování vodního kamene.

15 780 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, připojení 1/2“ se dvěma 
výstupy.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

26 220 Kč
Baterie vanová stojánková tříotvorová
pro napouštění přepadem, přepínač
vana-sprcha, s vytahovací hadicí 150 cm
a ruční sprchou s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

14 850 Kč
Hlavová sprcha 250x250 mm,
polohovatelná, připojení 1/2“, s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
Připojení ze zdi.

10 860 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene, hadicí 150 cm a s připojovacím 
kolínkem.

59001.031
chrom

59005.031
chrom

59003.031
chrom

59011.031
chrom

59089.031
chrom

59007.031
chrom

9 990 Kč
Baterie umyvadlová stojánková s výpustí
1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Kartuše 25 mm.
9 510 Kč
59002.031, baterie umyvadlová bez výpusti

10 980 Kč
Baterie umyvadlová stojánková s výpustí
1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Kartuše 35 mm.
10 470 Kč
59006.031, baterie umyvadlová bez výpusti

14 370 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
13 890 Kč
59004.031, baterie umyvadlová bez výpusti

16 590 Kč
Baterie umyvadlová stojánková tříotvorová 
s výpustí 1“ 1/4, s hadičkami 3/8“.
15 270 Kč
59012.031, baterie umyvadlová bez výpusti

12 930 Kč
Externí části pro baterii umyvadlovou 
podomítkovou, bez výpusti, délka ramínka
215 mm.
5 760 Kč
44697.031, podomítkové těleso

9 990 Kč
Baterie bidetová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.

GESSI

rilievo

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.279 - Bílá CN

.299 - Černá XL

.030 - Měď PVD

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD
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GESSI

kolekce equilibrio

 

 

Equilibrio není standardní kolekce vodovodních baterií, ale jedinečný exemplář! Nejpoužívanější objekt v koupelně dostal svoji vlastní energii. Ta by neměla 
být rozptýlena, ale koncentrována v jednom bodu. To je důvod, proč je Equlibrio takové, jaké je. Výbušná síla, nová koncepce a zcela nezařaditelný produkt, 
který vypadá jako socha. Avšak socha úplně odlišná od jakýchkoli jiných soch. Baterie ani páka nemají přesnou symetrii, což znamená, že neexistují dva 
stejné kusy. Unikátní vývoj nových materiálů a povrchových úprav učinil z tohoto výrobku jedinečný produkt, který je maximálně variabilní díky mnoha 
možným kombinacím těla baterie a ovládacího prvku. Gessi s Equilibriem prošel výzkumem, jak skloubit kombinace kovu, dřeva, kamene a ušlechtilých 
přírodních kamenů. Marsel (umělec a učitel života) je jedním z mnoha lidí, kteří se zasadili o vývoj kolekce Equilibrio. Inspiroval Gessi svým know-how 
k vyvážení těla, umění a ducha prostřednictvím kamenů. Nikdy nebylo nic tak inspirující jako kolekce umyvadlových baterií Equilibrio.
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.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.246 - Zlatá PVD

.716 - Kartáčovaná zlatá PVD

.030 - Měď PVD

.723 - Metalická měď PVD

.706 - Černý kov PVD

.722 - Metalický černý kov PVD

.541 - Calacatta bílá

.542 - Marquina černá

.543 - Forest zlatá

.544 - Říční kámen

.695 - Palisandr

.696 - Wengé

.697 - matný Teak

.698 - matný Jasan

52002.706
černý kov PVD

52001.030
měď PVD

52002.695
Palisandr/Rosewood

52001.723
broušená měď PVD

52002.697
matný Teak

52002.696
Wengé

52002.031
chrom

52015.299
Černá XL

52002.149
imitace kartáčované oceli

52017.299
Černá XL

52002.030
měď PVD

4 290 Kč
Ovládací rukojeť 1 ks pro umyvadlovou 
baterii.

23 820 Kč
Tělo baterie umyvadlové bez výpusti,
s hadičkami 3/8“. Délka ramínka 140 mm.

6 420 Kč
Ovládací rukojeť 1 ks pro umyvadlovou 
baterii. Přírodní dřevo.

25 470 Kč
Tělo baterie umyvadlové bez výpusti,
s hadičkami 3/8“. Délka ramínka 140 mm.

6 420 Kč
Ovládací rukojeť 1 ks pro umyvadlovou 
baterii. Přírodní dřevo.

6 420 Kč
Ovládací rukojeť 1 ks pro umyvadlovou 
baterii. Přírodní dřevo.

2 910 Kč
Ovládací rukojeť 1 ks pro umyvadlovou
baterii.

24 390 Kč
Polička pro umyvadlovou baterii.
Výška 205 mm. K instalaci na desku.

3 780 Kč
Ovládací rukojeť 1 ks pro umyvadlovou 
baterii.

25 650 Kč
Polička pro umyvadlovou baterii.

4 290 Kč
Ovládací rukojeť 1 ks pro umyvadlovou 
baterii.

52001.031
chrom

52001.149
imitace kartáčované oceli

52001.246
zlatá PVD

52001.716
broušená zlatá PVD

52001.706
černý kov PVD

52001.722
broušený černý kov PVD

16 110 Kč
Tělo baterie umyvadlové bez výpusti,
s hadičkami 3/8“. Délka ramínka 140 mm.

20 940 Kč
Tělo baterie umyvadlové bez výpusti,
s hadičkami 3/8“. Délka ramínka 140 mm.

28 680 Kč
Tělo baterie umyvadlové bez výpusti,
s hadičkami 3/8“. Délka ramínka 140 mm.

28 680 Kč
Tělo baterie umyvadlové bez výpusti,
s hadičkami 3/8“. Délka ramínka 140 mm.

23 820 Kč
Tělo baterie umyvadlové bez výpusti,
s hadičkami 3/8“. Délka ramínka 140 mm.

25 470 Kč
Tělo baterie umyvadlové bez výpusti,
s hadičkami 3/8“. Délka ramínka 140 mm.

GESSI

EQUILIBRIO
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GESSI

kolekce rettangolo

 

Je tomu již 18 let co byla poprvé na trhu představena série Rettangolo. Ve své době byla unikátem v pravoúhlém a minimalistickém designu. V průběhu 
let se kolekce rozrostla o kompletní sortiment do koupelny, včetně sanitární keramiky. Základní a čistá krása přísných pravoúhlých tvarů předurčuje 
Rettangolo k tomu, aby bylo ikonou designu. Kolekce Rettangolo po svém uvedení na trh otevřela cestu k základní eleganci čtyřhranných a minimalistických 
forem, které se nikdo předtím neodvážil použít. Gessi tak zahájilo malou revoluci vodovodních baterií směrem k minimalistickému trendu. Rettangolo
je léty prověřený styl, který nevyjde nikdy z módy. 
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.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

44602.031
chrom

20031.031
chrom

44604.031
chrom

20013.031
chrom

20123.031
chrom

20154.031
chrom

20182.031
chrom

19431.031
chrom

20184.031
chrom

20111.031
chrom

15185.031
chrom

20142.031
chrom

9 060 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
3 870 Kč
44655.031, podomítkové těleso

18 300 Kč
Baterie sprchová stěnová.

9 660 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“,
s automatickým přepínačem vana-sprcha.
4 950 Kč
44673.031, podomítkové těleso

21 990 Kč
Baterie vanová stěnová, s automatickým 
přepínačem vana-sprcha, rozteč 150 mm, 
kompletní až s ruční sprchou, hadicí
a držákem ruční sprchy (nejsou součástí).

12 390 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, s ruční sprchou s úpravou
proti usazování vodního kamene
a hadicí 150 cm, připojení 1/2“.

4 920 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

16 650 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou s jedním výstupem, připojení 
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

20 640 Kč
Baterie sprchová termostatická stěnová.

16 650 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se dvěma výstupy, připojení 
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

24 030 Kč
Baterie vanová termostatická stěnová,
s automatickým přepínačem vana-sprcha, 
rozteč 150 mm, kompletní až s ruční 
sprchou, hadicí a držákem ruční sprchy 
(nejsou součástí).

38 190 Kč
Hlavová sprcha 300x300 mm,
polohovatelná, připojení 1/2“, s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
Připojení ze zdi.

22 860 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene, hadicí 150 cm a s připojovacím 
kolínkem.

20001.031
chrom

11921.031
chrom

20007.031
chrom

20114.031
chrom

20119.031
chrom

44836.031
chrom

13 320 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 128 mm.
12 810 Kč
20002.031, baterie umyvadlová bez výpusti

16 110 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 128 mm.
15 600 Kč
11922.031, baterie umyvadlová bez výpusti

13 320 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1 1/4“, 
s hadičkami 3/8“.

7 980 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“,
pro sam. ovládání (není součástí). 
Délka ramínka 207 mm.

6 990 Kč
Externí části samostatného ovládání 
výtokového ramínka. Připojení 1/2“.
4 860 Kč
46112.031, podomítkové těleso

14 100 Kč
Externí části pro baterii umyvadlovou 
podomítkovou, bez výpusti, délka ramínka 
206 mm.
5 760 Kč
44697.031, podomítkové těleso

GESSI

rettangolo
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.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

20819.031
Chrom

20867.031
Chrom

20855.031
Chrom

20939.031
Chrom

20897.031
Chrom

20900.031
Chrom

20947.031
Chrom

12 480 Kč
Držák s bílou WC soupravou, montáž na zeď.
8 610 Kč
20843.031, WC souprava na postavení

16 890 Kč
Držák toaletního papíru s bílou WC 
soupravou, montáž na zeď.
17 370 Kč
20933.031, držák toaletního papíru
a WC souprava na postavení

6 030 Kč
Držák WC papíru (upevnění horizontální
nebo vertikální).

23 370 Kč
Souprava držáků na ručníky na postavení.

8 100 Kč
Držák na ručník, 45 cm.
8 460 Kč
20903.031, držák na ručník, 60 cm

9 510 Kč
Polička, 30 cm.

gessi

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY rettangolo

20801.031
Chrom

20807.031
Chrom

20813.031
Chrom

7 560 Kč
Držák s bílou mýdlenkou, montáž na zeď.
4 770 Kč
20825.031, mýdlenka na postavení

7 560 Kč
Držák s bílým pohárkem, montáž na 
zeď.
4 770 Kč
20831.031, pohárek na postavení

11 460 Kč
Držák s bílým dávkovačem mýdla,
montáž na zeď.
8 280 Kč
20837.031, dávkovač tekutého mýdla
na postavení

7 860 Kč
Držák na ručník, 30 cm.

20949.031
Chrom

12 510 Kč
Polička úzká, 60 cm.
17 460 Kč
20950.031, polička široká, 60 cm

20921.031
Chrom

3 540 Kč
Nástěnný věšák.
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Kolekce Mimi je synonymem spojení tradičního a moderního designu. Štíhlá silueta, romantický duch a měkké, avšak geometrii respektující tvary. Mimi  
nadchne milovníky jemných a smyslných ženských křivek, stejně jako obdivovatele sofistikovaných architektonických linií. Hovoří klasickým jazykem, aniž by 
se stala retro kolekcí. I když od jejího uvedení uplynul už nějaký ten rok, představuje nadčasovou a luxusní kolekci, která nese klasický podpis minimalismu 
Gessi. Vše je vyrobeno s dokonalou elegancí. Mimi zkrátka vyjadřuje nadčasovou krásu.

gessi

kolekce mimi
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31242.031
chrom

31113.031
chrom

31245.031
chrom

31207.031
chrom

31249.031
chrom

31254.031
chrom

44612.031
chrom

44614.031
chrom

31223.031
chrom

31292.031
chrom

26 880 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene, hadicí 150 cm a s připojovacím 
kolínkem.

24 630 Kč
Baterie vanová stěnová s automatickým 
přepínačem vana-sprcha. Kompletní až
s ruční sprchou, hadicí a držákem ruční 
sprchy (nejsou součástí).

24 060 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a hadicí 150 cm.

10 710 Kč
Vanové výtokové ramínko pro samostatné 
ovládání (není součástí), připojení 1/2“, 
délka ramínka 181 mm.

36 750 Kč
Hlavová sprcha, polohovatelná,
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene. Připojení ze zdi.

5 400 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene. 
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

11 160 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
3 870 Kč
44655.031, podomítkové těleso

11 640 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“, 
automatický přepínač vana-sprcha.
4 950 Kč
44673.031, podomítkové těleso

13 470 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a hadicí 150 cm.

18 360 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou s jedním výstupem, připojení 
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

18 360 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se dvěma výstupy, připojení 
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

20157.031
chrom

2 130 Kč
Držák ruční sprchy.

31294.031
chrom

31101.031
chrom

11988.031
chrom

31107.031
chrom

31205.031
chrom

31210.031
chrom

44865.031
chrom

15 750 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“ a s hadičkami 3/8“.

19 740 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka
ramínka 177 mm. Pro umyvadla hluboká
mezi 40 a 120 mm.

15 750 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1 1/4“,
s hadičkami 3/8“.

10 710 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“, pro 
sam. ovládání (není součástí). Délka 
ramínka 216 mm.

7 110 Kč
Externí části samostatného ovládání 
výtokového ramínka. Připojení 1/2“.
4 860 Kč
46112.031, podomítkové těleso

16 650 Kč
Externí části pro baterii umyvadlovou 
podomítkovou, bez výpusti, délka 
ramínka 216 mm.
5 760 Kč
44697.031, podomítkové těleso

GESSI

mimi

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.080 - Zlatá CCP
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Kolekcí Eleganza Gessi vyjádřilo své pojetí elegance. Rafinovaná série plná harmonie a detailů odráží italský styl a šarm namíchaný s aktuálním minimalistickým 
espritem. Jak název kolekce napovídá, Eleganza představuje vodovodní baterie a koupelnové doplňky, které vyzařují sofistikovanost a určité kouzlo. Eleganza 
se skvěle vyjímá v klasickém i moderním prostředí koupelny. Pro avantgardnější vzhled si můžete vybrat mezi úpravami mědi, mosazi, zlata nebo černého 
kovu. Elegantní předměty, kterými se obklopujeme, o nás vždy něco vypovídají a ukazují základní potřebu stylu a touhy, kterou takto dáváme svému okolí 
najevo. Gessi vyjadřuje tuto touhu vytvořením rafinované kolekce Eleganza, která hrdě ukazuje eleganci hmotnou i nehmotnou.

 

gessi

kolekce eleganza
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46232.031
chrom

46136.031
chrom

46234.031
chrom

46037.031
chrom

46142.031
chrom

46154.031
chrom

46061.031
chrom

46079.031
chrom

46148.031
chrom

46138.031
chrom

46140.031
chrom

46127.031
chrom

18 360 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou s jedním výstupem, připojení 
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

26 940 Kč
Externí části pro baterii vanovou 
podomítkovou se dvěma výstupy, přepínač 
vana-sprcha.
9 450 Kč
44639.031, podomítkové těleso

18 360 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se dvěma výstupy, připojení 
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

42 180 Kč
Čtyřotvorová vanová baterie s přepínačem, 
výtokovým ramínkem, sprchovou hadicí 
150 cm a ruční sprchou s úpravou proti 
usazování vodního kamene.

45 900 Kč
Držák sprchy posuvný. Kompletní
až s ruční sprchou a hadicí (nejsou 
součástí). Horizontální nebo vertikální 
instalace.

4 920 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

9 060 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
3 870 Kč
44655.031, podomítkové těleso

12 660 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“, 
automatický přepínač vana-sprcha.
4 950 Kč
44673.031, podomítkové těleso

30 210 Kč
Hlavová sprcha 216x140 mm,
polohovatelná, připojení 1/2“, s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
Připojení ze zdi.

25 170 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, 1. výstup ruční sprcha, 
kolínko, připojení 1/2”, s držákem ruční sprchy.
9 450 Kč
44639.031, podomítkové těleso

25 170 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou se
dvěma výstupy, 1. výstup hlavová sprcha/vana, 
kolínko, připojení 1/2”, s držákem ruční sprchy.
9 450 Kč
44639.031, podomítkové těleso

12 360 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a hadicí 150 cm.

46001.031
chrom

46003.031
chrom

46007.031
chrom

46100.031
chrom

46106.031
chrom

46088.031
chrom

15 720 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 125 mm.
12 780 Kč
46002.031, baterie umyvadlová bez výpusti

20 220 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 215 mm.
18 870 Kč
46004.031, baterie umyvadlová bez výpusti

15 720 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1 1/4“, 
s hadičkami 3/8“.

9 930 Kč
Výtokové ramínko pro sam. ovládání 
(není součástí), připojení 1/2“.
Délka ramínka 211 mm.

9 060 Kč
Externí části samostatného ovládání 
výtokového ramínka. Připojení 1/2“.
4 860 Kč
46112.031, podomítkové těleso

16 650 Kč
Externí části pro baterii umyvadlovou 
podomítkovou, bez výpusti. Délka 
ramínka 212 mm.
5 760 Kč
44697.031, podomítkové těleso

GESSI

eleganza

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.713 - Starožitná mosaz

.706 - Černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.080 - Zlatá CCP

.087 - Kartáčovaná zlatá CCP
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Vznik kolekce Goccia inspirovaly tekuté formy vody. Goccia (italsky „kapka“) přináší přirozenou eleganci hodící se jak do veřejného, tak do privátního prostoru. 
Měkké a příjemné kontury společně s hebkými povrchovými úpravami jsou krásné nejen na pohled, ale i na dotek, a do domova vnáší útulnost, modernost,  
uvolnění i relaxaci. Revoluční rozšíření již tak obsáhlé kolekce Goccia představuje inovativní design inspirovaný kapkou vody. Toto rozšíření se projevuje 
v nových povrchových úpravách již známých produktů a umyvadel, díky čemuž se kolekce Goccia stává „šperkem v koupelně“. To otevírá novou cestu pro 
neomezené a brilantní pojednání interiéru.

 

gessi

kolekce goccia
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33638.031
chrom

33613.031
chrom

33637.031
chrom

33642.031
chrom

33773.031
chrom

33754.031
chrom

44676.031
chrom

44678.031
chrom

33751.031
chrom

33842.031
chrom

33844.031
chrom

19 620 Kč
Baterie vanová stojánková tříotvorová,
pro napouštění přepadem, přepínač
vana-sprcha, s vytahovací hadicí 150 cm
a ruční sprchou s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

22 350 Kč
Baterie vanová stěnová s automatickým 
přepínačem vana-sprcha, rozteč 150 mm. 
Kompletní až s ruční sprchou, hadicí
a držákem ruční sprchy (nejsou součástí).

24 510 Kč
Baterie vanová stojánková tříotvorová,
s vytahovací hadicí 1,5 m a ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního kamene.

19 170 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene, hadicí 150 cm a s připojovacím 
kolínkem.

12 390 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, s ruční sprchou s úpravou
proti usazování vodního kamene
a hadicí 150 cm, připojení 1/2“.

4 170 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

9 120 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
3 870 Kč
44655.031, podomítkové těleso

10 860 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“, 
automatický přepínač vana-sprcha.
4 950 Kč
44673.031, podomítkové těleso

29 490 Kč
Hlavová sprcha, výška 387 mm,
připojení 1/2“, s úpravou proti
usazování vodního kamene.

13 080 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou s jedním výstupem, připojení 
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

13 080 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se dvěma výstupy, připojení 
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

33755.031
chrom

22 770 Kč
Hlavová sprcha ∅216 mm,
polohovatelná, připojení 1/2“, s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
Připojení ze zdi.

33601.031
chrom

33604.031
chrom

33607.031
chrom

33715.031
chrom

33744.031
chrom

33684.031
chrom

14 940 Kč
Baterie umyvadlová stojánková, bez výpusti, 
s hadičkami 3/8“, délka ramínka 174 mm. 
Výška 309 mm.

18 810 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková,
bez výpusti, s hadičkami 3/8“, délka ramínka 
174 mm. Výška 387 mm.

14 940 Kč
Baterie bidetová stojánková,
bez výpusti, s hadičkami 3/8“.

6 750 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“, pro 
sam. ovládání (není součástí). Délka 
ramínka 200 mm.
6 750 Kč
33719.031, délka ramínka 250 mm

9 480 Kč
Externí části samostatného ovládání 
výtokového ramínka. Připojení 1/2“.
5 670 Kč
33745.031, podomítkové těleso

14 970 Kč
Externí části pro baterii umyvadlovou 
podomítkovou, bez výpusti, délka 
ramínka 200 mm.
4 650 Kč
33687.031, podomítkové těleso

GESSI

goccia

.031 - Chrom

.147 - Broušený chrom

.279 - Bílá CN

.299 - Černá XL

.123 - Měď GHRC

.124 - Černý kov GHRC

.125 - Kartáčovaná měď GHRC

.126 - Kartáč. černý kov GHRC
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.031 - Chrom

.147 - Broušený chrom

.079 - Bílá CN

.099 - Černá XL

.123 - Měď GHRC

.124 - Černý kov GHRC

.125 - Kartáčovaná měď GHRC

.126 - Kartáč. černý kov GHRC

38007.031
Chrom

38008.031
Chrom

38097.031
Chrom

38013.031
Chrom

38014.031
Chrom

38100.031
Chrom

38019.031
Chrom

5 850 Kč
Držák s bílým pohárkem, montáž na zeď.
3 000 Kč
38034.031, pohárek na postavení

5 850 Kč
Držák s černým pohárkem, montáž na zeď.
3 000 Kč
38035.031, pohárek na postavení

5 400 Kč
Držák na ručník, 30 cm.

9 270 Kč
Držák s bílým dávkovačem mýdla,
montáž na zeď.
6 660 Kč
38037.031, dávkovač tekutého mýdla
na postavení

7 260 Kč
Držák na ručník, 45 cm.
8 040 Kč
38103.031, držák na ručník, 60 cm

8 040 Kč
Držák s bílou WC soupravou,
montáž na zeď.
5 310 Kč
38043.031, WC souprava na postavení

gessi

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY goccia le terre

38001.031
Chrom

38002.031
Chrom

38055.031
Chrom

5 580 Kč
Držák s bílou mýdlenkou, montáž na zeď.
2 610 Kč
38025.031, mýdlenka na postavení

5 580 Kč
Držák s černou mýdlenkou, montáž na zeď.
2 610 Kč
38026.031, mýdlenka na postavení

5 580 Kč
Držák WC papíru (upevnění horizontální
nebo vertikální).

9 270 Kč
Držák s černým dávkovačem mýdla,
montáž na zeď.
6 660 Kč
38038.031, dávkovač tekutého mýdla
na postavení

38020.031
Chrom

8 040 Kč
Držák s černou WC soupravou,
montáž na zeď.
5 310 Kč
38044.031, WC souprava na postavení

38121.031
Chrom

2 400 Kč
Nástěnný věšák.

Výrobky z kolekce LE TERRE jsou vyráběny ručně za použití porcelánu Gres. Jakékoliv nuance povrchu nebo drobné odlišnosti tvarů i rozměrů jsou 
charakteristickým znakem ruční práce a nelze je tedy považovat za výrobní vadu. Každý kus je tak unikátem.
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Kolekci iSpa inspiroval aktuální společenský trend, kterým jsou telefony a tablety. Gessi s hravostí a smyslem pro detail přetvořilo tento společenský fenomén 
do koupelnového objektu. Hlavním stylistickým prvkem je jednoduchá lesklá obdélníková plocha se zaoblenými tvary, který se objevuje na bateriích, 
ovládacích prvcích, sanitární keramice a doplňcích. Kolekce iSpa je ukázkou schopnosti zachytit současnost a také nadčasovost 21. století, které přináší 
do koupelnového vybavení špičkovou technologii. S kolekcí iSpa přicházejí i další prvky pro kompletní vybavení koupelny: vodovodní baterie v několika
hi-tech provedeních, koupelnové doplňky, kompletní wellness program, vč. ovládacích prvků, sanitární keramika, zrcadla a volně stojící vana vyráběná
samotnou firmou Gessi.

 

gessi

kolekce ispa
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41142.031
chrom

24954.031
chrom

41144.031
chrom

41103.031
chrom

41161.031
chrom

41154.031
chrom

44692.031
chrom

44694.031
chrom

41248.031
chrom

41122.031
chrom

33095.238
leštěná ocel

52 050 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene, hadicí 150 cm a s připojovacím 
kolínkem.

52 530 Kč
Externí části volně stojící vanové baterie. 
Kompletní až s ruční sprchou, hadicí
a držákem ruční sprchy (nejsou součástí).
10 440 Kč
46189.031, podomítkové těleso

44 370 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a hadicí 150 cm.

12 120 Kč
Vanové výtokové ramínko pro samostatné 
ovládání (není součástí), připojení 1/2“. Délka 
ramínka 203 mm.

10 230 Kč
Připojovací kolínko s držákem
ruční sprchy

5 760 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

9 270 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
3 870 Kč
44655.031, podomítkové těleso

9 930 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“, 
automatický přepínač vana-sprcha.
4 950 Kč
44673.031, podomítkové těleso

30 270 Kč
Hlavová sprcha 220x220 mm,
polohovatelná, připojení 1/2“, s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
Připojení ze zdi.

16 650 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou s jedním výstupem, připojení 
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

44 070 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu.

41124.031
chrom

16 650 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se dvěma výstupy, připojení
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

41001.031
chrom

41003.031
chrom

41007.031
chrom

41100.031
chrom

41110.031
chrom

41088.031
chrom

14 100 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
bez výpusti, s hadičkami 3/8“.

16 410 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
bez výpusti, s hadičkami 3/8“.

14 100 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí
1 1/4“, s hadičkami 3/8“.

10 410 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“,
pro sam. ovládání (není součástí). 
Délka ramínka 208 mm.

10 320 Kč
Externí části samostatného ovládání 
výtokového ramínka. Připojení 1/2“.
4 860 Kč
46112.031, podomítkové těleso

20 760 Kč
Externí části pro baterii umyvadlovou 
podomítkovou, bez výpusti, délka
ramínka 208 mm.
5 730 Kč
20497.031, podomítkové těleso

GESSI

ispa

.031 - Chrom
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Pod kolekcí Cono je podepsán vrchní návrhář Gessi Prospero Rasulo, který pro ni nalezl inspiraci během své cesty po jihovýchodní Asii. Snažil se do ní 
otisknout místní klid, bujnou vegetaci a tradiční formy místních obydlí. Všiml si, že nejčastěji opakovaným tvarem je kónický tvar, a ten se proto rozhodl 
propůjčit i nové kolekci. Kolekce Cono je díky štíhlému kónickému tělu opravdu nezaměnitelná. Cono zahrnuje vodovodní baterie, umyvadla, vany a doplňky, 
které jsou ideální pro moderní i klasické interiéry. Kolekce Cono je k dispozici v široké škále povrchových úprav tak, aby vyhovovala většině interiérů.

 

gessi

kolekce cono
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45154.031
chrom

45043.031
chrom

45142.031
chrom

45037.031
chrom

45151.031
chrom

45036.031
chrom

45061.031
chrom

45079.031
chrom

45163.238
leštěná ocel

45040.031
chrom

45223.031
chrom

4 920 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

30 120 Kč
Baterie vanová stojánková tříotvorová
pro napouštění přepadem, přepínač
vana-sprcha, s vytahovací hadicí 150 cm
a ruční sprchou s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

45 900 Kč
Držák sprchy posuvný. Kompletní
až s ruční sprchou a hadicí. Horizontální 
nebo vertikální instalace.

39 690 Kč
Baterie vanová stojánková čtyřotvorová, 
přepínač vana-sprcha, s vytahovací hadicí 
150 cm a ruční sprchou s úpravou proti 
usazování vodního kamene.

30 630 Kč
Hlavová sprcha ∅240 mm,
polohovatelná, připojení 1/2“, s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
Připojení ze zdi.

25 170 Kč
Externí části pro baterii vanovou 
podomítkovou se dvěma výstupy,
přepínač vana-sprcha.
9 450 Kč
44639.031, podomítkové těleso

9 060 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
3 870 Kč
44655.031, podomítkové těleso

10 860 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“, 
automatický přepínač vana-sprcha.
4 950 Kč
44673.031, podomítkové těleso

41 940 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu.

22 080 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, 1. výstup ruční sprcha, 
kolínko, připojení 1/2”, s držákem ruční sprchy.
9 450 Kč
44639.031, podomítkové těleso

22 080 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou se
dvěma výstupy, 1. výstup hlavová sprcha/vana, 
kolínko, připojení 1/2”, s držákem ruční sprchy.
9 450 Kč
44639.031, podomítkové těleso

12 360 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a hadicí 150 cm.

45038.031
chrom

45002.031
chrom

45004.031
chrom

45007.031
chrom

45093.031
chrom

45010.031
chrom

45088.031
chrom

13 290 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
12 780 Kč
45001.031, baterie umyvadlová bez výpusti

16 080 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
15 570 Kč
45003.031, baterie umyvadlová bez výpusti

13 290 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1 1/4“, 
s hadičkami 3/8“.

11 580 Kč
Výtokové ramínko vysoké na desku
pro sam. ovládání (není součástí),
bez výpusti.

7 380 Kč
Samostatné ovládání na desku pro 
výtokové ramínko.

15 300 Kč
Externí části pro baterii umyvadlovou 
podomítkovou, bez výpusti. Délka
ramínka 212 mm.
7 590 Kč
45097.031, podomítkové těleso

GESSI

cono

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.279 - Bílá CN

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD



178 179GESSI KOUPELNOVÝ LEXIKON

Ovale je jednou z nejstarších kolekcí Gessi, která v době svého uvedení na trh vyvolala poprask díky narušení tehdejších standardů kulatých baterií. Dodnes 
se díky dokonalému tvaru elipsy a harmonickému designu s notnou dávkou minimalismu těší velké popularitě. I přes plynoucí čas mají všechny produkt 
z kolekce Ovale moderní styl. Zároveň dokonalostí svých oválných linií, které jsou pro tuto kolekci tak charakteristické, propůjčuje soudobé koupelně absolutní 
harmonii.

 

gessi

kolekce ovale

 

 



181KOUPELNOVÝ LEXIKON180 GESSI

21513.031
chrom

24964.031
chrom

23142.031
chrom

23183.031
chrom

23145.031
chrom

23154.031
chrom

44702.031
chrom

44704.031
chrom

21623.031
chrom

23232.031
chrom

19 440 Kč
Baterie vanová stěnová, s automatickým 
přepínačem vana-sprcha, rozteč 150 mm, 
kompletní až s ruční sprchou, hadicí
a držákem ruční sprchy (nejsou součástí).

52 530 Kč
Externí části volně stojící vanové baterie, 
s hadicí 150 cm a ruční sprchou s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
10 440 Kč
46189.031, podomítkové těleso

19 950 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene, hadicí 150 cm a s připojovacím 
kolínkem.

5 940 Kč
Vanové výtokové ramínko pro sam. ovládání 
(není součástí).

15 870 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a hadicí 150 cm.

4 920 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene.
1 590 Kč
01637.031, sprchová hadice, 150 cm

9 030 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
3 870 Kč
44655.031, podomítkové těleso

9 780 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“, 
automatický přepínač vana-sprcha.
4 950 Kč
44673.031, podomítkové těleso

12 390 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a hadicí 150 cm.

16 650 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou s jedním výstupem, připojení 
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

16 650 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou se dvěma výstupy, připojení 
1/2“.
13 020 Kč
09269.031, podomítkové těleso

23148.031
chrom

30 270 Kč
Hlavová sprcha 270x205 mm,
polohovatelná, připojení 1/2“, s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
Připojení ze zdi.

23234.031
chrom

23001.031
chrom

23007.031
chrom

23081.031
chrom

23103.031
chrom

23110.031
chrom

12 480 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
11 970 Kč
23002.031, baterie umyvadlová bez výpusti

12 480 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí 1 1/4“, 
s hadičkami 3/8“.

12 360 Kč
Externí části pro baterii umyvadlovou 
podomítkovou, bez výpusti, délka 
ramínka 202 mm.
5 730 Kč
23097.031, podomítkové těleso

5 940 Kč
Výtokové ramínko, připojení 1/2“,
pro sam. ovládání (není součástí). 
Délka ramínka 206 mm.

6 030 Kč
Externí části samostatného ovládání 
výtokového ramínka. Připojení 1/2“.
4 860 Kč
46112.031, podomítkové těleso

GESSI

ovale

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.279 - Bílá CN

.299 - Černá XL
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Filosofií kolekce Emporio je nabídnout zákazníkům cenově dostupné baterie a doplňky bez snížení nároků na design a kvalitu produktů. Emporio je inspirováno 
italskou módní konfekcí, která je perfektní kombinací krásy a funkčnosti. Kolekce Emporio je výsledkem optimalizace výrobních procesů na takovou úroveň, díky 
níž se může pyšnit v rámci Gessi Park nulovým ekologickým dopadem.

 

gessi

kolekce emporio - via tortona
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18761.031
chrom

18631.031
chrom

18779.031
chrom

18613.031
chrom

38792.031
chrom

18643.031
chrom

44662.031
chrom

44664.031
chrom

38794.031
chrom

44828.031
chrom

44829.031
chrom

38796.031
chrom

2 432 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
1 856 Kč
38670.031, podomítkové těleso

9 888 Kč
Baterie sprchová stěnová.

5 056 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“, 
automatický přepínač vana-sprcha.
4 384 Kč
38669.031, podomítkové těleso

17 152 Kč
Baterie vanová stěnová s automatickým 
přepínačem vana-sprcha, rozteč 150 mm.

11 072 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, s jedním výstupem,
připojení 1/2“.
13 888 Kč
38269.031, podomítkové těleso

17 376 Kč
Baterie vanová stojánková tříotvorová,
pro napouštění přepadem, přepínač
vana-sprcha, s vytahovací hadicí 150 cm
a ruční sprchou s úpravou proti
usazování vodního kamene.

8 800 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
4 128 Kč
38455.031, podomítkové těleso

9 280 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“, 
automatický přepínač vana-sprcha.
5 280 Kč
38473.031, podomítkové těleso

11 072 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, se dvěma výstupy,
připojení 1/2“.
13 888 Kč
38269.031, podomítkové těleso

17 952 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, 1. výstup ruční sprcha, 
kolínko, připojení 1/2”, s držákem ruční
sprchy, ruční sprchou a hadicí.
10 080 Kč
38439.031, podomítkové těleso

17 952 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, 1. výstup hlavová
sprcha/vana, kolínko, připojení 1/2”, s držákem
ruční sprchy, ruční sprchou a hadicí.
10 080 Kč
38439.031, podomítkové těleso

11 072 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, se třemi výstupy,
připojení 1/2“.
13 888 Kč
38269.031, podomítkové těleso

18601.031
chrom

18605.031
chrom

18607.031
chrom

38780.031
chrom

38783.031
chrom

44827.031
chrom

8 704 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
8 160 Kč
18602.031, baterie umyvadlová bez výpusti

12 192 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 211 mm.
11 712 Kč
18606.031, baterie umyvadlová bez výpusti

8 704 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí
1 1/4“, s hadičkami 3/8“.

4 832 Kč
Výtokové ramínko pro samostatné 
ovládání (není součástí), připojení 1/2“, 
délka ramínka 166 mm.

5 280 Kč
Výtokové ramínko pro samostatné 
ovládání (není součástí), připojení 1/2“, 
délka ramínka 231 mm.

12 448 Kč
Externí části pro baterii umyvadlovou 
podomítkovou, bez výpusti, délka
ramínka 212 mm.
6 144 Kč
38497.031, podomítkové těleso

GESSI

via tortona

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.299 - Černá XL
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Filosofií kolekce Emporio je nabídnout zákazníkům cenově dostupné baterie a doplňky bez snížení nároků na design a kvalitu produktů. Emporio je inspirováno 
italskou módní konfekcí, která je perfektní kombinací krásy a funkčnosti. Kolekce Emporio je výsledkem optimalizace výrobních procesů na takovou úroveň, 
díky níž se může pyšnit v rámci Gessi Park nulovým ekologickým dopadem. Skutečnost, že to Gessi myslí s láskou k životnímu prostředí opravdu vážně, potvrzuje 
i tzv. ekologická technologie vybraných baterií Via Manzoni, u kterých, pokud je páka ve středové poloze, z baterie vytéká pouze studená voda, čímž se eliminuje 
aktivace činnosti boileru a tím i spotřeba energie, která je v tu chvílí nehospodárná a zbytečná. Posunutím páky doleva vytéká z baterie teplá voda. Horká voda 
vytéká až na konci polohy. Vybrané baterie vybavené tímto systémem se svým designem neliší od standardních baterií. Vzhledem k tomu, že tyto baterie nejsou 
obsaženy v katalogu, kontaktujte nás před jejich objednáním.

 

gessi

kolekce emporio - via manzoni
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38654.031
chrom

38631.031
chrom

38656.031
chrom

38613.031
chrom

38792.031
chrom

38643.031
chrom

44632.031
chrom

44634.031
chrom

44900.031
chrom

44901.031
chrom

38796.031
chrom

2 432 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
1 856 Kč
38670.031, podomítkové těleso

11 808 Kč
Baterie sprchová stěnová.

5 056 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“, 
automatický přepínač vana-sprcha.
4 384 Kč
38669.031, podomítkové těleso

17 024 Kč
Baterie vanová stěnová s automatickým 
přepínačem vana-sprcha, rozteč 150 mm.

11 072 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, s jedním výstupem,
připojení 1/2“.
13 888 Kč
38269.031, podomítkové těleso

16 608 Kč
Baterie vanová stojánková tříotvorová,
pro napouštění přepadem, přepínač
vana-sprcha, s vytahovací hadicí 150 cm
a ruční sprchou s úpravou proti
usazování vodního kamene.

7 648 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
s jedním výstupem, připojení 1/2“.
4 128 Kč
38455.031, podomítkové těleso

8 992 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, připojení 1/2“, 
automatický přepínač vana-sprcha.
5 280 Kč
38473.031, podomítkové těleso

17 952 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, 1. výstup ruční sprcha,
kolínko, připojení 1/2”, s držákem ruční
sprchy, ruční sprchou a hadicí.
10 080 Kč
38439.031, podomítkové těleso

17 952 Kč
Externí části pro baterii podomítkovou
se dvěma výstupy, 1. výstup hlavová
sprcha/vana, kolínko, připojení 1/2”, s držákem 
ruční sprchy, ruční sprchou a hadicí.
10 080 Kč
38439.031, podomítkové těleso

11 072 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, se třemi výstupy,
připojení 1/2“.
13 888 Kč
38269.031, podomítkové těleso

38794.031
chrom

11 072 Kč
Externí části pro baterii termostatickou 
podomítkovou, se dvěma výstupy,
připojení 1/2“.
13 888 Kč
38269.031, podomítkové těleso

38601.031
chrom

38603.031
chrom

38607.031
chrom

38701.031
chrom

38707.031
chrom

44893.031
chrom

8 160 Kč
Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“.
7 616 Kč
38605.031, baterie umyvadlová bez výpusti

12 032 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková
s výpustí 1 1/4“, s hadičkami 3/8“. Délka 
ramínka 212 mm.
11 520 Kč
38609.031, baterie umyvadlová bez výpusti

8 160 Kč
Baterie bidetová stojánková s výpustí
1 1/4“, s hadičkami 3/8“.

5 984 Kč
Výtokové ramínko pro samostatné 
ovládání (není součástí), připojení 1/2“. 
Délka ramínka 147 mm.

6 272 Kč
Výtokové ramínko pro samostatné 
ovládání (není součástí), připojení 1/2“. 
Délka ramínka 208 mm.

11 872 Kč
Externí části pro baterii umyvadlovou 
podomítkovou, bez výpusti, délka
ramínka 147 mm.
6 144 Kč
38497.031, podomítkové těleso

GESSI

via manzoni

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.299 - Černá XL
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Elektronické baterie jsou velmi populární zejména ve veřejných prostorách. Díky bezdotykovému ovládání je baterie stále krásná, bez otisků, hygienicky čistá 
a zajišťuje minimální spotřebu vody. Gessi však přichází s novými elegantními tvary, mnoha barevnými povrchy a famózními povrchovými úpravami, které přímo 
volají po umístění do soukromých či luxusních prostor. Senzor pohybu může být umístěn přímo do těla baterie nebo do samostatného bezdotykového ovládání, 
které si pak můžete libovolně umístit přesně dle Vašich potřeb. 

 

gessi

elektronické baterie
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54314.239
kartáčovaná ocel

54281.239
kartáčovaná ocel

54114.239
kartáčovaná ocel

54481.239
kartáčovaná ocel

54214.239
kartáčovaná ocel

54014.239
kartáčovaná ocel

54414.239
kartáčovaná ocel

59023.031
chrom

58018.031
chrom

54018.239
kartáčovaná ocel

59028.031
chrom

39 150 Kč
Ext. části el. baterie. TRAME. Délka 146 mm.
41 940 Kč
54315.239, ext. části baterie, délka 200 mm
17 370 Kč
44665.031, podomítkové těleso

40 170 Kč
Elektronická umyv. baterie pro bezdotyk.
ovl. s mixážním ventilem nutným instalovat 
pod desku. MECCANICA. Výška baterie 210 mm.
40 800 Kč
54280.239, umyv. baterie, výška 292 mm

39 150 Kč
Ext. části el. baterie. INTRECCIO. Délka 146 mm.
41 940 Kč
54115.239, ext. části baterie, délka 200 mm
17 370 Kč
44665.031, podomítkové těleso

40 170 Kč
Elektronická umyv. baterie pro bezdotyk.
ovl. s mixážním ventilem nutným instalovat 
pod desku. CESELLO. Výška baterie 210 mm.
40 800 Kč
54480.239, umyv. baterie, výška 292 mm

39 150 Kč
Ext. části el. baterie. MECCANICA. Délka 146 mm.
41 940 Kč
54215.239, ext. části baterie, délka 200 mm
17 370 Kč
44665.031, podomítkové těleso

35 400 Kč
Ext. části el. baterie. FLESSA. Délka 146 mm.
38 130 Kč
54015.239, ext. části baterie, délka 200 mm
17 370 Kč
44665.031, podomítkové těleso

39 150 Kč
Ext. části el. baterie. CESELLO. Délka 146 mm.
41 940 Kč
54415.239, ext. části baterie, délka 200 mm
17 370 Kč
44665.031, podomítkové těleso

26 910 Kč
Elektronická umyv. baterie pro bezdotyk. 
ovládání s mixážním ventilem nutným 
instalovat pod desku.

21 300 Kč
Bezdotykové elektronické sam. ovládání.
Mixážní ventil je nutné instalovat pod
desku. Nastavení průtoku a teploty vody.
33 930 Kč
58019.031 + 44679.031, podomítková verze 
bezdotykového elektronického ovládání.

21 300 Kč
Bezdotykové elektronické sam. ovládání.
Mixážní ventil je nutné instalovat pod
desku. Nastavení průtoku a teploty vody.
33 930 Kč
54020.239 + 44679.031, podomítková verze 
bezdotykového elektronického ovládání.

21 300 Kč
Bezdotykové elektronické sam. ovládání.
Mixážní ventil je nutné instalovat pod
desku. Nastavení průtoku a teploty vody.
33 930 Kč
59029.031 + 44679.031, podomítková verze 
bezdotykového elektronického ovládání.

59107.031
chrom

26 220 Kč
Externí části pro elektronickou podom. 
baterii. Délka ramínka 215 mm.
12 630 Kč
44679.031, podomítkové těleso

58023.031
chrom

58105.031
chrom

58107.031
chrom

54081.239
kartáčovaná ocel

54381.239
kartáčovaná ocel

54181.239
kartáčovaná ocel

36 420 Kč
Elektronická umyv. baterie pro bezdotyk. 
ovládání s mixážním ventilem nutným 
instalovat pod desku. Výška 240 mm.
36 420 Kč
58025.031, umyv. baterie, výška 314 mm

35 400 Kč
Externí části pro elektronickou podomítk.
baterii. Délka ramínka 215 mm.
17 370 Kč
44665.031, podomítkové těleso

35 400 Kč
Externí části pro elektronickou podomítk. 
baterii. Délka ramínka 260 mm.
17 370 Kč
44665.031, podomítkové těleso

36 420 Kč
Elektronická umyv. baterie pro bezdotyk. 
ovl. s mixážním ventilem nutným instalovat 
pod desku. FLESSA. Výška baterie 210 mm.
37 110 Kč
54080.239, umyv. baterie, výška 292 mm

40 170 Kč
Elektronická umyv. baterie pro bezdotyk. 
ovl. s mixážním ventilem nutným instalovat 
pod desku. TRAME. Výška baterie 210 mm.
40 800 Kč
54380.239, umyv. baterie, výška 292 mm

40 170 Kč
Elektronická umyv. baterie pro bezdotyk.
ovl. s mixážním ventilem nutným instalovat 
pod desku. INTRECCIO. Výška baterie 210 mm.
40 800 Kč
54180.239, umyv. baterie, výška 292 mm

GESSI

elektronické baterie

Vyobrazené baterie jsou dostupné pouze ve vybraných povrchových úpravách.

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.713 - Starožitná mosaz

.187 - Starožitný bronz

.279 - Bílá CN

.299 - Černá XL

.706 - Černý kov PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.030 - Měď PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.246 - Zlatá PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD
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Novou nabídku umyvadel Gessi charakterizují především minimalistické tvary a super štíhlé stěny. Vybírat můžete mezi hranatými i kulatými variantami. 
Jakoukoliv kolekci baterií Gessi si vyberete, lze k ní vhodně dokombinovat i jedno z umyvadel. Některá umyvadla zůstala věrná tvarům své kolekce – například 
Goccia, Cono či Mimi, která kopírují stejný tvar i křivky. Novinkou v sortimentu jsou kulatá a hranatá nerezová umyvadla dostupná v kartáčovaných, leštěných 
a matných povrchových úpravách, v souladu s posledními trendy v interiérech.

 

gessi

umyvadla gessi
54601.239
kartáčovaná ocel

54605.239
kartáčovaná ocel

54606.239
kartáčovaná ocel

54603.850
cristalplant/černý kov

39124.519
gres

39126.519
gres

29 340 Kč
Kruhové umyvadlo na desku, ocel.
Rozměr ∅40 cm. Bez přepadu.
* další povrchy jsou vypsány na stránce níže.

40 830 Kč
Umyvadlo na desku, ocel.
Rozměr 40x40 cm. Bez přepadu.
* další povrchy jsou vypsány na stránce níže.

47 520 Kč
Umyvadlo na desku, ocel.
Rozměr 60x35 cm. Bez přepadu.
* další povrchy jsou vypsány na stránce níže.

153 000 Kč
Podstavec pro umyvadlo 54601. Odpad
do podlady. Sifon a odpad součástí. 
Výška 80 cm.

26 550 Kč
Kruhové umyvadlo na desku. Černé.
Rozměr ∅40x18,5 cm. Bez přepadu.
32 280 Kč
39134.519, umyvadlo rozměr 50x30 cm

57 660 Kč
Kruhové umyvadlo na desku. Měď.
Rozměr ∅40x18,5 cm. Bez přepadu.
77 760 Kč
39136.519, umyvadlo rozměr 50x30 cm

45915.521
Cristalplant®

45907.521
Cristalplant®

37501.517
Ceramilux®

106 470 Kč
Volně stojící umyvadlo s odpadem do zdi. 
Baterii není možné umístit na okraj umyvadla. 
Sifon je součástí. Rozměr ∅54,6x90 cm.
Bez přepadu.
105 420 Kč
45911.521, umyvadlo s odpadem do podlahy

114 930 Kč
Volně stojící umyvadlo s odpadem do zdi. 
Připravený otvor pro baterii. Sifon je součástí.
Rozměr ∅54,6x90 cm. Bez přepadu.

111 480 Kč
Volně stojící umyvadlo, s odpadem
do podlahy. Kryt odpadu v chromovém
provedení. Sifon je součástí.
Rozměr 45x45x90 cm.

* Umyvadla 54601, 54605, 54606 jsou dostupná v povrových úpravách: Kartáčovaná ocel, Kartáčovaná 
měď PVD, Broušený černý kov, Kartáčovaný bronz teplý odstín, Kartáčovaná mosaz PVD a Černá XL.
Ceny různých povrchových úprav jsou uvedeny v generálním ceníku GESSI.
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karol mutevole

NÁBYTEK mutevole

 

 

Mutevole je originální kolekce nábytku představující jedinečné vlastnosti a nové povrchové úpravy přizpůsobené potřebám trhu a jeho nejnovějším trendům. 
Kolekce vyhovuje jakémukoliv požadavku na prostor a její systém modulů umožňuje vytvořit několik různých kompozic pro všestranná řešení. A to díky 
svým precizním liniím a možným změnám hloubky nábytku. Charakteristickým rysem Mutevole je skvělá kombinace dřeva a kovu, kterou naleznete všude, 
na úchytech, madlech, policích, spojovacích prvcích a na mnoha dalších hlavních částech. Kromě toho, kolekce Mutevole představuje nový tvar umyvadla, 
které může být již součástí. Umyvadlo je k dispozici nejen v bílé, ale i v tmavých glazurách. Kolekce je doplněna širokou řadou doplňků do vnitřního prostoru 
zásuvek. Mutevole je rozdělena do dvou různých řad: Modernariato a Contemporaneo. Kompletní informace a ceny k nábytku naleznete v příslušném ceníku 
výrobce Karol.
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1MUPE001
46 x 14 x 46 cm

1MUPE003
Ø50 cm

16 800 Kč
Skříňka závěsná. 1 dvířka. Levé nebo pravé 
otevírání. Lakovaný povrch.

22 650 Kč
Skříňka kulatá závěsná. Otevřená.
Lakovaný povrch.

1MUBC012
46 x 45 x 28 cm

1MUBC006
23 x 45/30 x 46 cm

1MUBC002
46 x 45 x 46 cm

20 850 Kč
Skříňka závěsná. 1 zásuvka.
Lakovaný povrch.
26 250 Kč
1MUBC013, skříňka s délkou 70 cm.
Rozměr 70x45x28 cm

14 700 Kč
Skříňka kovová závěsná. Hloubka na delší 
straně 45 cm a na kratší 30 cm. Na výběr 
černá nebo bílá povrchová úprava. 

karol

NÁBYTEK mutevole

1MUBC009
23 x 45/30 x 46 cm

1MUBC005
90 x 30 x 46 cm

1MUBC014
90 x 45 x 28 cm

1MUBC011
23 x 45 x 46 cm

1MUPE002
46 x 14 x 46 cm

1XXME018
106,7 x 14 x 7 cm

1XXSP104
46 x 14 x 90 cm

17 700 Kč
Skříňka kovová závěsná s držákem na ručník. 
Hloubka na delší straně 45 cm, na kratší 30 cm.
Černá nebo bílá povrchová úprava. Pravá.
17 700 Kč
1MUBC010, skříňka. Levá

27 750 Kč
Skříňka závěsná. 2 dvířka.
Lakovaný povrch.

29 700 Kč
Skříňka závěsná. 1 zásuvka.
Lakovaný povrch.

17 700 Kč
Skříňka kovová závěsná s držákem
na ručník. Lakovaný povrch.

17 550 Kč
Skříňka kovová závěsná. Otevřená.
Na výběr černá nebo bílá povrchová úprava.

9 150 Kč
Odkládací polička kovová závěsná.
Na výběr černá nebo bílá povrchová úprava. 
Pravá.
9 150 Kč
1XXME019, odkládací polička. Levá

27 900 Kč
Zrcadlo vetikální/horizontální s kovovým 
rámem s 9W LED osvětlením. Bez přepínače. 
Na výběr černá nebo bílá povrchová úprava. 
22 350 Kč
1XXSP105, zrcadlo s kovovým rámem,
bez osvětlení

1MUBC007
23 x 30 x 46 cm

14 700 Kč
Skříňka kovová závěsná. Na výběr černá 
nebo bílá povrchová úprava.
14 700 Kč
1MUBC008, skříňka s hloubkou 45 cm.
Rozměr 23x45x46 cm

1MUBL002
90 x 45 x 46 cm

1MUBC001
23 x 45 x 46 cm

1MUBL004
46 x 30 x 46 cm

1MUBL003
46 x 45 x 46 cm

1MUBL001
70 x 45 x 46 cm

60 300 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Bez vrchní 
desky. 2 zásuvky. Lakovaný povrch.

33 900 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Bez vrchní 
desky. 1 zásuvka a 1 výklopná přihrádka.
Lakovaný povrch.

23 250 Kč
Skříňka závěsná. 1 dvířka. Levé nebo pravé 
otevírání. Lakovaný povrch.
17 100 Kč
1MUBC003, skříňka s hloubkou 30 cm.
Rozměr 23x30x46 cm

45 300 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Bez vrchní desky. 
2 zásuvky. Lakovaný povrch.

27 300 Kč
Skříňka závěsná. 1 dvířka. Levé nebo pravé 
otevírání. Lakovaný povrch.
19 650 Kč
1MUBC004, skříňka s hloubkou 30 cm.
Rozměr 46x30x46 cm

54 300 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Bez vrchní 
desky. 2 zásuvky. Lakovaný povrch.

Kompletní barevné varianty a kombinace povrchů, naleznete v příslušném katalogu výrobce Karol. 
Nábytek Mutevole je dostupný v 33 lakovaných odstínech, v barvě laku podle přání zákazníka, dvou 
dřevěných dubových variantách nebo v kombinaci lakovaného povrchu a dřeva.
Kovové skříňky, poličky a zrcadla jsou v barvě bílá a černá.
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karol

NÁBYTEK kut
Kolekce KUT, jak už název napovídá, je nábytek přesně padnoucí k sérii Rettangolo K. Typickým prvkem série KUT jsou madla, jejichž úhly jsou zkosené a rozbíjí 
tak obvyklé tvary. Díky široké škále možných materiálů a povrchových úprav je nábytek KUT předurčen stát se výrazným a jedinečným prvkem v interiéru. 
Použití inovativních materiálů, jako jsou kartáčované kovy, se objevuje i u ostatních prvků kolekce (držáky na ručník, dekorativní profily se světlem, nástěnné 
police). Aby kolekce KUT nepůsobila příliš robustně, jsou strany skříněk tvořeny extra tenkými kovovými liniemi. Sklon, který je viditelný zejména na madle,
se objevuje také u integrovaného umyvadla. KUT nabízí přizpůsobení interiéru zásuvky – organizéru (navržený buď jako samostatný prvek nebo vnitřní 
zásuvka) a také doplňků, které jsou vyrobeny z omyvatelného materiálu. Stejná vodu odpuzující tkanina je použita jako podložka na dně všech zásuvek. 
Kompletní informace a ceny nábytku naleznete v příslušném ceníku výrobce Karol.
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1KUTP001 + 1XXLV071
šířka 45,6 cm

1KUCL001
40 x 140 x 25 cm

33 000 Kč *
Deska z umělého kamene s integrovaným 
umyvadlem 70 cm a štěrbin. výpustí.
Délka desky podle skříňky.
76 200 Kč *
1KUTP001 + 1XXLV071, deska z keramiky

31 950 Kč
Boční vysoká skříňka. 1 křídlové dveře.
Lakovaný povrch.
35 700 Kč
1KUCL002, skříňka s přední zrcadlovou 
plochou. Lakovaný povrch.

1KUBC010
60 x 47,5 x 9 cm

1KUBC001
40 x 47,5 x 36 cm

1KUBL008
140 x 47,5 x 9 cm

25 050 Kč
Přihrádka s organizérem.
Lakovaný povrch.
27 300 Kč
1KUBC011, přihrádka 80x47,5x9 cm

21 900 Kč
Boční úložná skříňka závěsná. Bez vrchní
desky. 1 zásuvka. Lakovaný povrch.

karol

NÁBYTEK kut

1KUBC004
100 x 47,5 x 36 cm

1KUAC010
35 x 35 x 53 cm

1KUBC012
100 x 47,5 x 9 cm

1KUTP001 + 1XXLA001
šířka 45,6 cm

1KUTP001 + 1XXLV070
šířka 45,6 cm

1KUTP001 + 1XXLV075
šířka 45,6 cm

1KUTP001 +1XXLV076
šířka 45,6 cm

28 650 Kč
Boční úložná skříňka závěsná. Bez vrchní
desky. 1 zásuvka. Lakovaný povrch.
30 000 Kč
1KUBC005, skříňka 120x47,5x36 cm

15 600 Kč
Stolička.

29 700 Kč
Přihrádka s organizérem.
Lakovaný povrch.
32 400 Kč
1KUBC013, přihrádka 120x47,5x9 cm

19 800 Kč *
Deska z umělého kamene pro umístění 
umyvadla. S 1 otvorem pro baterii. Délka 
podle skříňky.
30 450 Kč *
1KUTP001 + 1XXLA001, deska z keramiky

33 000 Kč *
Deska z umělého kamene s integrovaným 
umyvadlem 50 cm a štěrbin. výpustí.
Délka desky podle skříňky.
76 200 Kč *
1KUTP001 + 1XXLV070, deska z keramiky

33 000 Kč *
Deska z umělého kamene s integrovaným 
umyvadlem 50 cm a výpustí.
Délka desky podle skříňky.
76 200 Kč *
1KUTP001 + 1XXLV075, deska z keramiky

33 000 Kč *
Deska z umělého kamene s integrovaným 
umyvadlem 70 cm a výpustí.
Délka desky podle skříňky.
76 200 Kč *
1KUTP001 + 1XXLV076, deska z keramiky

1KUBC002
60 x 47,5 x 36 cm

24 000 Kč
Boční úložná skříňka závěsná. Bez vrchní
desky. 1 zásuvka. Lakovaný povrch.
26 550 Kč
1KUBC003, skříňka 80x47,5x36 cm

1KUBL004
140 x 47,5 x 36 cm

1KUBL005
80 x 47,5 x 9 cm

1KUBL014
60 x 47,5 x 36 cm

1KUBL001
80 x 47,5 x 36 cm

1KUBL002
100 x 47,5 x 36 cm

34 950 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Bez vrchní 
desky. Pro desku s umyvadlem 50-70 cm nebo 
pro dvojumyvadlo každé 50 cm. 1 zásuvka.
Vč. sifonu. Lakovaný povrch.

29 100 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Bez vrchní 
desky. Pro desku s umyvadlem 50 cm.
1 zásuvka. Vč. sifonu. Lakovaný povrch.

21 000 Kč
Závěsná konzole pro umyvadlo. Bez vrchní 
desky. Lakovaný povrch. Vč. upev. příslušenství.
21 900 Kč
1KUBL006, konzole 100x47,5x9 cm
23 100 Kč
1KUBL007, konzole 120x47,5x9 cm

29 850 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Bez vrchní 
desky. Pro desku s umyvadlem 50-70 cm nebo 
desku s 50 cm umyvadlem z kamene.
1 zásuvka. Vč. sifonu. Lakovaný povrch.

24 300 Kč
Závěsná konzole pro umyvadlo. Bez vrchní 
desky. Lakovaný povrch. Vč. upev. příslušenství.
31 200 Kč
1KUBL009, konzole 160x47,5x9 cm
32 400 Kč
1KUBL010, konzole 180x47,5x9 cm

31 650 Kč
Umyvadlová skříňka závěsná. Bez vrchní
desky. 1 zásuvka. Vč. sifonu. Lakovaný povrch.
33 150 Kč
1KUBL003, umyvadlová skříňka 120x47,5x36 cm

* Ceny desek pro umyvadlo nebo desky s integrovaným umyvadlem, jsou uvedeny za 1 běžný metr délky.
Kompletní barevné varianty a kombinace povrchů, naleznete v příslušném katalogu výrobce Karol. 
Nábytek KUT je dostupný v 33 lakovaných odstínech nebo v barvě laku podle přání zákazníka.
Deska pod umyvadlo v 9 odstínech umělého kamene a 8 odstínech u keramiky.
Rukojeť v 5 dřevěných, 4 kovových a 3 keramických povrchových úpravách.
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Kvalitní sortiment designového sprchového programu bude mít v koupelně vždy své pevné místo. Sprchy slouží nejen k očistě těla, ale i jako zdroj pohody
a relaxace. Sprchy Gessi jsou krásné na pohled a propůjčují koupelně při své maximální funkčnosti potěšení z používání. Sprchy lze směle kombinovat s ostatními 
produkty Gessi, které tak společně zdůrazňují italskou eleganci, estetiku a wellness jako životní styl věnovaný péči o sebe. 

 

gessi

sprchový program
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47286.031
chrom

47284.031
chrom

47290.031
chrom

47288.031
chrom

38657.031
chrom

38769.031
chrom

47257.238
leštěná ocel

47259.238
leštěná ocel

38760.031
chrom

47250.238
leštěná ocel

47262.238
leštěná ocel

38761.031
chrom

11 712 Kč
Sprcha stěnová 200x200 mm, polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

11 712 Kč
Sprcha stěnová ∅200 mm, polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

10 528 Kč
Sprcha stropní 200x200 mm, polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

10 528 Kč
Sprcha stropní ∅200 mm polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

3 264 Kč
Držák ruční sprchy.

3 200 Kč
Připojovací kolínko, připojení 1/2”.

16 384 Kč
Sprcha stěnová ∅300 mm, polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

15 072 Kč
Sprcha stropní ∅300 mm polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

5 312 Kč
Držák ruční sprchy, polohovatelný.

16 384 Kč
Sprcha stěnová 300x300 mm, polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

15 072 Kč
Sprcha stropní 300x300 mm, polohovatelná, 
připojení 1/2“, s úpravou proti usazování 
vodního kamene.

3 744 Kč
Připojovací kolínko s držákem ruční
sprchy, připojení 1/2“.

47242.031
chrom

47316.031
chrom

47314.031
chrom

47306.031
chrom

38723.031
chrom

47323.031
chrom

16 608 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou,
1 proud, s úpravou proti usazování vodního 
kamene a hadicí 150 cm.
16 928 Kč
47243.031, s ruční sprchou s 3 polohy proudu

11 424 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou,
1 proud, s úpravou proti usazování vodního 
kamene, hadicí 150 cm a připoj. kolínkem.
11 584 Kč
47320.031, s ruční sprchou s 3 polohy proudu

8 480 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou,
1 proud, s úpravou proti usazování vodního 
kamene a hadicí 150 cm.
8 608 Kč
47318.031, s ruční sprchou s 3 polohy proudu

10 304 Kč
Držák sprchy posuvný, s ruční sprchou,
1 proud, s úpravou proti usazování vodního 
kamene, hadicí 150 cm a připoj. kolínkem.
10 464 Kč
47310.031, s ruční sprchou s 3 polohy proudu

6 656 Kč
Sprchová souprava s připojovacím 
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou 
s úpravou proti usazování vodního 
kamene a hadicí 150 cm.

7 264 Kč
Sprchová souprava s připojovacím 
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou 
s úpravou proti usazování vodního 
kamene a hadicí 150 cm.

GESSI

sprchový program
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gessi

kolekce private wellness

 

Při současném životním stylu je luxusem čas, během kterého je možné užívat si chvíle pohody, relaxovat a uvést tělo i ducha zpět do rovnováhy. Gessi 
prezentuje svou vizi o koupelnách v kolekci Gessi Private Wellness. Naplňuje privátní a veřejné prostory pocitem výjimečnosti a luxusu. Hydromasážní 
systém proudu teplé vody odplaví všechen stres. Zvolená statická barva nebo měnící se barevné odstíny chromoterapie osvětlují celý proud vody a tím ještě 
posilují efekt soukromých lázní přímo u Vás doma. Těžištěm Gessi Private Wellness jsou multifunkční sprchové systémy do podhledů nebo na strop v různých 
velikostech (30x30cm, 35x35cm, 30x50cm, 50x50cm, Ø35cm a Ø50cm). Vodní proud může mít podobu deště, kaskády nebo mlhy. Gessi Private Wellness 
je funkčním klenotem koupelny.



210 211GESSI KOUPELNOVÝ LEXIKON

 

GESSI

kolekce AFÌLO

 

Láska ke krásnu vede Gessi k dokonalému pochopení designu a luxusu. Samostatnou kapitolou je Gessi Private Wellness program, který z Vaší koupelny udělá 
místo plné relaxace. Vše začíná u hlavové sprchy. Originální a nezaměnitelný design kolekce Afìlo, která disponuje osvětlením po celém obvodu hlavové sprchy, 
z ní dělá umělecké dílo. Styl Gessi je uznávaný na světové úrovni a série Afìlo připomíná jedinečnou identitu značky i její schopnost transformovat běžnou koupelnu 
pro v každodenní prostor pro relaxaci, klid a wellness. Je k dispozici ve dvou vestavěných a vysunutých verzích, v čtvercových, kulatých a obdélníkových tvarech. 
Všechny systémy disponují chromoterapií s osvětleným vnitřním rámem, který má vylepšený průchod světla. Dálkový ovladač umožňuje volbu intenzity světla
a volbu barev z 36 různých odstínů. Vybrat si můžete z funkcí déšť, kombinace déšť/kaskáda a déšť/kaskáda/mlha.
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ROZMĚR A TVAR
500 x 500 mm

 
500 x 500 mm

 
∅350 mm

 
∅350 mm

120 240 Kč
57509.279, vestavěný multif. sprch.
systém do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
21 630 Kč
57016.238, kryt pro sprch. systém

116 700 Kč
57511.279, vestavěný multif. sprch.
systém na strop nebo do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
21 630 Kč
57016.238, kryt pro sprch. systém

86 760 Kč
57601.279, vestavěný sprchový
systém do podhledu.
Funkce: déšť.
16 530 Kč
57018.238, kryt pro sprch. systém

82 740 Kč
57603.279, vestavěný sprchový
systém na strop nebo do podhledu.
Funkce: déšť.
16 530 Kč
57018.238, kryt pro sprch. systém

ROZMĚR A TVAR
300 x 500 mm

 
300 x 500 mm

 
500 x 500 mm

 
500 x 500 mm

110 490 Kč
57409.279, vestavěný multif. sprch.
systém do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
19 140 Kč
57010.238, kryt pro sprch. systém

106 470 Kč
57411.279, vestavěný multif. sprch.
systém na strop nebo do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
19 140 Kč
57010.238, kryt pro sprch. systém

113 490 Kč
57501.279, vestavěný sprchový
systém do podhledu.
Funkce: déšť.
21 630 Kč
57012.238, kryt pro sprch. systém

109 890 Kč
57503.279, vestavěný sprchový
systém na strop nebo do podhledu.
Funkce: déšť.
21 630 Kč
57012.238, kryt pro sprch. systém

TŘI FUNKCE
déšť

ROZMĚR A TVAR
300 x 300 mm

 
300 x 300 mm

 
300 x 300 mm

 
300 x 300 mm

 
déšť + kaskáda

 
déšť + kaskáda + mlha

od 86 610 Kč
Vestavěný sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť.
od 16 530 Kč
kryt pro sprch. systém

86 610 Kč
57301.279, vestavěný sprchový 
systém do podhledu.
Funkce: déšť.
16 530 Kč
57002.238, kryt pro sprch. systém

83 010 Kč
57303.279, vestavěný sprchový
systém na strop nebo do podhledu.
Funkce: déšť.
16 530 Kč
57002.238, kryt pro sprch. systém

90 180 Kč
57305.279, vestavěný multif.
sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda.
16 530 Kč
57004.238, kryt pro sprch. systém

86 160 Kč
57307.279, vestavěný multif. sprch.
systém na strop nebo do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda.
16 530 Kč
57004.238, kryt pro sprch. systém

od 90 180 Kč
Vestavěný multifunkční sprchový systém
do podhledu. Nutno napojit na 2, 3, 4, 5 
cestnou termostatickou baterii s vysokým 
průtokem. Funkce: déšť, kaskáda.
od 16 530 Kč
kryt pro sprch. systém

od 110 490 Kč
Vestavěný multifunkční sprchový systém
do podhledu. Nutno napojit na 3, 4, 5 
cestnou termostatickou baterii s vysokým 
průtokem. Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
od 19 140 Kč
kryt pro sprch. systém
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CHROMOTERAPIE
včetně

 
včetně

 
včetně

 
včetně

60 660 Kč
57821.238, 350x350 mm vestavěný 
sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť.
33 480 Kč
57877.238, kryt pro sprch. systém 

65 280 Kč
57827.238, 350x350 mm multif. 
sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
33 480 Kč
57876.238, kryt pro sprch. systém

79 860 Kč
57921.238, 500x500 mm vestavěný 
sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť.
41 580 Kč
57997.238, kryt pro sprch. systém 

87 210 Kč
57927.238, 500x500 mm multif. 
sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
41 580 Kč
57977.238, kryt pro sprch. systém

60 750 Kč
57823.238, ∅350 mm vestavěný 
sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť.
39 150 Kč
57879.238, kryt pro sprch. systém 

65 400 Kč
57829.238, ∅350 mm multif. 
sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
39 150 Kč
57878.238, kryt pro sprch. systém

78 660 Kč
57923.238, ∅500 mm vestavěný 
sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť.
46 890 Kč
57979.238, kryt pro sprch. systém 

86 010 Kč
57929.238, ∅500 mm multif. 
sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
46 890 Kč
57980.238, kryt pro sprch. systém

MOŽNOSTI INSTALACE
do podhledu

 
do podhledu

 
ze stěny

 
ze stěny

42 210 Kč
57807.238, 350x350 mm multif. 
sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
16 530 Kč
57875.238, kryt pro sprch. systém

42 330 Kč
57809.238, ∅350 mm multif.
sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
16 530 Kč
57873.238, kryt pro sprch. systém

27 360 Kč
32864.238, nástěnná hlavová
sprcha 470x216 mm.
Funkce: déšť.

33 510 Kč
33051.238, nástěnná hlavová
sprcha 620x195 mm.
Funkce: déšť.

TŘI FUNKCE
déšť

ROZMĚR A TVAR
350 x 350 mm

 
500 x 500 mm

 
∅350 mm

 
∅500 mm

 
kaskáda

 
mlha

od 37 590 Kč
Vestavěný sprchový systém do podhledu.
Funkce: déšť.
od 16 530 Kč
kryt pro sprch. systém

37 590 Kč
57801.238, vestavěný sprchový 
systém do podhledu.
Funkce: déšť.
16 530 Kč
57871.238, kryt pro sprch. systém

56 760 Kč
57901.238, vestavěný sprchový
systém do podhledu.
Funkce: déšť.
21 630 Kč
57012.238, kryt pro sprch. systém

37 710 Kč
57803.238, vestavěný sprchový
systém do podhledu.
Funkce: déšť.
16 530 Kč
57018.238, kryt pro sprch. systém

55 560 Kč
57903.238, vestavěný sprchový
systém do podhledu.
Funkce: déšť.
21 660 Kč
57973.238, kryt pro sprch. systém

od 42 210 Kč
Vestavěný multifunkční sprchový systém
do podhledu. Nutno napojit na 3, 4, 5 
cestnou termostatickou baterii s vysokým 
průtokem. Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
od 16 530 Kč
kryt pro sprch. systém

od 42 210 Kč
Vestavěný multifunkční sprchový systém
do podhledu. Nutno napojit na 3, 4, 5 
cestnou termostatickou baterii s vysokým 
průtokem. Funkce: déšť, kaskáda, mlha.
od 16 530 Kč
kryt pro sprch. systém
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TONDO
chrom

316
kartáčovaná ocel

316
kartáčovaná ocel

RETTANGOLO
chrom

RETTANGOLO
chrom

QUADRO
chrom

QUADRO
chrom

ELEGANZA
chrom

34 020 Kč
43238.031, externí části pro
podomítkovou termostatickou
baterii. Čtyři samostatné výstupy. 
31 590 Kč
43107.031, podomítkové těleso

19 950 Kč
54504.239, externí části pro 
podomítkovou termostatickou 
baterii. Dva samostatné výstupy. 
24 090 Kč
43103.031, podomítkové těleso

29 010 Kč
54508.239, externí části pro
podomítkovou termostatickou
baterii. Čtyři samostatné výstupy. 
31 590 Kč
43107.031, podomítkové těleso

25 830 Kč
43214.031, externí části pro 
podomítkovou termostatickou 
baterii. Dva samostatné výstupy. 
24 090 Kč
43103.031, podomítkové těleso

37 380 Kč
43220.031, externí části pro
podomítkovou termostatickou
baterii. Pět samostatných výstupů. 
35 460 Kč
43109.031, podomítkové těleso

30 030 Kč
43206.031, externí části pro 
podomítkovou termostatickou 
baterii. Tři samostatné výstupy. 
26 880 Kč
43105.031, podomítkové těleso

37 380 Kč
43210.031, externí části pro
podomítkovou termostatickou
baterii. Pět samostatných výstupů. 
35 460 Kč
43109.031, podomítkové těleso

30 030 Kč
46226.031, externí části pro
podomítkovou termostatickou
baterii. Tři samostatné výstupy. 
26 880 Kč
43105.031, podomítkové těleso

TONDO
chrom

316
kartáčovaná ocel

316
kartáčovaná ocel

RETTANGOLO
chrom

RETTANGOLO
chrom

QUADRO
chrom

QUADRO
chrom

ELEGANZA
chrom

34 020 Kč
43068.031, externí části pro
podomítkovou termostatickou
baterii. Čtyři samostatné výstupy. 
31 590 Kč
43107.031, podomítkové těleso

19 950 Kč
54514.239, externí části pro 
podomítkovou termostatickou 
baterii. Dva samostatné výstupy. 
24 090 Kč
43103.031, podomítkové těleso

29 010 Kč
54518.239, externí části pro
podomítkovou termostatickou
baterii. Čtyři samostatné výstupy. 
31 590 Kč
43107.031, podomítkové těleso

25 830 Kč
43024.031, externí části pro 
podomítkovou termostatickou 
baterii. Dva samostatné výstupy. 
24 090 Kč
43103.031, podomítkové těleso

37 380 Kč
43030.031, externí části pro
podomítkovou termostatickou
baterii. Pět samostatných výstupů. 
35 460 Kč
43109.031, podomítkové těleso

30 030 Kč
43006.031, externí části pro 
podomítkovou termostatickou 
baterii. Tři samostatné výstupy. 
26 880 Kč
43105.031, podomítkové těleso

37 380 Kč
43010.031, externí části pro
podomítkovou termostatickou
baterii. Pět samostatných výstupů. 
35 460 Kč
43109.031, podomítkové těleso

30 030 Kč
46206.031, externí části pro
podomítkovou termostatickou
baterii. Tři samostatné výstupy. 
26 880 Kč
43105.031, podomítkové těleso

ovládací prvky ovládací prvky

Všechny ovládací prvky ke všem kolekcím se mohou instalovat vertikálně nebo horizontálně.
Mohou být umístěny na jedné pohledové desce nebo na samostatných destičkách.
Volby od dvou až po pět samostatných výstupů, všechny ovládací prvky jsou s připojením 3/4”.



218 219PRIVATE WELLNESS KOUPELNOVÝ LEXIKON

32982.031
chrom

32984.031
chrom

32977.031
chrom

32979.031
chrom

20172.031
chrom

32971.031
chrom

32975.031
chrom

32973.031
chrom

13375.031
chrom

9 090 Kč
Externí části pro boční masážní trysku 
Tondo podomítkovou, polohovatelnou,
připojení 1/2“.
4 590 Kč
32985.031, podomítkové těleso

9 090 Kč
Externí části pro boční masážní trysku 
Quadro podomítkovou, polohovatelnou,
připojení 1/2“.
4 590 Kč
32987.031, podomítkové těleso

5 910 Kč
Boční tryska Tondo, funkce mlha,
připojení 1/2“.

5 910 Kč
Boční tryska Quadro, funkce mlha,
připojení 1/2“.

5 580 Kč
Boční masážní tryska Rettangolo, 
polohovatelná, připojení 1/2“.

6 810 Kč
Boční masážní tryska Tondo,
připojení 1/2“.

14 880 Kč
Boční masážní tryska Rettangolo, připojení 
1/2“.

6 810 Kč
Boční masážní tryska Rettangolo,
připojení 1/2“.

4 830 Kč
Boční masážní tryska Tondo, polohovatelná, 
připojení 1/2“.

trysky

GESSI
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hlavové sprchy 3mm

33051.238
leštěná ocel

33061.238
leštěná ocel

33053.238
leštěná ocel

33071.238
leštěná ocel

33081.238
leštěná ocel

33073.238
leštěná ocel

33063.238
leštěná ocel

33083.238
leštěná ocel

33 510 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu.
Šířka 195 mm. Funkce: déšť.

33 510 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu.
Šířka 195 mm. Funkce: déšť.

47 070 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu.
Šířka 195 mm. Funkce: déšť, kaskáda.

37 320 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu.
Šířka 300 mm. Funkce: déšť.

37 320 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu.
Šířka 300 mm. Funkce: déšť.

50 850 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu.
Šířka 300 mm. Funkce: déšť, kaskáda.

47 070 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu.
Šířka 195 mm. Funkce: déšť, kaskáda.

50 850 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na stěnu.
Šířka 300 mm. Funkce: déšť, kaskáda.

GESSI
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Dřez je jedním ze základních míst v kuchyni, a proto si zaslouží být pojednán komplexně, funkčně a designově. Gessi výrobky mu navíc dodají styl a kvalitu. 
Vytahovací ruční sprcha u vybraných kuchyňských baterií poskytuje volnost pohybu. Stiskněte tlačítko pro přepnutí z provzdušněného proudu vody 
na jemnou sprchu. Ruční sprchy jsou vybaveny speciálně navrženými komponenty, které minimalizují usazování vodního kamene. Jedinečný proces 
pokovování v továrně Gessi zajišťuje, že povrchy jsou odolné vůči skvrnám, a je jim tak zaručen dlouhodobý a trvanlivý lesk Vámi zvolené povrchové úpravy. 
Díky otočnému ramínku, které obsáhne téměř celou plochu dřezu, nabízejí všechny kuchyňské baterie volný pohyb.

 

gessi

kuchyňské baterie
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60051.031
Chrom

60053.031
Chrom

17151.031
Chrom

17153.031
Chrom

17175.031
Chrom

17177.031
Chrom

17157.031
Chrom

8 700 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
o 360°.

11 070 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
o 360° a vytahovací ruční sprškou.

6 900 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
o 360°.

9 480 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
o 360° a vytahovací ruční sprškou.

9 930 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
o 360° a s vytahovací ruční sprškou
se dvěma typy proudu vody.

12 120 Kč
Poloprofesionální dřezová baterie
s otočným ramínkem o 360°
a s flexi sprškou se dvěma typy
proudu vody.

60005.599
Imit. kartáč. oceli/matná černá

60003.599
Imit. kartáč. oceli/matná černá

60001.599
Imit. kartáč. oceli/matná černá

18 900 Kč
Poloprofesionální dřezová baterie
s otočným ramínkem o 360° a dvěma typy 
proudu vody.

18 330 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
o 360° a vytahovací ruční sprškou.

20 010 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
o 360°, samostatným ovládáním
a vytahovací ruční sprškou.

gessi

kuchyňské baterie

60010.239
Kartáčovaná ocel

60012.239
Kartáčovaná ocel

60014.239
Kartáčovaná ocel

35 670 Kč
Poloprofesionální dřezová baterie
s otočným ramínkem o 360° a flexi
sprškou. Design 316 Flessa.

36 810 Kč
Poloprofesionální dřezová baterie
s otočným ramínkem o 360° a flexi
sprškou. Design 316 Meccanica.

36 900 Kč
Poloprofesionální dřezová baterie
s otočným ramínkem o 360° a flexi
sprškou. Design 316 Cesello.

7 320 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
o 360°.

60075.031
Chrom

6 390 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
o 360°.

60077.031
Chrom

9 360 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
o 360° a vytahovací ruční sprškou.

.031 - Chrom

.149 - Imitace kartáč. oceli

.599 - Imitace kartáč. oceli / černá

.239 - Kartáčovaná ocel

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

.379 - Chrom / bílá

.399 - Chrom / černá

Kuchyňské baterie Gessi jsou dostupné 
pouze v některých z výše uvedených 
povrchů. Pro konkrétní povrchové úpravy 
nahlédněte do katalogu kuchyňských 
baterií nebo nás kontaktujte.
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gessi

ARCHITECTURAL WELLNESS

 

Gessi Architectural Wellness přináší nový a jiný design, přizpůsobivý a víceúrovňový požitkový wellness. Zcela přepracovaný systém hlavového multifukčního 
systému ve všech bodech: vodopád, mlha, déšť, osvětlení nebo zvuk. Na základě dlouhodobé spolupráce se společností Artemide, vyvinula Gessi profesionální 
osvětlení. Díky tomuto vysoce inovativnímu pokroku si Gessi upevňuje pozici světové jedničky ve wellness systémech. Do speciálně vytvořených profilů 
se systémem Plug & Play lze variabilně zvolit moduly jako jsou voda, osvětlení a zvuk. Ovládání zajišťuje 7“ HD zabudovaný dotykový displej usazený v zrcadlovém 
skle. Systém obsahuje modul pro WiFi připojení. Umožňuje vzdálenou správu a upgrade softwaru. To znamená, že zákazníci Gessi budou mít vždy nejnovější 
a aktuální produkt, i když nové moduly a funkce budou vyvíjeny i v příštích letech. A ani o tyto novinky nebude stávající zákazník ochuzen.
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gessi

kolekce outdoor

 

 

Zcela nová je kolekce outdoorových sprch s avantgardním designem, díky kterým si můžete užívat blahodárné kombinace vody, slunce a čerstvého vzduchu 
kdekoli u Vás na zahradě či u bazénu, a dát tak Vašemu domácímu wellness nový rozměr. Dva typy G01 (kulatý) a G02 (hranatý) s mnoha detaily a širokými 
možnostmi variability Vás nadchnou! Dva základní typy sloupu - kulatý a hranatý, můžete doplnit o různé varianty polohovatelných hlavových sprch Spotwater 
316, nabízených ve 20 různých typech a každou navíc v 6 až 7 barvách povrchu. Poud vody v jednotlivých hlavových sprchách volíte mezi tropickým deštěm, 
mlhou, vodopádem nebo tzv. multi-spray. Hlavové sprchy Spotwater 316 jsou, stejně jako sloupy, vyrobené z nerezové oceli. Odolají tak společně všem rozmarům 
venkovního počasí.
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.237 - Ocel

.239 - Kartáčovaná ocel

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

.299 - Černá XL

63205.239
kartáčovaná ocel

63207.239
kartáčovaná ocel

63213.239
kartáčovaná ocel

90 900 Kč
Externí části sprchového sloupu s jedním 
výstupem. Kompletní až s ovl. prvky 63211
a hlavovou sprchou.
24 840 Kč
63215.239, podomítkové těleso

101 340 Kč
Externí části sprchového sloupu se dvěma 
výstupy. Kompletní až s ovl. prvky 63212
a hlavovou sprchou.
24 840 Kč
63215.239, podomítkové těleso

10 830 Kč
Sada ovládacích prvků. Pouze pro 63201.
29 160 Kč
63212.239, sada ovládacích prvků a ruční 
sprchy. Pouze pro 63203.

118 350 Kč
Externí části sprchového sloupu s jedním 
výstupem. Kompletní až s ovl. prvky 63213
a hlavovou sprchou.
24 840 Kč
63215.239, podomítkové těleso

127 800 Kč
Externí části sprchového sloupu se dvěma 
výstupy. Kompletní až s ovl. prvky 63214
a hlavovou sprchou.
24 840 Kč
63215.239, podomítkové těleso

10 830 Kč
Sada ovládacích prvků. Pouze pro 63205.
29 160 Kč
63214.239, sada ovládacích prvků a ruční 
sprchy. Pouze pro 63207.

57203.239
kartáčovaná ocel

57201.239
kartáčovaná ocel

57205.239
kartáčovaná ocel

57207.239
kartáčovaná ocel

24 030 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na sprchový 
sloup. Polohovatelná, s funkcí déšť.

24 030 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na sprchový 
sloup. Polohovatelná, s funkcí multi-spray.

22 980 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na sprchový 
sloup. Polohovatelná, s funkcí atomizér.

26 730 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na sprchový 
sloup. Polohovatelná, s funkcí vodopád

gessi

outdoor

63201.239
kartáčovaná ocel

63203.239
kartáčovaná ocel

63211.239
kartáčovaná ocel
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gessi

kolekce outdoor L

 

 

Nová kolekce Outdoor L obohacuje stávající dekorativní kolekci venkovních sprch Gessi Outdoor o hight-tech prvek v podobě chromoterapie. Ke kráse vody, 
prolínání živlů a emocí se nyní přidává i síla světla: paprsek pohody, který prosvětlí každý okamžik strávený pod sprchou. Outdoor L, produkt, který vyniká 
svou podmanivou osobností a ikonickým diskrétním tvarem, je průkopníkem kombinujícím poprvé osvětlení a chromoterapii pro venkovní použití. Funkčnost
a praktičnost byly vždy synonymem pro firmu Gessi, která prostřednictvím tohoto nejnovějšího výrobku opět posouvá laťku dokonalého wellness zážitku
v jakémkoliv prostředí.  Veškerou intenzitu světla a barev lze jednoduše ovládat přímo na sloupku venkovní sprchy pomocí inovativního dotykového displeje.
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.239 - Kartáčovaná ocel

.708 - Kartáčovaná měď PVD

.707 - Kartáčovaný černý kov PVD

.726 - Kartáč. ocel teplý odstín PVD

.727 - Kartáčovaná mosaz PVD

.299 - Černá XL

63231.239
kartáčovaná ocel

63233.239
kartáčovaná ocel

63213.239
kartáčovaná ocel

122 070 Kč
Externí části sprchového sloupu s jedním 
výstupem. Kompletní až s ovl. prvky 63211, 
63220 a hlavovou sprchou.
24 870 Kč
63224.239, podomítkové těleso

134 580 Kč
Externí části sprchového sloupu se dvěma 
výstupy. Kompletní až s ovl. prvky 63212, 
63220 a hlavovou sprchou.
24 870 Kč
63224.239, podomítkové těleso

10 830 Kč
Sada ovládacích prvků. Pouze pro 63225.
29 160 Kč
63212.239, sada ovládacích prvků a ruční 
sprchy. Pouze pro 63229.

154 680 Kč
Externí části sprchového sloupu s jedním 
výstupem. Kompletní až s ovl. prvky 63213, 
63222 a hlavovou sprchou.
24 870 Kč
63224.239, podomítkové těleso

164 820 Kč
Externí části sprchového sloupu se dvěma 
výstupy. Kompletní až s ovl. prvky 63214, 
63222 a hlavovou sprchou.
24 870 Kč
63224.239, podomítkové těleso

10 830 Kč
Sada ovládacích prvků. Pouze pro 63231.
29 160 Kč
63214.239, sada ovládacích prvků a ruční 
sprchy. Pouze pro 63233.

57703.239
kartáčovaná ocel

57701.239
kartáčovaná ocel

57705.239
kartáčovaná ocel

57707.239
kartáčovaná ocel

63220.239
kartáčovaná ocel

63222.239
kartáčovaná ocel

39 270 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na sprchový 
sloup. Polohovatelná, s funkcí déšť.

39 270 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na sprchový 
sloup. Polohovatelná, s funkcí multi-spray.

38 220 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na sprchový 
sloup. Polohovatelná, s funkcí atomizér.

41 970 Kč
Hlavová sprcha pro instalaci na sprchový 
sloup. Polohovatelná, s funkcí vodopád

2 250 Kč
Krycí destička pro ovládací prvky
pro outdoor sprchové sloupy 63225 a 63229.

2 250 Kč
Krycí destička pro ovládací prvky
pro outdoor sprchové sloupy 63231 a 63233.

gessi

outdoor L

63225.239
kartáčovaná ocel

63229.239
kartáčovaná ocel

63211.239
kartáčovaná ocel
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zucchetti
představení
výrobního závodu

Zásluhy Zucchetti lze shrnout do tří slov: wellness, voda a svět. Výrobky Zucchetti jsou nadčasové a jsou schopny proměnit koupelnu v umělecké a smyslné 
“místo”, kde se příroda a design snoubí s různými směry myšlení. „Made in Italy“ není jen sloganem, ale strategickým rozhodnutím, které se vztahuje k firemní 
kultuře značky Zucchetti patřící do skupiny Zucchetti.Kos. Všechny produkty Zucchetti jsou vyráběny výhradně v Itálii pod dohledem vysoce kvalifikovaných 
pracovníků, kteří pečlivě a pozorně vybírají nejlepší a výhradně italské suroviny, které zajistí co nejvyšší kvalitu konečného produktu v každé sérii.

Společnost Zucchetti Rubinetteria byla založena v roce 1929 a více než devadesát let si udržuje konstantní směr, který je historicky orientovaný na design. 
Technologie, inovace, design a kvalita jsou základními kameny filozofie Zucchetti. Společnost používá svůj vlastní jazyk pro vyjádření pocitů: stanovuje 
trendy, udává směr v životním stylu, neustále se snaží o překračování doposud stanovených hranic. Rovněž dává vzniknout novým způsobům, jak žít doma 
jako ve světě wellness. Kvalita vždy byla, je a bude klíčem obchodní filozofie a strategie, stejně tak i princip rozšiřování nových produktů a snaha pečovat 
o životní prostředí. Všechny fáze výroby, od prvotního návrhu po produkci finálního produktu, následují tyto cíle. Zucchetti výrobky splňují nejpřísnější 
požadavky na odolnost, spolehlivost a co nejdelší životnost. Každý výrobek je vystaven intenzivnímu testování v laboratorních podmínkách i v praxi. Výrobky 
s omezeným průtokem mají za cíl výrazné úspory spotřeby vody bez omezení komfortu při používání. Cílem společnosti jsou neustálé investice do designu 
a celkové kvality.
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Firma Zucchetti spojila síly s italskými designéry, otcem a synem Albertem a Francescem Meda, a společně představili zbrusu novou kolekci vodovodních 
baterií. Kolekce s názvem Medameda v sobě spojuje letité zkušenosti této světově uznávané designérské dvojice a trendy současné doby. Sami ke kolekci uvedli: 
„Snažíme se navrhovat předměty, které jsou designově čisté, jednotné a nenarušují prostor.”  Kolekce vodovodních baterií Medameda sází na elegantní design, 
jemné linie a harmonii mezi jednotlivými komponenty. Důležitou roli hraje i snadné ovládání, technická dokonalost a dlouhá životnost. Tyto vodovodní baterie 
snadno splynou s jakýmkoliv interiérem.

 

ZUCCHETTI

kolekce medameda

 

 

Chrom

.C8 - Nikl

.C3 - Broušený nikl

.C40 - Zlatá

.C41 - Broušená zlatá

.C50 - Černý kov

.C51 - Broušený černý kov PVD

.N1 - Černá matná



240 241ZUCCHETTI KOUPELNOVÝ LEXIKON

ZMM090
chrom

ZMM076
chrom

ZMM096
chrom

ZMM521
chrom

Z94177
chrom

Z95205
chrom

ZMM659
chrom

ZMM660
chrom

Z94182
chrom

ZMM661
chrom

ZMM662
chrom

8 280 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem, připojení 1/2”. Pro Zetasystem - 
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

9 420 Kč
Sprchová baterie stěnová, připojení 1/2”.

10 050 Kč
Externí části baterie podomítkové, přepínač 
vana-sprcha, připojení 1/2”. Pro Zetasystem - 
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

14 910 Kč
Vanová baterie stěnová s přepínačem
vana-sprcha, s ruční sprchou a hadicí 150 cm.

3 240 Kč
Ruční sprcha, 1 proud. 
1 050 Kč
Z93867, sprchová hadice, 150 cm

6 960 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

ZMM710
chrom

ZMM712
chrom

ZMM387
chrom

ZMM5503
chrom

ZMM679
chrom

ZMM5766
chrom

8 280 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
7 890 Kč
ZMM713, baterie umyvadlová bez výpusti

13 650 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky. 
13 230 Kč
ZMM715, baterie umyvadlová bez výpusti

8 280 Kč
Bidetová baterie stojánková, s výpustí 1 1/4“, 
flexi připojovací hadičky.

15 210 Kč
Baterie 3-otvorová umyvadlová stojánková, 
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
14 820 Kč
ZMM5504, baterie umyvadlová bez výpusti

7 290 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové. Délka ramínka 175 mm.
1 500 Kč
R99499, podomítkové těleso nesmontované

11 400 Kč
Externí části baterie 3-otvorové umyvadlové 
podomítkové. Délka ramínka 215 mm.
6 210 Kč
R99504, podomítkové těleso nesmontované

zucchetti

medameda

Z94182
chrom

6 780 Kč
Hlavová sprcha ∅200 mm z ABS s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
2 790 Kč
Z93027, připojení sprchy do zdi.
Délka 350 mm

6 780 Kč
Hlavová sprcha ∅200 mm z ABS s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
1 230 Kč
Z93026, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

Chrom

.C8 - Nikl

.C3 - Broušený nikl

.C40 - Zlatá

.C41 - Broušená zlatá

.C50 - Černý kov

.C51 - Broušený černý kov PVD

.N1 - Černá matná

13 080 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 1 stop ventilem,
připojení 1/2”.
10 020 Kč
R97820, podomítkové těleso

16 710 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 2 stop ventily,
připojení 1/2”.
13 860 Kč
R97821, podomítkové těleso

20 340 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 3 stop ventily,
připojení 1/2”.
17 730 Kč
R97822, podomítkové těleso

23 970 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 4 stop ventily,
připojení 1/2”.
21 570 Kč
R97823, podomítkové těleso
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Kolekce vodovodních baterií Helm, podepsaná návrhářem Lopezem Quincocesem, by se dala nazvat absolutním ikonickým objektem, vycházejícím z klasického 
prototypu kohoutku s křížovými rukojeťmi. Tento archetyp byl dekonstruován a následně opět rekonstruován s novými, pečlivě navrženými proporcemi 
a novými moderními detaily. Vznikl tak model baterií, který efektivně obstojí ve zkoušce času a nezalekne se nových trendů. Obohacen byl o nové barvy, textury, 
svislé rýhy a vroubkování, díky kterým získává kolekce na současnosti a je snadno odlišitelná od ostatních produktů na trhu. Kolekce Helm, vycházející z čistých 
geometrických tvarů, vytvořila jedinečnou sbírku elegantních vodovodních baterií s širokými možnosti využití jak v komerčních, tak v soukromých objektech.

 

ZUCCHETTI

kolekce helm

 

 

.X - Broušená ocel

.XP31 - Broušená britská zlatá PVD

.XP41 - Broušená zlatá PVD

.XP81 - Broušená temná černá PVD

.XP91 - Broušená měď PVD
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ZHL738.X
broušená ocel

ZHE122.X
broušená ocel

ZHL695.X
broušená ocel

ZHE127.X
broušená ocel

Z94249.X
broušená ocel

Z95217.X
broušená ocel

ZHL659.X
broušená ocel

ZHL660.X
broušená ocel

Z93793.X
broušená ocel

ZHL661.X
broušená ocel

ZHL662.X
broušená ocel

12 720 Kč
Externí části baterie sprchové podomítkové.
4 410 Kč
R99503, podomítkové těleso nesmontované

8 100 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem.
1 500 Kč
R99499, podomítkové těleso

18 030 Kč
Externí části baterie 3-otvorové 
podomítkové, přepínač vana-sprcha.
9 480 Kč
R99508, podomítkové těleso

11 250 Kč
Externí části baterie podomítkové, přepínač 
vana-sprcha.
2 940 Kč
R99684, podomítkové těleso

4 230 Kč
Ruční sprcha, 1 proud. 
2 130 Kč
Z94120.X, sprchová hadice z PVC, 150 cm

24 960 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

17 040 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 1 stop ventilem,
připojení 1/2”.
10 020 Kč
R97820, podomítkové těleso

23 310 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 2 stop ventily,
připojení 1/2”.
13 860 Kč
R97821, podomítkové těleso

29 610 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 3 stop ventily,
připojení 1/2”.
17 730 Kč
R97822, podomítkové těleso

35 880 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 4 stop ventily,
připojení 1/2”.
21 570 Kč
R97823, podomítkové těleso

ZHE687.X
broušená ocel

ZHE689.X
broušená ocel

ZHE378.X
broušená ocel

ZHL515.X
broušená ocel

ZHE721.X
broušená ocel

ZHL760.X
broušená ocel

12 240 Kč
Baterie umyvadlová stojánková, bez výpusti, 
flexi připojovací hadičky. Ramínko 108 mm.
14 910 Kč
ZHE688.X, baterie umyvadlová, ramínko
170 mm

15 360 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková,
bez výpusti, flexi připojovací hadičky. 

13 080 Kč
Bidetová baterie stojánková, bez výpusti,
flexi připojovací hadičky.

21 180 Kč
Baterie 3-otvorová umyvadlová stojánková, 
bez výpusti, flexi připojovací hadičky. Výška 
220 mm.
21 660 Kč
ZHL516.X, baterie umyvadlová, výška 285 mm

12 570 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové. Délka ramínka 175 mm.
1 500 Kč
R99499, podomítkové těleso nesmontované

17 850 Kč
Externí části baterie 3-otvorové umyvadlové 
podomítkové. Délka ramínka 175 mm.
6 210 Kč
R99504, podomítkové těleso nesmontované

zucchetti

helm

Z94263.X
broušená ocel

5 250 Kč
Připojovací kolínko s držákem ruční
sprchy, připojení 1/2“.

9 930 Kč
Hlavová sprcha ∅200 mm s úpravou proti 
usazování vodního kamene.
6 300 Kč
Z93230.X, připojení sprchy do zdi. 
Délka 350 mm

.X - Broušená ocel

.XP31 - Broušená britská zlatá PVD

.XP41 - Broušená zlatá PVD

.XP81 - Broušená temná černá PVD

.XP91 - Broušená měď PVD



246 247ZUCCHETTI KOUPELNOVÝ LEXIKON

zucchetti

kolekce brim

 

 

Kolekce Brim navržená návrháři Ludovicou a Robertem Palombovými přináší už na první pohled klid a výrazně vyniká svým kompaktním designem. Brim 
je synonymem pro geometrii. Díky designu využívajícím geometrické prvky vznikla kolekce, která dosáhla dokonalých proporcí. Výsledkem tohoto úsilí 
je kompletní řada baterií s harmonickými tvary a jemně zaoblenými liniemi. Vše je navrženo tak, aby byly splněny potřeby designu a běžného používání 
ve všech koupelnách, které si jen můžete představit. Kolekce Brim je ryzím příkladem ekologie. Je vyrobená z mosazi bez obsahu olova a obsahuje omezovače 
průtoku vody, které však žádným způsobem nenarušují komfort při používání. Brim je pečlivě navržená a cenově dostupná široké veřejnosti. Jedná se o vysoce 
kvalitní produkt, který shrnuje veškerý designový a výrobní potenciál značky Zucchetti.
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ZBR090
chrom

ZBR106
chrom

ZBR096
chrom

ZBR103
chrom

Z94731
chrom

Z95206
chrom

ZBR663
chrom

ZBR664
chrom

Z93924
chrom

6 840 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem, připojení 1/2”. Pro Zetasystem -
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

6 840 Kč
Sprchová baterie stěnová, připojení 1/2”.

8 610 Kč
Externí části baterie podomítkové, přepínač 
vana-sprcha, připojení 1/2”. Pro Zetasystem - 
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

8 880 Kč
Vanová baterie stěnová s přepínačem
vana-sprcha, s ruční sprchou, držákem
a hadicí 150 cm.

3 210 Kč
Ruční sprcha, 3 proudy. 
1 050 Kč
Z93867, sprchová hadice, 150 cm

4 980 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí.

5 160 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 1 stop ventilem, připojení 1/2”.
10 020 Kč
R97820, podomítkové těleso

8 010 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 2 stop ventily, připojení 1/2”.
13 860 Kč
R97821, podomítkové těleso

2 670 Kč
Připojovací kolínko, připojení 1/2”.

ZBR665
chrom

ZBR666
chrom

10 860 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 3 stop ventily, připojení 1/2”.
17 730 Kč
R97822, podomítkové těleso

13 740 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 4 stop ventily, připojení 1/2”.
21 570 Kč
R97823, podomítkové těleso

ZBR308
chrom

ZBR380
chrom

ZBR309
chrom

ZBR674
chrom

ZBR384
chrom

5 790 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
Délka ramínka 110 mm. 
5 370 Kč
ZBR381, baterie umyvadlová bez výpusti

7 920 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
Délka ramínka 175 mm. 
7 470 Kč
ZBR383, baterie umyvadlová bez výpusti

9 210 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
Délka ramínka 175 mm.
8 730 Kč
ZBR382, baterie umyvadlová bez výpusti

7 770 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
225 mm.
3 570 Kč
R99815, podomítkové těleso smontované

5 790 Kč
Bidetová baterie stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.

zucchetti

brim

ZBR675
chrom

7 320 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
180 mm.
3 570 Kč
R99815, podomítkové těleso smontované

Z93933
chrom

3 300 Kč
Připojovací kolínko s držákem
ruční sprchy, připojení 1/2”.

Chrom

.C3 - Broušený nikl

.N1 - Černá matná
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zucchetti

kolekce nikko

 

 

Zcela nově navržené křivky baterií a jednoduchá i praktická ovládací páka charakterizují ucelenou kolekci Nikko od firmy Zucchetti. Kolekce zaujme nejen 
svým dynamickým a poutavým designem, ale také svou absolutní praktičností a kompaktními rozměry s rovnými a zaoblenými tvary. Kolekce byla navržena 
tak, aby spojila estetiku s klasickým každodenním používáním. Tato kolekce nedisponuje pouze skvělým designem, ale má i ekologický rozměr. Pro její výrobu 
Zucchetti totiž použilo mosaz s nízkým obsahem olova. Všechny výrobky z kolekce Nikko efektivně regulují průtok vody. Zároveň zajišťují plný a komfortní 
proud vytékající vody. Nikko se bude skvěle vyjímat v jakékoliv praktické koupelně.
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ZKK090
chrom

ZKK106
chrom

ZKK096
chrom

ZKK108
chrom

Z93134
chrom

Z95206
chrom

Z92225
chrom

Z94265
chrom

Z93924
chrom

6 720 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem, připojení 1/2”. Pro Zetasystem -
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

6 690 Kč
Sprchová baterie stěnová, připojení 1/2”.

8 520 Kč
Externí části baterie podomítkové, přepínač 
vana-sprcha, připojení 1/2”. Pro Zetasystem - 
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

8 340 Kč
Vanová baterie stěnová s přepínačem
vana-sprcha, s ruční sprchou, držákem
a hadicí 150 cm.

2 670 Kč
Sprchová tyč 600 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí.

4 980 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí.

4 500 Kč
Výtokové vanové ramínko, připojení 1/2“,
pro sam. ovládání (není součástí).
Délka ramínka 170 mm.
4 800 Kč
Z92226, vanové ramínko, délka 215 mm

7 290 Kč
Hlavová sprcha ∅200 mm s úpravou
proti usazování vodního kamene.
1 230 Kč
Z93026, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

2 670 Kč
Připojovací kolínko, připojení 1/2”.

Z94742
chrom

Z94266
chrom

1 410 Kč
Ruční sprcha, 3 proudy. 
1 050 Kč
Z93867, sprchová hadice, 150 cm

13 080 Kč
Hlavová sprcha ∅300 mm s úpravou
proti usazování vodního kamene.
1 230 Kč
Z93026, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

ZKK697
chrom

ZKK699
chrom

ZKK701
chrom

ZKK672
chrom

ZKK320
chrom

4 320 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
Délka ramínka 110 mm. 
3 930 Kč
ZKK698, baterie umyvadlová bez výpusti

6 300 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
Délka ramínka 150 mm. 
5 880 Kč
ZKK700, baterie umyvadlová bez výpusti

7 440 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
Délka ramínka 150 mm.
7 050 Kč
ZKK702, baterie umyvadlová bez výpusti

6 390 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka ramínka 
215 mm.
3 570 Kč
R99815, podomítkové těleso smontované

4 320 Kč
Bidetová baterie stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.

zucchetti

nikko

ZKK673
chrom

5 880 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka
ramínka 170 mm.
3 570 Kč
R99815, podomítkové těleso smontované

Z93933
chrom

3 300 Kč
Připojovací kolínko s držákem
ruční sprchy, připojení 1/2”.

Chrom
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zucchetti

kolekce closer

 

 

Vše jinak, vše nově, vše od začátku a vše s nejnovějšími technologiemi. Tak vznikla nová kolekce vodovodních baterií od Zucchetti s názvem Closer. Dynamika, 
svoboda a univerzálnost jsou silnými stránkami této kolekce. Návrhář Diego Grandi ukazuje koncept a styl svého designového přístupu, jehož cílem je vytvářet 
produkty, které s každodenním používáním v koupelně poskytují wellness pohodu. Díky tomuto designu dosahuje Closer jiné úrovně pohodlí, praktičnosti 
a estetiky. Rohy jsou zaobleny, aby poskytly jednoduchý a ergonomický úchop.
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ZCL658
chrom

ZCL076
chrom

ZCL505
chrom

ZCL139
chrom

Z94740
chrom

Z95202
chrom

ZCL659
chrom

ZCL660
chrom

Z9380P
chrom

18 930 Kč
Externí části vanové baterie podomítkové
s přepínačem, s připojovacím kolínkem, 
ruční sprchou a hadicí 150 cm.
8 580 Kč
R97913, podomítkové těleso

9 390 Kč
Sprchová baterie stěnová, připojení 1/2”.

30 450 Kč
Vanová baterie 4-otvorová stojánková
s přepínačem vana-sprcha, s vytahovací 
ruční sprchou a hadicí 150 cm.

15 480 Kč
Vanová baterie stěnová s přepínačem
vana-sprcha, s ruční sprchou, držákem
a hadicí 150 cm.

2 640 Kč
Ruční sprcha, 3 proudy. 
1 290 Kč
Z94130, sprchová PVC hadice, stříbrná,
150 cm

7 110 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí.

12 330 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 1 stop ventilem, připojení 1/2”.
10 020 Kč
R97820, podomítkové těleso

15 990 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 2 stop ventily, připojení 1/2”.
13 860 Kč
R97821, podomítkové těleso

1 170 Kč
Připojovací kolínko, připojení 1/2”.

ZCL661
chrom

ZCL662
chrom

19 680 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 3 stop ventily, připojení 1/2”.
17 730 Kč
R97822, podomítkové těleso

23 370 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 4 stop ventily, připojení 1/2”.
21 570 Kč
R97823, podomítkové těleso

ZCL570
chrom

ZCL572
chrom

ZCL571
chrom

ZCL670
chrom

Z92175
chrom

9 930 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
bez výpusti, otočné ramínko, flexi 
připojovací hadičky. Délka ramínka
105 mm.

10 710 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
bez výpusti, otočné ramínko, flexi
připojovací hadičky. Délka ramínka
145 mm.

10 710 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková,
bez výpusti, otočné ramínko, flexi
připojovací hadičky. Délka ramínka
180 mm.

8 880 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Délka 
ramínka 185 mm.
4 980 Kč
R99618, podomítkové těleso

4 680 Kč
Výtokové vanové ramínko, připojení 1/2“, 
pro sam. ovládání (není součástí). Délka 
ramínka 155 mm.
5 220 Kč
Z92176, vanové ramínko, délka 200 mm

zucchetti

closer

ZCL306
chrom

10 470 Kč
Bidetová baterie stojánková, bez výpusti, 
otočné ramínko, flexi připojovací hadičky.

ZP1646
chrom

16 110 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 2-cestným přepínačem 
připojení 1/2”.
11 760 Kč
R97810, podomítkové těleso

Chrom

.N6 - Sametově černá



258 259ZUCCHETTI KOUPELNOVÝ LEXIKON

 

zucchetti

kolekce nude

 

 

Kolekce Nude je novinka vytvořená francouzskou designerkou Sybille de Margerie pro Zucchetti jako vytříbená francouzská kombinace emocí a fantazie. 
Při návštěvě vynikajících francouzských vinných sklepů se Sybille de Margerie dotkla tajemného umění vinařství a její zrak zahlédl skleněnou zátku, která se 
používala na dřevěných sudech ve sklepě. Inspirace skleněnou zátkou ve vinném sklepě dala vzniknout vzácné křišťálové rukojeti kolekce Nude. Francouzské 
umění se setkalo s italskou špičkovou technologií. Moderní rysy, smysl pro detail a snaha o dokonalost, zároveň však o jednoduchost a sofistikovanost. Nude 
Vás bude fascinovat svou průhledností a malou vzduchovou bublinou zalitou uvnitř. Konstrukce rukojetí dodává pocit luxusu a potěšení z doteku. 
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ZNU646
chrom

ZNU695
chrom

ZNU646
chrom

ZNU762
chrom

Z94212
chrom

Z93131
chrom

ZNU659
chrom

ZNU660
chrom

Z93775
chrom

18 870 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 2-cestným přepínačem 
připojení 1/2”.
11 760 Kč
R97810, podomítkové těleso

24 360 Kč
Externí části sprchové baterie podomítkové
s 2-cestným přepínačem.
9 480 Kč
R99508, podomítkové těleso

18 870 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 3-cestným přepínačem 
připojení 1/2”.
13 710 Kč
R97815, podomítkové těleso

35 550 Kč
Externí části sprchové baterie podomítkové 
s 2-cestným přepínačem, ruční sprchou, 
držákem a hadicí 150 cm.
9 480 Kč
R99508, podomítkové těleso

3 300 Kč
Ruční sprcha, 1 proud. 
1 290 Kč
Z94130, sprchová PVC hadice, stříbrná,
150 cm

8 040 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

19 170 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 1 stop ventilem, připojení 1/2”.
10 020 Kč
R97820, podomítkové těleso

27 990 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 2 stop ventily, připojení 1/2”.
13 860 Kč
R97821, podomítkové těleso

8 100 Kč
Výtokové vanové ramínko, připojení 1/2“, 
pro sam. ovládání (není součástí). Délka 
ramínka 205 mm.

ZNU661
chrom

ZNU662
chrom

36 900 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 3 stop ventily, připojení 1/2”.
17 730 Kč
R97822, podomítkové těleso

46 470 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 4 stop ventily, připojení 1/2”.
21 570 Kč
R97823, podomítkové těleso

ZNU393
chrom

ZNU668
chrom

ZNU675
chrom

ZNU498
chrom

ZNU689
chrom

25 650 Kč
Baterie 3-otvorová umyvadlová 
stojánková, s výpustí 1 1/4“, flexi 
připojovací hadičky. 
24 810 Kč
ZNU392, baterie umyvadlová bez výpusti

22 650 Kč
Externí části baterie umyvadlové.
6 210 Kč
R99504, podomítkové těleso nesmontované

25 650 Kč
Bidetová 3-otvorová baterie, s výpustí 1 1/4“, 
flexi připojovací hadičky.

37 620 Kč
Vanová baterie 4-otvorová stojánková
pro napouštění přepadem, s přepínačem 
vana-sprcha, s vytahovací ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

23 640 Kč
Externí části bidetové baterie, s výpustí 1 1/4“.
4 410 Kč
R99503, podomítkové těleso nesmontované

zucchetti

nude

ZNU497
chrom

44 250 Kč
Vanová baterie 5-otvorová stojánková
s přepínačem vana-sprcha, s vytahovací 
ruční sprchou a hadicí 150 cm.

Z93930
chrom

7 770 Kč
Sprchová souprava s připojovacím
kolínkem, připojení 1/2“, ruční sprchou
s úpravou proti usazování vodního
kamene a hadicí 150 cm.

Chrom

.C50 - Černý kov PVD

.P70 - Růžové zlato PVD
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Aguablu navrhla pečlivě, geometricky a s rafinovanou čistotou italská designérka Barbara Sordina. Elegantní kolekce může být instalována v různých 
koupelnách. Jakákoliv baterie z kolekce Aguablu dodá Vaší koupelně příjemný nádech volnosti. Výtok Aguablu má obdélníkový průřez, který připomíná 
při průtoku vody z baterie nebo z výtokového ramínka efekt kaskády či přírodního vodopádu. Toto zhmotnění přírody a volnosti Vás očaruje. Každý produkt 
z této kolekce kombinuje technologii, design, poezii a klid. Krása klasických a moderních koupelen je pro Vás připravena.

zucchetti

kolekce aguablu
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ZA5646
chrom

ZA5470
chrom

ZA5646
chrom

ZA5745
chrom

Z94177
chrom

Z93060
chrom

ZA5659
chrom

ZA5660
chrom

Z94269
chrom

ZA5661
chrom

ZA5662
chrom

Z94270
chrom

17 130 Kč
Externí části termostatické sprchové
baterie podomítkové s 2-cestným 
přepínačem, připojení 1/2”.
11 760 Kč
R97810, podomítkové těleso

49 830 Kč
Vanová baterie 5-otvorová stojánková
s přepínačem vana-sprcha, s vytahovací 
ruční sprchou a hadicí 150 cm.

17 130 Kč
Externí části termostatické sprchové
baterie podomítkové s 3-cestným 
přepínačem, připojení 1/2”.
13 710 Kč
R97815, podomítkové těleso

31 350 Kč
Externí části vanové baterie podomítkové
s přepínačem, s připojovacím kolínkem, 
ruční sprchou a hadicí 150 cm.
14 370 Kč
R99505, podomítkové těleso

3 240 Kč
Ruční sprcha, 1 proud. 
1 290 Kč
Z94130, sprchová PVC hadice, stříbrná,
150 cm

17 430 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

16 740 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 1 stop ventilem, připojení 1/2”.
10 020 Kč
R97820, podomítkové těleso

21 570 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 2 stop ventily, připojení 1/2”.
13 860 Kč
R97821, podomítkové těleso

15 570 Kč
Hlavová sprcha 300x300 mm s úpravou
proti usazování vodního kamene.
2 370 Kč
Z93041, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

26 400 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 3 stop ventily, připojení 1/2”.
17 730 Kč
R97822, podomítkové těleso

31 140 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 4 stop ventily, připojení 1/2”.
21 570 Kč
R97823, podomítkové těleso

24 480 Kč
Hlavová sprcha 400x400 mm s úpravou
proti usazování vodního kamene.
2 370 Kč
Z93041, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

ZA5416
chrom

ZA5699
chrom

ZA5413
chrom

ZA5649
chrom

ZA5741
chrom

ZA5695
chrom

23 010 Kč
Baterie 3-otvorová umyvadlová 
stojánková, s výpustí 1 1/4“, flexi 
připojovací hadičky. 

18 480 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti.
6 210 Kč
R99504, podomítkové těleso, nesmontované

39 060 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
bez výpusti. Elektronická verze.
Termostatický ventil pro nastavení
teploty vody.

23 430 Kč
Bidetová 3-otvorová baterie, s výpustí 1 1/4“, 
flexi připojovací hadičky.

20 430 Kč
Externí části baterie bidetové 3-otvorové,
s výpustí 1 1/4“.
4 410 Kč
R99503, podomítkové těleso, nesmontované

14 280 Kč
Externí části sprchové baterie 
podomítkové s 2-cestným přepínačem.
9 480 Kč
R99508, podomítkové těleso

ZUCCHETTI

Aguablu

Chrom
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zucchetti

kolekce savoir

 

 

Zadáním pro designéry Matteo Thuna a Antonia Rodrigueze bylo přepracovat tradiční vzhled dvou kohoutků vodovodní baterie do moderní podoby. Výsledek 
jejich práce dal vzniknout nové koupelnové řadě příslušenství a doplňků s názvem Savoir. Představena byla v roce 2012 na veletrhu designu v Miláně. Savoir 
je jedinečná v mnoha směrech. V nabídce je několik barevných provedení ovládacích prvků a různé povrchové úpravy baterie samotné. Savoir lze pořídit 
v kombinaci chromu a černé barvy pro ty, kteří preferují klasický a minimalistický vzhled. Rafinovanost a eleganci v koupelně pak podtrhne černá v kombinaci 
s niklem. Další volbou je buď hladké dekorativní řešení kohoutů nebo s jemnou texturou po okrajích, v úpravě lakované nebo chromové. Savoir je kolekce, 
která se přizpůsobí Vašim přáním.
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ZSA691.CC
chrom

ZSA859.CC
chrom

ZSA738.CC
chrom

ZSA226.CC
chrom

Z94740
chrom

Z95202
chrom

ZSA659.CC
chrom

ZSA660.CC
chrom

Z94265
chrom

ZSA661.CC
chrom

ZSA662.CC
chrom

15 120 Kč
Externí části sprchové/vanové baterie 
podomítkové s 2-cestným přepínačem.
9 480 Kč
R99508, podomítkové těleso

22 050 Kč
Sprchová baterie stěnová, připojení 1/2”.

10 620 Kč
Externí části podomítkové sprchové baterie 
pro horkou a studenou vodu.
4 410 Kč
R99503, podomítkové těleso

37 170 Kč
Vanová baterie stěnová s přepínačem
vana-sprcha, s ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

2 640 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene, 3 proudy.
1 290 Kč
Z94130, sprchová PVC hadice, stříbrná,
150 cm

7 110 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí.

18 450 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 1 stop ventilem, připojení 1/2”.
10 020 Kč
R97820, podomítkové těleso

24 270 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 2 stop ventily, připojení 1/2”.
13 860 Kč
R97821, podomítkové těleso

7 290 Kč
Hlavová sprcha ∅200 mm s úpravou
proti usazování vodního kamene.
1 230 Kč
Z93026, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

30 000 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 3 stop ventily, připojení 1/2”.
17 730 Kč
R97822, podomítkové těleso

35 820 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové se 4 stop ventily, připojení 1/2”.
21 570 Kč
R97823, podomítkové těleso

Z94266
chrom

13 080 Kč
Hlavová sprcha ∅300 mm s úpravou
proti usazování vodního kamene.
1 230 Kč
Z93026, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

ZSA401.CC
chrom

ZSA402.CC
chrom

ZSA670.CC
chrom

ZSA603.CC
chrom

ZSA751.CC
chrom

ZSA483.CC
chrom

19 530 Kč
Baterie 3-otvorová umyvadlová 
stojánková, s výpustí 1 1/4“, flexi 
připojovací hadičky. 

19 530 Kč
Baterie 3-otvorová umyvadlová 
stojánková, s výpustí 1 1/4“, flexi 
připojovací hadičky. 

16 350 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové. Délka ramínka 220 mm.
6 210 Kč
R99504, podomítkové těleso, nesmontované

17 160 Kč
Bidetová baterie stojánková, s výpustí
1 1/4“, flexi připojovací hadičky.

17 160 Kč
Externí části bidetové baterie 
podomítkové, s výpustí 1 1/4“, flexi 
připojovací hadičky.
4 410 Kč
R99503, podomítkové těleso

38 430 Kč
Vanová baterie 5-otvorová stojánková
s přepínačem vana-sprcha, s vytahovací 
ruční sprchou a hadicí 150 cm.

zucchetti

SavoIR

Chrom

.C8 - Nikl

Povrchové úpravy ovladání

Chrom

Nikl

Bílá

Černá

Červená

Modrá

Zelená
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Spolupráce s mezinárodně proslulými návrháři Ludovicou a Robertem Palombovými jen podtrhuje výjimečnost celé kolekce Jingle. Podstatou designu kolekce 
Jingle je kompaktní čtvercový tvar se zaoblenými rohy, který je uživatelsky přívětivý, moderní a nadčasový. Harmonické proporce a zcela moderní vzhled dělají 
z kolekce Jingle elegantní produkt pro sofistikovaného zákazníka, který ocení kvalitu a praktičnost snoubící se s nejnovějšími trendy v oblasti designu. 

 

zucchetti

kolekce jingle
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ZIN090
chrom

ZIN136
chrom

ZIN096
chrom

ZIN102
chrom

Z94725
chrom

Z95205
chrom

ZIN126
chrom

ZIN121
chrom

Z94182
chrom

ZIN646
chrom

ZIN800
chrom

Z94183
chrom

8 130 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem, připojení 1/2”. Pro Zetasystem -
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

10 290 Kč
Sprchová baterie stěnová, připojení 1/2”.

9 930 Kč
Externí části baterie podomítkové, přepínač 
vana-sprcha, připojení 1/2”. Pro Zetasystem - 
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

15 960 Kč
Vanová baterie stěnová s přepínačem
vana-sprcha, s ruční sprchou a hadicí 150 cm.

2 340 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene, 1 proud.
1 050 Kč
Z93867, sprchová hadice, 150 cm

6 960 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

5 550 Kč
Externí části baterie sprchové s 1 výstupem.
1 500 Kč
R99499, podomítkové těleso

5 670 Kč
Externí části baterie podomítkové, přepínač 
vana-sprcha.
2 940 Kč
R99684, podomítkové těleso

6 780 Kč
Hlavová sprcha ∅200 mm z ABS s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
2 790 Kč
Z93027, připojení sprchy do zdi.
Délka 350 mm

5 370 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 2-cestným přepínačem, 
připojení 1/2”.
11 760 Kč
R97810, podomítkové těleso

17 400 Kč
Externí části termostat. baterie podomítkové
s 1 stop ventilem, připojení 1/2”. Pro
Zetasystem - univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

10 080 Kč
Hlavová sprcha z ABS 200x200 mm
s úpravou proti usazování vodního kamene.
2 790 Kč
Z93027, připojení sprchy do zdi.
Délka 350 mm

ZIN690
chrom

ZIN691
chrom

ZIN311
chrom

ZIN634
chrom

ZIN079
chrom

7 440 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky. 
7 050 Kč
ZIN693, baterie umyvadlová bez výpusti

12 990 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky. 
12 600 Kč
ZIN694, baterie umyvadlová bez výpusti

7 440 Kč
Bidetová baterie stojánková, s výpustí 1 1/4“, 
flexi připojovací hadičky.

8 130 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové, bez výpusti. Ramínko 180 mm.
3 570 Kč
R99815, podomítkové těleso

29 640 Kč
Externí části baterie umyvadlové
podomítkové, bez výpusti. Elektronická verze.
7 950 Kč
R99688, podomítkové těleso

ZUCCHETTI

jingle

ZIN450
chrom

37 890 Kč
Vanová baterie 4-otvorová stojánková
s přepínačem vana-sprcha, s vytahovací
ruční sprchou a hadicí 150 cm. 

Chrom

.C8 - Nikl

.C3 - Broušený nikl

.C40 - Zlatá

.C41 - Broušená zlatá

.C50 - Černý kov

.C51 - Broušený černý kov PVD

.W1 - Bílá matná

.N1 - Černá matná
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Kolekce Pan je interpretací klasického válce, který se s drobnými modifikacemi prolíná všemi produkty. V Zucchetti se zaměřili zejména na spoje mezi vertikálními 
a horizontálními prvky výrobků a odstranili všechny řezy a sváry. Vznikl tak měkký a dokonalý tvar inspirovaný místem na kmeni stromu, ze kterého vyrůstá 
větev. Lehkost a jednoduchost jsou hlavní atributy série Pan. Stává se tak zcela univerzální a velmi snadno kombinovatelnou napříč různými styly interiéru.

 

ZUCCHETTI

kolekce pan
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ZP6090
chrom

ZP6068
chrom

ZP6096
chrom

ZP6181
chrom

Z94177
chrom

Z95205
chrom

ZP6126
chrom

ZP6121
chrom

Z94182
chrom

ZP8646
chrom

ZP6800
chrom

7 710 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem, připojení 1/2”. Pro Zetasystem - 
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

14 130 Kč
Sprchová baterie stěnová, připojení 1/2”.

9 450 Kč
Externí části baterie podomítkové, přepínač 
vana-sprcha, připojení 1/2”. Pro Zetasystem - 
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

17 610 Kč
Vanová baterie stěnová s přepínačem
vana-sprcha, s ruční sprchou a hadicí 150 cm.

3 240 Kč
Ruční sprcha, 1 proud. 
1 050 Kč
Z93867, sprchová hadice, 150 cm

6 960 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

5 370 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem.
1 500 Kč
R99499, podomítkové těleso

5 550 Kč
Externí části baterie podomítkové, přepínač 
vana-sprcha.
2 940 Kč
R99684, podomítkové těleso

18 300 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 2-cestným přepínačem, 
připojení 1/2”.
11 760 Kč
R97810, podomítkové těleso

17 550 Kč
Externí části termostat. baterie podomítkové
s 1 stop ventilem, připojení 1/2”. Pro
Zetasystem - univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

ZP6211
chrom

ZP6218
chrom

ZP6332
chrom

ZP6224
chrom

ZP6030
chrom

ZP6502
chrom

6 960 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
6 630 Kč
ZP6242, baterie umyvadlová bez výpusti

10 140 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky. 
9 810 Kč
ZP6219, baterie umyvadlová bez výpusti

6 960 Kč
Bidetová baterie stojánková, s výpustí 1 1/4“, 
flexi připojovací hadičky.

9 240 Kč
Baterie 2-otvorová umyvadlová stojánková 
s otočným ramínkem, bez výpusti, flexi 
připojovací hadičky. Výška 225 mm.
9 690 Kč
ZP6223, baterie umyvadlová, výška 285 mm

6 420 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové. Délka ramínka 175 mm.
1 500 Kč
R99499, podomítkové těleso nesmontované

24 210 Kč
Vanová baterie 4-otvorová stojánková
s přepínačem vana-sprcha, s vytahovací 
ruční sprchou a hadicí 150 cm.

zucchetti

pan

Z94182
chrom

6 780 Kč
Hlavová sprcha ∅200 mm z ABS s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
2 790 Kč
Z93027, připojení sprchy do zdi.
Délka 350 mm

6 780 Kč
Hlavová sprcha ∅200 mm z ABS s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
1 230 Kč
Z93026, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

Chrom

.C8 - Nikl

.C3 - Broušený nikl

.C40 - Zlatá

.C41 - Broušená zlatá

.C50 - Černý kov

.C51 - Broušený černý kov PVD

.W1 - Bílá matná

.N1 - Černá matná

.N6 - Sametově černá
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On je kolekce jednopákových vodovodních baterií od designérů Matteo Nespoli a Alberto Novara. Společně měli myšlenku vytvořit novou kolekci s kombinací 
různých tvarů. Představa o elegantním a harmonickém objektu, v němž se propojuje válcovité tělo s obdélníkovým průřezem, vyústila do série s názvem On. 
Charakteristickým rysem kolekce je také výrazná tenká páka s koncem zahnutým směrem dolů, díky čemuž se ovládání stává příjemným a jednoduchým.

zucchetti

kolekce on
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Z93118
chrom

ZON106
chrom

ZON639
chrom

ZON520
chrom

Z94727
chrom

Z95206
chrom

ZON090
chrom

ZON096
chrom

Z94182
chrom

ZON646
chrom

ZON800
chrom

Z94182
chrom

13 290 Kč
Tyč s nastavitelnou výškou, sprchou a hadicí.
6 450 Kč
ZON072, ext. části podomítkové sprch. baterie
2 220 Kč
R99686, podomítkové těleso

6 870 Kč
Sprchová baterie stěnová, připojení 1/2”.

14 370 Kč
Externí části vanové baterie podomítkové 
s přepínačem, připojovacím kolínkem,
s ruční sprchou a hadicí 150 cm.
8 580 Kč
R97913, podomítkové těleso

11 670 Kč
Vanová baterie stěnová s přepínačem
vana-sprcha, s ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

1 110 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene, 1 proud.
1 050 Kč
Z93867, sprchová hadice, 150 cm

4 980 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

6 900 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem, připojení 1/2”. Pro Zetasystem -
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

8 670 Kč
Externí části baterie podomítkové, přepínač 
vana-sprcha, připojení 1/2”. Pro Zetasystem -
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

6 780 Kč
Hlavová sprcha ∅200 mm z ABS s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
2 790 Kč
Z93027, připojení sprchy do zdi.
Délka 350 mm

4 830 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové s 2-cestným přepínačem, 
připojení 1/2”.
11 760 Kč
R97810, podomítkové těleso

16 560 Kč
Externí části termostatické baterie 
podomítkové, s 1 stop ventilem, připojení 1/2”. 
Pro Zetasystem - uni. podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

6 780 Kč
Hlavová sprcha ∅200 mm z ABS s úpravou 
proti usazování vodního kamene.
1 230 Kč
Z93026, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

ZON595
chrom

ZON596
chrom

ZON312
chrom

ZON636
chrom

ZON122
chrom

ZON127
chrom

6 120 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
5 790 Kč
ZON594, baterie umyvadlová bez výpusti

8 550 Kč
Baterie vysoká umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky. 
8 130 Kč
ZON597, baterie umyvadlová bez výpusti

6 120 Kč
Bidetová baterie stojánková, s výpustí 1 1/4“, 
flexi připojovací hadičky.

5 280 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové. Délka ramínka 175 mm.
3 570 Kč
R99815, podomítkové těleso, rozteč 80 mm

3 060 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem.
1 500 Kč
R99499, podomítkové těleso

4 260 Kč
Externí části baterie podomítkové, 
přepínač vana-sprcha.
2 940 Kč
R99684, podomítkové těleso

zucchetti

on

Chrom
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Kolekce Wind je charakterizována čistými estetickými liniemi, špičkovým designem, kvalitou a zároveň cenovou dostupností. Jednoduché a elegantní 
geometrické tvary v kombinaci s hladkými plochami byly navrženy tak, aby uspokojily potřeby širokého spektra zákazníků. Kromě estetiky kolekce Wind 
poskytuje i plně provzdušněný proud vody, čímž úspěšně šetří celkové spotřebované množství vody.

 

zucchetti

kolekce wind
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Z94271
chrom

ZWN103
chrom

Z94272
chrom

ZWN090
chrom

Z93136
chrom

ZWN096
chrom

Z93867
chrom

Z9397P
chrom

Z9380P
chrom

7 620 Kč
Hlavová sprcha ∅250 mm s úpravou proti 
usazování vodního kamene. Tloušťka 4 mm.
1 230 Kč
Z93026, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

5 430 Kč
Vanová baterie stěnová s přepínačem
vana-sprcha, s ruční sprchou, držákem
a hadicí 150 cm.

9 270 Kč
Hlavová sprcha ∅300 mm s úpravou proti 
usazování vodního kamene. Tloušťka 4 mm.
1 230 Kč
Z93026, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

6 030 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem. Pro Zetasystem - univerzální 
podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

2 490 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

7 710 Kč
Externí části baterie podomítkové,
přepínač vana-sprcha. Pro Zetasystem - 
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

1 050 Kč
Sprchová hadice, 150 cm.

1 680 Kč
Držák ruční sprchy s připojovacím kolínkem, 
připojení 1/2”.

1 170 Kč
Připojovací kolínko, připojení 1/2”.

Z94727
chrom

Z94743
chrom

Z93782
chrom

1 110 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene, 1 proud.

750 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene, 1 proud.

540 Kč
Držák ruční sprchy z ABS.

ZWN590
chrom

ZWN632
chrom

ZWN347
chrom

ZWN134
chrom

ZWN106
chrom

3 000 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
2 760 Kč
ZWN591, baterie umyvadlová bez výpusti

3 720 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové. Délka ramínka 180 mm.
1 500 Kč
R99499, podomítkové těleso nesmontované

3 000 Kč
Bidetová baterie stojánková, s výpustí
1 1/4“, flexi připojovací hadičky.

2 340 Kč
Externí části baterie podomítkové, 
přepínač vana-sprcha.
2 940 Kč
R99684, podomítkové těleso

3 900 Kč
Sprchová baterie stěnová, připojení 1/2”.

zucchetti

wind

ZWN129
chrom

1 200 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem.
1 500 Kč
R99499, podomítkové těleso

Chrom
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Přímočará a jednoduchá kolekce, u které tvar vznikl z primární podstaty koupelnových baterií, tj. z jejich maximální funkčnosti, nese název Sun. Cenově velmi 
dostupná série se pyšní nejen skvělou ergonomií, slušivým a univerzálním designem, ale také špičkovými technologickými vlastnostmi uvnitř baterie. Široké
a hladké plochy a hra zaoblených geometrií jsou typickými vizuálními prvky série Sun. Stejně jako kolekce Wind má i kolekce Sun plně provzdušněný proud, 
který šetří množství spotřebované vody. 

 

zucchetti

kolekce sun
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Z94271
chrom

ZSN108
chrom

Z94272
chrom

ZSN090
chrom

Z93136
chrom

ZSN096
chrom

Z93867
chrom

Z9397P
chrom

Z9380P
chrom

7 620 Kč
Hlavová sprcha ∅250 mm s úpravou proti 
usazování vodního kamene. Tloušťka 4 mm.
1 230 Kč
Z93026, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

5 430 Kč
Vanová baterie stěnová s přepínačem
vana-sprcha, s ruční sprchou, držákem
a hadicí 150 cm.

9 270 Kč
Hlavová sprcha ∅300 mm s úpravou proti 
usazování vodního kamene. Tloušťka 4 mm.
1 230 Kč
Z93026, připojení sprchy do stropu.
Délka 130 mm

6 030 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem. Pro Zetasystem - univerzální 
podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

2 490 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným
držákem ruční sprchy, ruční sprchou
a hadicí 150 cm.

7 710 Kč
Externí části baterie podomítkové,
přepínač vana-sprcha. Pro Zetasystem - 
univerzální podomítkové těleso.
3 810 Kč
R97800, podomítkové těleso

1 050 Kč
Sprchová hadice, 150 cm.

1 680 Kč
Držák ruční sprchy s připojovacím kolínkem, 
připojení 1/2”.

1 170 Kč
Připojovací kolínko, připojení 1/2”.

Z94727
chrom

Z94743
chrom

1 110 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene, 1 proud.

750 Kč
Ruční sprcha s úpravou proti usazování 
vodního kamene, 1 proud.

ZSN599
chrom

ZSN631
chrom

ZSN304
chrom

ZSN134
chrom

ZSN106
chrom

3 000 Kč
Baterie umyvadlová stojánková,
s výpustí 1 1/4“, flexi připojovací hadičky.
2 760 Kč
ZSN598, baterie umyvadlová bez výpusti

3 720 Kč
Externí části baterie umyvadlové 
podomítkové. Délka ramínka 180 mm.
1 500 Kč
R99499, podomítkové těleso nesmontované

3 000 Kč
Bidetová baterie stojánková, s výpustí
1 1/4“, flexi připojovací hadičky.

2 340 Kč
Externí části baterie podomítkové, 
přepínač vana-sprcha.
2 940 Kč
R99684, podomítkové těleso

3 900 Kč
Sprchová baterie stěnová, připojení 1/2”.

zucchetti

sun

ZSN129
chrom

1 200 Kč
Externí části baterie podomítkové
s 1 výstupem.
1 500 Kč
R99499, podomítkové těleso

Z93782
chrom

540 Kč
Držák ruční sprchy z ABS.

Chrom
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design
funkčnost
praktičnost

WaterCandy je vysoce inovativní produkt, který je výsledkem neustálého výzkumu prováděného firmou Zucchetti v oblasti 
wellness. Sprcha WaterCandy má za cíl znovuobjevit každodenní rituály spojené s vodou a vytvořit tak wellness pro každého 
přímo u něj doma.

Vlastnosti:
Ruční sprcha se 3 typy proudu pro masáž těla: pulsní proud, klasicky déšť, kombinace proudů. Silikonový popruh pro držení 
a PVC sprchovou hadici. Trysky z měkkého silikonu proti usazovaní vodního kamene. Vybavena duplexním držákem sprchy 
na zeď nebo ke standardnímu držáku ruční sprchy a také pro posuvný držák ruční sprchy.
Povchová úprava: chrom
Rozměr: Ø10 cm

ZUCHETTI
RUČNÍ SPRCHA
WATERCANDY

Nová a revoluční ruční sprcha navržená designéry Ludovicou + Robertem Palombovými spojuje design, funkčnost a praktičnost. 
Je lehká a snadno ovladatelná, má užasnou estetiku a nabízí hydromasážní prvky s různou intenzitou masáže a proudů vody.

WaterCandy není pouze klasickou ruční sprchou, lze ji použít pro masáž celého těla.

Díky praktickému a unikátnímu pásku na zadní straně lze sprchu snadno držet v ruce a užívat si masáž. Stane se ideálním 
prodloužením Vaší ruky a umožní přesné zacílení tryskami na ty části těla, které potřebujete promasírovat. Krásny a malý 
kulatý tvar umožňuje sprše WaterCandy využívat hydroterapeutické vlastnosti vody pro relaxaci a proti stresu. Současně 
stimuluje energii díky tryskám s různou intenzitou a průtokem, které lze přizpůsobit Vašim potřebám. Měkké silikonové trysky 
pomáhají předcházet tvorbě vodního kamene na místě výtoku vody.

* ruční sprcha WaterCandy je vhodná pro všechny typy posuvných držáků ruční sprchy.

Z94750
chrom

Z93925
chrom

Z95201*
chrom

4 620 Kč
Ruční sprcha, 3 druhy proudu: pulzní, déšť
a kombinace. Úprava proti usazování
vodního kamene, s hadicí 150 cm,
s adaptérem pro standardní uchycení
a uchycení do posuvného držáku ruč. sprchy.

2 130 Kč
Držák pro ruční sprchu WaterCandy
pro rychlé uchycení na zeď.

3 810 Kč
Sprchová tyč 800 mm s posuvným držákem 
ruční sprchy.
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Široký a rozmanitý sortiment sprchového programu Zucchetti jistě uspokojí každého zákazníka. Naleznete v něm například zcela originální hlavovou sprchu 
Closer, která více než sprchu připomíná lampu. Stává se tak prvkem, který na sebe poutá pozornost. Velká nabídka rozličných hlavových sprch, masážních trysek 
a multifunkčních baterií kompletně vybaví Vaše domácí wellness. Sprchování se tak stane Vaší nejoblíbenější činností dne. 

 

ZUCCHETTI

sprchový program
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ZUCCHETTI
Z94229
chrom

Z94228
chrom

Z94230
chrom

ZD1050
chrom

ZAL860
chrom

ZT5092
chrom

ZT6093
chrom

Z93118
chrom

ZP6054
chrom

49 290 Kč
Multifunkční sprchový systém 430x430 mm 
z leštěné nerezi. Nutné kombinovat s baterií 
se 3 stop ventily pro výběr jednotlivých 
trysek. Funkce: déšť, kaskáda, mlha.

38 700 Kč
Hlavová sprcha 600x600 mm z leštěné 
nerezi. Funkce déšť. 

52 770 Kč
Multifunkční sprchový systém
600x600 mm z leštěné nerezi. Nutné 
kombinovat s baterií se 3 stop ventily
pro výběr jednotlivých trysek.
Funkce: déšť, kaskáda, mlha.

45 690 Kč
Sprchový set s termostatickou nástěnnou 
baterií, s přepínačem, hlavová sprcha
Ø200 mm a ruční sprcha.

39 270 Kč
Sprchový set se nástěnnou baterií,
s přepínačem, hlavová sprcha Ø210 mm
a ruční sprcha.

26 040 Kč
Sprchový set s termostatickou
nástěnnou baterií, s přepínačem,
extra tenká 3 mm hlavová sprcha
300x300 mm a ruční sprcha.

22 590 Kč
Sprchový set s termostatickou nástěnnou 
baterií, s přepínačem, extra tenká 3 mm 
hlavová sprcha Ø300 mm a ruční sprcha.

13 290 Kč
Tyč s nastavitelnou výškou, sprchou a hadicí.
6 450 Kč
ZON072, ext. části podomítkové sprch. baterie
2 220 Kč
R99686, podomítkové těleso

37 890 Kč
Externí části sprchového setu
s přepínačem, hlavovou a ruční sprchou.
2 220 Kč
R99686, podomítkové těleso

Z94250
chrom

Z94255
chrom

Z94164
chrom

Z94163
chrom

Z94156
chrom

Z94227
chrom

33 570 Kč
Nástěnná hlavová sprcha se dvěma 
nastavitelnými rameny, protizávažím
a polohovatelným kloubem.
38 040 Kč
Z94250.N6, sametově černá

18 690 Kč
Nástěnná hlavová sprcha s pevným
uchycením a polohovatelným kloubem.
21 180 Kč
Z94255.N6, sametově černá

18 870 Kč
Hlavová sprcha Ø400 mm z leštěné nerezi.
Funkce déšť. 

16 890 Kč
Hlavová sprcha 350x350 mm z leštěné 
nerezi. Funkce déšť. 

24 480 Kč
Hlavová sprcha 170x170 mm z leštěné 
nerezi s bílým LED světlem. Osvětlení 
vzniká v proudu vody, není potřeba
el. připojení.

35 220 Kč
Hlavová sprcha 430x430 mm z leštěné 
nerezi. Funkce déšť. 

sprchový program

Z92907
chrom

Z92898
chrom

Z92903
chrom

6 120 Kč
Boční masážní tryska, připojení 1/2“.

3 090 Kč
Boční masážní tryska, připojení 1/2“.

3 000 Kč
Boční masážní tryska, připojení 1/2“.
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Kuchyň Zucchetti chápe jako místo, kde se můžete shromažďovat jako rodina, setkávat se s přáteli nebo si neformálním způsobem pochutnat na dobrém jídle 
a víně a přitom si lehce povídat. Pohodlné místo, kde můžete znovu objevit potěšení z vaření díky harmonickým a ergonomickým designům jeho vybavení 
a nástrojů. Výrobky do kuchyně Zucchetti tak vznikají jako moderní a funkční objekty navržené pro neustále se vyvíjející prostředí, ve kterém i detaily hrají 
hlavní roli.

 

zucchetti

kuchyňské baterie
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ZP6286
Chrom

ZP6358
Chrom

ZP4263
Chrom

ZP4264
Chrom

Z46217.8008
Chrom

Z46317.8008
Chrom

ZXS369
Chrom

ZXS367
Chrom

ZXS368
Chrom

18 000 Kč
Dřezová baterie s flexi sprškou.

13 710 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem.

7 980 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem.

13 230 Kč
Dřezová baterie s flexi sprškou.

8 430 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem.

10 530 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem.

11 250 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem,
vytahovací ruční sprškou a dvěma typy 
proudu vody.

12 030 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem,
vytahovací ruční sprškou a dvěma typy 
proudu vody.

ZP1265
Chrom

ZP1266
Chrom

ZP1270
Chrom

ZP6259
Chrom

ZP6276
Chrom

ZP6278
Chrom

12 660 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem.

22 020 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
a vytahovací ruční sprškou.

22 020 Kč
Dřezová baterie s flexi sprškou.

12 570 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem.

23 580 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
a vytahovací ruční sprškou s přepínačem.

25 530 Kč
Dřezová baterie s otočným
ramínkem a vytahovací ruční
sprškou s přepínačem.

zucchetti

kuchyňské baterie

ZP6415
Chrom

ZP6284
Chrom

ZP6285
Chrom

8 850 Kč
Externí části dřezové baterie podomítkové
s otočným ramínkem.
2 220 Kč
R99686, podomítkové těleso

12 960 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem.

16 170 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem
a vytahovací ruční sprškou.

6 750 Kč
Dřezová baterie s otočným ramínkem.

Chrom
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L’Antic Colonial

Přírodní kámen a dřevo v koupelně

 

L’Antic Colonial je jednou z 8 divizí španělského výrobce PORCELANOSA Grupo, celosvětového lídra koupelen. Tato divize se zaměřuje na přírodní dřevo, 
přírodní kámen, mozaiky, laminátové či vinylové podlahy, koberce apod. Následující stránky budou věnovány právě výrobkům z přírodních materiálů. Více 
na www.porcelanosa.cz v sekci L’Antic Colonial.

L‘Antic Colonial vyrábí umyvadla a vany z jednoho kusu přírodního kamene. Ten je precizně opracován tak, aby bylo dosaženo dokonalých tvarů, které 
svou rafinovanost čerpají jak z historických uměleckých kousků dávných časů, tak i od známých světových architektů jako např. Sir Norman Foster. Spojení 
přírodního kamene a dřeva je vždy zárukou elegance a velkého množství variací. Umyvadla lze kombinovat s širokou řadou pracovních desek, konstrukcí
a umyvadlových skříněk, kde si jistě každý přijde na své.
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FACES
100156488
45 x 48,5 x 13 cm

FACES 
100156522
55,2 x 60,8 x 96 cm

FACES
100161235
45 x 130 x 9 cm

MINIM
100161322
od 80 x 50 x 85 cm do 156,6 x 50 x 40 cm

98 999 Kč
Hranaté umyvadlo na položení z přírodního kamene.
Dostupné ve čtyřech různých barevných odstínech.

cena na doptání
Volně stojící umyvadlo, z přírodního kamene.
Dostupné ve čtyřech různých barevných odstínech.

116 999 Kč
Umyvadlová deska z přírodního kamene, včetně zapuštěného 
umyvadla. Dostupná ve čtyřech různých barevných odstínech.

od 134 999 Kč
Umyvadlová deska z přírodního kamene, včetně zapuštěného 
umyvadla a nábytku. Dostupná ve čtyřech různých barevných 
odstínech. Možnost jednoho nebo dvou umyvadel vedle sebe 
podle rozměru desky.

faces

faces / minim

faces

faces

minim

Přírodní kámen a dřevo v koupelně

TONO

tono

TONO

TONO
100200561
39,4 x 39,4 x 15,2 cm

TONO
100200742
90 x 180 x 56,6 cm

TONO
100200545
40 x 49,5 x 15,7 cm nebo 49,5 x 60 x 15,7 cm

79 999 Kč
Kulaté umyvadlo na položení z přírodního kamene.
Dostupné ve dvou tvarech a třech různých barevných odstínech.

cena na doptání
Volně stojící vana z přírodního kamene.
Dostupná ve třech různých barevných odstínech.

od 149 999 Kč
Umyvadlo z přírodního kamene pro montáž na zeď.
Dostupné ve třech různých barevných odstínech.

L’Antic Colonial
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KARON
100203136
48,5 x 90 x 48 cm

KARON
100203141
49 x 80 x 86 cm

BALDA
 
60 x 103 x 90 cm

COLUMN
100253241
41 x 41 x 85 cm

MENHIR
100120627
42 x 42 x 14 cm

116 999 Kč
Sestava kruhového zapuštěného umyvadla nebo umyvadla
na položení, desky pod umyvadlo z přírodního kamene
a umyvadlové skříňky z přírodního dřeva.
Dostupná v osmi různých barevných kombinacích.

98 999 Kč
Umyvadlový set Karon včetně kruhového umyvadla
na položení z přírodního kamene a závěsné konstrukce ke zdi.
Dostupný ve čtyřech různých barevných odstínech.

219 999 Kč
Kompletní umyvadlový set Balda z přírodního kamene,
včetně nábytku a zrcadla. Dostupný v osmi různých
barevných kombinacích.

cena na doptání
Kompletní umyvadlový set Column z přírodního kamene,
včetně nábytku a zrcadla. Dostupný ve dvanácti různých
barevných kombinacích.

41 499 Kč
Kruhové umyvadlo na položení z přírodního kamene.
Dostupné ve třech různých barevných odstínech.

karon

karon

balda

column

menhir

Přírodní kámen a dřevo v koupelně

vintage

vintage doble

VINTAGE 
100185146
42 x 100 x 92 cm

VINTAGE DOBLE 
100185145
42 x 180 x 92 cm

od 164 999 Kč
Umyvadlový set Vintage včetně umyvadla na položení
z přírodního kamene a konstrukce.
Dostupný v šesti různých barevných kombinacích.

234 999 Kč
Umyvadlový set Vintage z přírodního kamene, včetně
dvou umyvadel a konstrukce. Dostupný v šesti různých
barevných kombinacích.

vintage

VINTAGE
100180562
42 x 65 x 12,5 cm
98 999 Kč
Umyvadlo na položení z přírodního kamene.
Dostupné ve třech různých barevných odstínech.

L’Antic Colonial
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100297316
40 x 40 x 15 cm

100203152
48,5 x 90 x 48 cm

100046872
45 x 70 x 12,2 cm

100226755
48,5 x 180 x 48 cm

100093146
39 x 68 x 13 cm

100120627
42 x 42 x 14 cm

100002186
42 x 42 x 14 cm

100002223
40,5 x 40,5 x 14,6 cm

100032007
41,5 x 47 x 14 cm

100200532
39,4 x 39,4 x 15,2 cm

100200561
39,4 x 39,4 x 15,2 cm

100032018
42 x 42 x 85 cm

98 999 Kč
COLUMN. 
Kruhové umyvadlo na položení z přírodního 
kamene. Dostupné ve třech různých 
barevných odstínech.

149 999 Kč
CONJUNTO KARON OVAL. 
Sestava oválného umyvadla, desky pod 
umyvadlo z přírodního kamene a umyvadlové 
skříňky z přírodního dřeva. Dostupná v osmi 
různých barevných kombinacích.

67 999 Kč
MAYA. 
Oválné umyvadlo na položení z přírodního 
kamene. Dostupné ve čtyřech různých 
barevných odstínech.

189 999 Kč
CONJUNTO L KARON OVAL. 
Sestava oválného umyvadla umístěného vlevo,
desky pod umyvadlo z přírodního kamene
a umyv. skříňky z přírodního dřeva. Dostupná
v osmi různých barevných kombinacích.

72 999 Kč
TREND. 
Oválné umyvadlo na položení z přírodního 
kamene. Dostupné ve čtyřech různých 
barevných odstínech.

41 499 Kč
MENHIR. 
Kruhové umyvadlo na položení
z přírodního kamene. Dostupné ve třech
různých barevných odstínech.

43 999 Kč
NAVONA. 
Kruhové umyvadlo na položení z přírodního 
kamene. Dostupné ve čtyřech různých 
barevných odstínech.

43 999 Kč
ZENO. 
Kruhové umyvadlo na položení z přírodního 
kamene. Dostupné ve čtyřech různých 
barevných odstínech.

53 999 Kč
CORE. 
Oválné umyvadlo na položení z přírodního 
kamene. Dostupné ve čtyřech různých 
barevných odstínech.

79 999 Kč
TONO 400 STRAIGHT. 
Kruhové umyvadlo s podstavcem
na položení z přírodního kamene. Dostupné 
ve třech různých barevných odstínech.

79 999 Kč
TONO 400 ANGLED. 
Kruhové umyvadlo s podstavcem
na položení z přírodního kamene. Dostupné 
ve třech různých barevných odstínech.

134 999 Kč
KRABI. 
Kruhové volně stojící umyvadlo z přírodního 
kamene. Výpusť je součástí ze stejného 
odstínu, jako umyvadlo. Dostupné ve čtyřech
různých barevných odstínech.

100203158
40 x 40 x 14 cm

100203169
40 x 60 x 14 cm

100226742
48,5 x 180 x 48 cm

43 999 Kč
KARON CIRCLE. 
Kruhové umyvadlo na položení z přírodního 
kamene. Dostupné ve čtyřech různých 
barevných odstínech.

79 999 Kč
KARON OVAL. 
Oválné umyvadlo na položení z přírodního 
kamene. Dostupné ve čtyřech různých 
barevných odstínech.

164 999 Kč
CONJUNTO L KARON CIRCLE. 
Sestava kruh. umyvadla umístěného vlevo, 
desky pod umyvadlo z přírodního kamene
a umyv. skříňky z přírodního dřeva. Dostupná
v osmi různých barevných kombinacích.

L’Antic Colonial

UMYVADLA na položení
100253168
21,5 x 37 x 1,4 cm

100252838
11,1 x 23 x 1,4 cm

100253192
60 x 103 x 90 cm

8 199 Kč
BALDA BANDEJA L. 
Podložka pod umyvadlo z přírodního 
kamene. Dostupná ve čtyřech různých 
barevných odstínech.

4 999 Kč
BALDA BANDEJA S. 
Podložka pod umyvadlo z přírodního 
kamene. Dostupná ve čtyřech různých 
barevných odstínech.

219 999 Kč
BALDA AMERICANO. 
Sestava kruhového umyvadlo z přírodního 
kamene a stolku z přírodního dřeva. 
Dostupná v osmi různých barevných 
kombinacích.
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krion

 

Divize KRION se zaměřuje na výrobu umělého kamene Krion. Jedná se o materiál podobný přírodnímu kameni jen s vylepšenými vlastnostmi. Oproti 
studenému přírodnímu kameni je Krion teplý na dotek a je navíc neporézní a antibakteriální. Jednoduchá údržba a opravitelnost dále doplňují praktické 
výhody tohoto materiálu.

Krion se skládá přibližně ze 2/3 z přírodních minerálů a zbylou 1/3 tvoří pryskyřice a pojiva, které umožnují materiál tvarovat, ohýbat i napojovat
do jednolitých tvarů bez viditelných spár. O těchto napojitelných produktech se dozvíte více na www.porcelanosa.cz v sekci Krion, následující stránky jsou 
věnovány již hotovým výrobkům z tohoto umělého kamene.

UMĚLÝ kámen v koupelně
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TONO 
100199947
190 x 90 x 56,5 cm

TONO
100193456
40 x 50 cm, 60 x 50 cm nebo 80 x 53 cm

TONO
100193480
Ø40 cm

243 900 Kč
Volně stojící vana z umělého kamene. Bílá.

od 27 100 Kč
Umyvadlo z umělého kamene pro montáž na zeď. Bílé.
Možnost třech různých konfigurací.

od 22 200 Kč
Kulaté umyvadlo na položení. Bílé.
Možnost dvou různých konfigurací nebo varianty vyrobené
z přírodního kamane.

TONO

TONO

TONO

TONO

ALMOND

ALMOND

ALMOND

ALMOND
100157813
48,6 x 38,7 x 20,8 cm

ALMOND
100079068
50 x 40 x 89 cm

ALMOND
100178173
80 x 54 cm nebo 160 x 54 cm

23 700 Kč
Oválné umyvadlo na položení z umělého kamene. Bílé.

87 500 Kč
Volně stojící umyvadlo, z umělého kamene. Možnost zvolit
odpad do zdi nebo do podlahy. Dostupné ve třech různých
barevných kombinacích.

od 26 400 Kč
Deska pod umyvadlo Almond na položení.
Dostupná ve dvou velikostech pro jedno nebo dvě umyvadla
a ve dvou různých barevných odstínech.

ALMOND

ALMOND
100077261
180 x 95 x 56 cm
280 800 Kč
Volně stojící vana z umělého kamene.
Dostupná ve třech různých barevných kombinacích.

V rámci série Tono nabízí PORCELANOSA Grupo i koupelnové baterie,
sanitární keramiku, koupelnový nábytek a doplňky, to vše stejného designu.
Více na www.porcelanosa.cz v sekci Noken či L’Antic Colonial.

krion
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ARO
100170893
40 x 50 cm, 80 x 50 cm nebo 130 x 50 cm

ARO
100170917
Ø40 cm, deska pod umyvadlo 80 cm nebo 130 cm

od 77 100 Kč
Umyvadlo z umělého kamene pro montáž na zeď. Bílé.
Dostupné ve třech různých barevných kombinacích
obvodového pruhu. Včetně nábytku.

od 104 300 Kč
Kulaté umyvadlo na položení z umělého kamene.
Dostupné ve třech různých barevných odstínech
a deska se skříňkou ve dvou různých barevných
odstínech dřeva. Včetně nábytku.

aro

aro

slim

archARO

ARO
100170992
195 x 80 x 50 cm
od 227 200 Kč
Volně stojící vana z umělého kamene. Bílá.
Dostupná v různých barevných kombinacích odkládací
plochy a obvodového pruhu.

ARO air

ARO AIR
100267615
Ø25 x 115 cm
6 300 Kč
Kruhový držák na ručník. Uchycení ze stropu. Černá barva.

ARO air

ARO AIR
100270940
102 x 207 cm
50 900 Kč
Set příslušenství s držákem na ručník, odkládací poličkou
a zrcadlem. Černá barva.

ARO

ARO
100170922
40 x 50 x 85 cm
od 78 800 Kč
Volně stojící umyvadlo, z umělého kamene. Bílé.
Dostupné ve třech různých barevných kombinacích
obvodového pruhu.

Volně stojící vana, 170 x 80 x 48 cm, umělý kámen. Od 136 800 Kč.
Umyvadlo, umělý kámen. Vč. kontrukce. Od 56 400 Kč.

 
100267631
Ø50 x 115 cm
6 900 Kč
Kruhový držák na ručník. Uchycení ze stropu. Černá barva.

SLIM
100213668
165 x 75 x 51 cm nebo 170 x 80 x 51 cm

ARCH
100193364
160 x 75 x 51 cm nebo 170 x 75 x 51 cm

od 119 700 Kč
Volně stojící vana z umělého kamene. Bílá.

od 121 300 Kč
Volně stojící vana z umělého kamene. Bílá.

krion

aro air
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RAS
100153771
40 x 40 x 85 cm
83 100 Kč
Volně stojící umyvadlo, z umělého kamene. Bílé.

RAS

ras

ras

ras

RAS
100153770
40 x 40 x 40 cm
od 24 500 Kč
Umyvadlo pro montáž na zeď z umělého kamene. Bílé.
Možnost třech různých konfigurací.

ras

RAS
100157814
170 x 80 x 48 cm

PURE
100199529
180 x 90 x 48 cm

PURE
100219132
60 x 40 cm

PURE
100219144
79 x 49 cm

179 000 Kč
Volně stojící vana z umělého kamene. Bílá.

22 500 Kč
Umyvadlo z umělého kamene pro montáž na desku. Bílé.

22 500 Kč
Umyvadlo z umělého kamene s odkládací plochou.
Pro instalaci na konstrukci nebo na nábytek. Bílé.

Umyvadlo je možné objednat i jako
dvojumyvadlo 158x49 cm.

pure

pure

pure

100219126
65 x 37,5 x 2,5 cm
14 000 Kč
Deska pod umyvadlo z um.
kamene. Pro 1 umyvadlo.

100219125
130 x 37,5 x 2,5 cm
20 900 Kč
Deska pod umyvadlo z um.
kamene. Pro 2 umyvadla.

RAS
100153751
od 61 x 54 cm do 160 x 54 cm
od 53 500 Kč
Umyvadlo z umělého kamene pro montáž na zeď. Bílé.
Možnost pěti různých konfigurací. Nábytek dostupný
ve třech různých barevných kombinacích. Včetně nábytku.

RAS
100153728
40 x 20 cm
24 500 Kč
Umyvadlo pro montáž na zeď z umělého kamene. Bílé.
Možnost objednat levé nebo pravé pro umístění baterie.

15 400 Kč
Umyvadlová skříňka pro umyvadlo RAS 40x20cm.
K tomuto umyvadlu je dostupný i nábytek. Umyvadla mohou
být také z levnějšího materiálu Krion Shell®. Více informací
na str. 320 a série One.

206 600 Kč
Volně stojící vana z umělého kamene. Bílá.krion
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SMART
100256407
od 61 x 50 cm do 150 x 50 cm

NEST
100240277
od 61 x 50 cm do 152 x 50 cm

KOLE
100078715
od 61 x 45 cm do 150 x 50 cm

ŽEBŘÍK
100193355
50 x 39 x 180 cm

STOLIČKA
100144776
40 x 35 x 45 cm

od 30 500 Kč
Umyvadlo z umělého kamene pro montáž na zeď.
Dostupné až v šesti různých barevných odstínech.
Včetně nábytku nebo otevřené konstrukce.

od 39 700 Kč
Umyvadlo z umělého kamene pro montáž na zeď.
Včetně nábytku nebo otevřené konstrukce.

od 36 500 Kč
Umyvadlo z umělého kamene pro montáž na zeď,
na desku nebo na nábytek. Možnost objednání pouze jako 
umyvadlo nebo vč. nábytku. Dostupné až v šesti různých 
rozměrech a variantách umyvadel a ve dvou rozměrech
jako dvojumyvadlo. Včetně nábytku nebo otevřené
konstrukce.

52 100 Kč
Žebřík na postavení ke zdi až s pěti odkládacími policemi.
Vhodný ke všem umyvadlům a kolekcím Krion.
Police z umělého kamene, konstrukce z přírodního dřeva. 

18 700 Kč
Stolička z přírodního kamene, na postavení.
Vhodná ke všem umyvadlům a kolekcím Krion.

nest

smart

kole

žebřík

stolička

unique

3-way / unique

3-way

Všechny tyto koupelnové série a i mnohé další jsou k prohlédnutí na www.porcelanosa.cz v sekci Krion.

3-WAY / UNIQUE UMYVADLA
Umyvadla, vany, sprchové vaničky, dřezy v celé řadě velikostí
a tvarů. Připravené pro napojování s deskovinou Krion.
Cena je individuální po konzultaci se zpracovatelem.

3-WAY
100139300
Ø40 cm
9 700 Kč
Umyvadlo z umělého kamene pro montáž na desku. Bílé.

100191993
Ø40 cm
20 400 Kč
Umyvadlo z umělého kamene pro montáž na desku.
Dostupné ve čtyřech barevných kovových odstínech.

UNIQUE
100158504
40 x 40 cm
11 300 Kč
Umyvadlo z umělého kamene pro montáž na desku. Bílé.

100191960
40 x 40 cm
21 400 Kč
Umyvadlo z umělého kamene pro montáž na desku.
Dostupné ve čtyřech barevných kovových odstínech.

krion



318 319KRION KOUPELNOVÝ LEXIKON

100276110 (LESKLÁ BÍLÁ) / 100276078 (MATNÁ BÍLÁ)
40 x 20 cm

ONE
100276132
od 61 x 50 cm do 150 x 50 cm

ELEMENT

od 31 700 Kč
Umyvadlo z materiálu Krion Shell® pro montáž na zeď.
Umyvadlo dostupné v bílé lesklé a bílé matné variantě.
Dostupné ve čtyřech různých barevných odstínech.
Včetně nábytku nebo otevřené konstrukce.

od 5 900 Kč
Umyvadla z materiálu Krion Shell® určená k polozaputění
a zapuštění do desky nebo instalaci na desku. Dostupné
v bílé lesklé a bílé matné variantě. Kolekce obsahuje
15 velikostí umyvadel.

one

natural

natural

element

element

one

line

one custom

ONE CUSTOM
100276126
od 100 x 70 cm do 180 x 150 cm
od 18 600 Kč
Umyvadlo z materiálu Krion Shell® pro montáž na zeď.
Dostupné v bílé lesklé a bílé matné variantě.
Atypicky upravitelné.

Všechny tyto koupelnové série a i mnohé další jsou k prohlédnutí na www.porcelanosa.cz v sekci Krion.

LINE 
od 17 300 Kč
Sprchové vaničky z materiálu Krion Shell®. Dostupné
v pěti různých barevných odstínech. Kolekce obsahuje
22 velikostí sprchových vaniček ve tvaru obdélník
a čtvrtkruh. Možnost atypických rozměrů podle přání 
zákazníka.

krion shell

natural

ONE

Umyvadlo pro montáž na zeď z umělého kamene. Bílé.
Možnost objednat levé nebo pravé pro umístění baterie.

10 300 Kč    13 600 Kč 
Umyvadlo z Krion Shell®.   Umyvadlo z Krion 
Bílé lesklé.   Shell®. Bílé matné. 

15 400 Kč
Umyvadlová skříňka pro umyvadlo ONE 40x20cm.
Dostupná v bílé nebo v tmavě šedé barvě. 1 dvířka
a až 2 vnitřní poličky. Výška 50 cm. Obj. kód: 100278911.

NATURAL
100298442 (BÍLÉ) / 100298378 (ČERNÝ GRAFIT)
80 x 50 cm

NATURAL
100298435 (BÍLÉ) / 100298451 (ČERNÝ GRAFIT)
od 80 x 50 cm do 110 x 50 cm

NATURAL
100298448 (BÍLÉ) / 100298423 (ČERNÝ GRAFIT)
od 120 x 50 cm do 150 x 50 cm

ELEMENT
100276110 (LESKLÁ BÍLÁ) / 100276078 (MATNÁ BÍLÁ)
37 x 37 cm

16 600 Kč
Umyvadlo z materiálu Krion Shell® pro montáž na zeď 
nebo na nábytek.

od 19 700 Kč
Umyvadlo z materiálu Krion Shell® pro montáž na zeď.

Umyvadlo je možné objednat i jako
dvojumyvadlo 120x50 cm a 150x50 cm.

od 32 800 Kč
Dvojumyvadlo z materiálu Krion Shell® pro montáž na zeď,
s integrovanými držáky na ručník.

Umyvadlo je možné objednat i jako klasické umyvadlo
s integrovaným držákem na ručník v rozměrech 80x50 cm
až do 110x50 cm.

7 100 Kč    9 200 Kč 
Umyvadlo z Krion Shell®.   Umyvadlo z Krion 
Bílé lesklé.   Shell®. Bílé matné. 

Umyvadlo z materiálu Krion Shell® určené k instalaci
na desku. Dostupné v bílé lesklé a bílé matné variantě.
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gamadecor

 

PORCELANOSA Grupo se skrze svoji divizi Gamadecor zaměřuje i na luxusní kuchyně, designový koupelnový nábytek či šatny, sedačky, osvětlení a další doplňky. 
Od svého založení si Gamadecor vybudoval stálé místo na trhu a patří vůbec k těm nejkvalitnějším výrobcům v tomto sektoru. V tomto Lexikonu bychom 
chtěli představit výběr koupelnového nábytku, nicméně další informace o zbylém sortimentu včetně luxusních kuchyní najdete na www.porcelanosa.cz 
v sekci Gamadecor.

Co se týká koupelnového nábytku může Gamadecor nabídnout především unikátní design a maximální kvalitu produktu. Přidanou hodnotu hledejte 
v používání speciálních materiálů jako je např. sklo, umělý i přírodní kámen či laminát s nanotechnologií, který nezanechává žádné otisky prstů a nedá se 
poškrábat. Další konkurenční výhodou je laserové lepení hran, které zamezuje usazování nečistot a zatékání vody do citlivých míst z hlediska opotřebení. Díky 
tomu je nábytek Gamadecor mnohonásobně odolnější než jakýkoliv lokální výrobce, a navíc se lépe udržuje.

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK A UMYVADLA
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BATH PLAY

BATH PLAY

BATH PLAY

cena na doptání
Volně stojící umyvadlo Bath Play.
Materiál - keramika.
Dvě zásuvky pod umyvadlem.

Novinka 2022. Možné vyrobit v jakémkoliv odstínu a vzhledu 
velkoformátového keramického obkladu od Urbatek.

cena na doptání
Koupelnový nábytek Bath Play.
Dvě boční vysoké uložné skříňky 15x144x18 cm a 45x144x18 cm.
Šest úložných prostorů a 1 dvířka s 1 vnitřní poličkou. Možnost 
různých kombinací a rozměrů sestavy.

Novinka 2022. Možné vyrobit v jakémkoliv odstínu a vzhledu 
velkoformátového keramického obkladu od Urbatek.

cena na doptání
Umyvadlo Bath Play. Jednootvorové a bez přepadu.
Umyvadlo – keramika.
Určeno k zavěšení na zeď.

Novinka 2022. Možné vyrobit v jakémkoliv odstínu a vzhledu 
velkoformátového keramického obkladu od Urbatek.

bath Play

bath Play

bath Play

blind

Mertens

soft

BLIND

MERTENS

SOFT

cena na doptání
Koupelnový nábytek Blind.
Umyvadlo – přírodní kámen.
Nábytek – dýha.
Celá řada různých konfigurací.

cena na doptání
Koupelnový nábytek Mertens.
Umyvadlo – sklo.
Nábytek – rustikální dýha.
Celá řada různých velikostí a kombinací nábytku.

cena na doptání
Koupelnový nábytek Soft.
Umyvadlo – umělý kámen, či Gel Coat.
Nábytek – laminát nanotechnologie.
Celá řada různých velikostí a kombinací nábytku.

SIDE

BATH STAGE

cena na doptání
Koupelnový nábytek Side.
Umyvadlo – Gel Coat.
Nábytek – laminát, lakovaný nebo dýha.
Celá řada různých velikostí a kombinací nábytku.

cena na doptání
Koupelnový nábytek Bath Stage.
Umyvadlo – keramika.
Nábytek – kombinace materiálů a přírodní dubové dřevo.
Celá řada různých velikostí a kombinací nábytku.

side

bath stage

gamadecor
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WISH 

WISH

ESPACIO

wish

wish

espacio

gap

radio

mega

GAP

RADIO

MEGA

od 25 800 Kč
Koupelnový nábytek Gap.
Umyvadlo - umělý kámen, či Gel Coat.
Nábytek – kovová konstrukce.
3 velikosti a různé tvary umyvadla.

Cena uvedena za umyvadlo 60x49 cm a kovovou kontrukci
v tm. šedé barevné variantě. Rozměr 60x48,2x40 cm.

od 44 500 Kč
Koupelnový nábytek Radio.
Umyvadlo - umělý kámen.
Nábytek - laminát.
3 velikosti a 2 odstíny laminátu.

Cena uvedena za umyvadlo 60x50 cm a umyvadlovou
skříňku. Rozměr 60x50x40 cm.

Projektový nábytek. Minimální objednávka 4 ks.
Koupelnový nábytek Mega.
Umyvadlo - keramika.
Nábytek – umyvadlová skříňka v laminátu lesklá bílá 
nebo v imitaci dřeva.
3 velikosti a různé tvary umyvadla.

Sestava skříňky, vč. umyvadla. 1 ks:
60x45,6x42 cm: od 13 000 Kč
80x45,6x42 cm: od 14 700 Kč
120x45,6x42 cm: od 22 900 Kč

Projektový nábytek. Minimální objednávka 4 ks.
Koupelnový nábytek Espacio.
Umyvadlo - keramika, či Gel Coat.
Nábytek – umyvadlová skříňka lakovaná v lesklé bílé.
3 velikosti a různé tvary umyvadla.

Sestava skříňky, vč. umyvadla. 1 ks:
60x48x56 cm: od 15 300 Kč
80x48x56 cm: od 16 300 Kč
120x48x56 cm: od 29 500 Kč

Projektový nábytek. Minimální objednávka 4 ks.
Koupelnový nábytek Wish.
Dvojumyvadlo - keramika.
Nábytek – umyvadlová skříňka v laminátu lesklá bílá 
nebo v imitaci dřeva.
2 různé tvary umyvadel.

Sestava skříňky, vč. dvojumyvadla. 1 ks:
120x45,6x42 cm: od 22 500 Kč

Projektový nábytek. Minimální objednávka 4 ks.
Koupelnový nábytek Wish.
Umyvadlo - keramika.
Nábytek – umyvadlová skříňka v laminátu lesklá bílá 
nebo v imitaci dřeva.
2 velikosti a různé tvary umyvadla.

Sestava skříňky, vč. umyvadla. 1 ks:
60x45,6x42 cm: od 13 100 Kč
80x45,6x42 cm: od 14 700 Kč

gamadecor
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treesse
představení
společnosti

Designové vířivky Treesse nabízí i maximální funkčnost, kdy si můžete vybrat mezi základními tryskami spíše bublinkového charakteru a zesílenou verzí
s klasickým masážním efektem. Díky zabudování pískových i papírových filtrů do konstrukce vířivek, odpadá nutnost disponovat extra technickou místností. 
Výhodou je i možnost zapuštění pod úroveň podlahy se zdvižným mechanismem, který usnadňuje případný servis. Treesse má vířivky jak do interiéru, tak
i exteriéru. Vybrat lze i řady do veřejných prostor. 

Italská rodinná firma Treesse spojuje ve svých vířivkách dokonalý design a maximální funkčnost. Základem čistého designu je patentovaná technologie 
zabudovaných trysek, díky které z vířivek Treesse mizí jakékoliv nevzhledné technické prvky. Trysky jsou zabudované po obvodu celé vany, a to v několika 
úrovních. Tato linie je navíc doplněna LED osvětlením. Celá vířivka může být dále doplněna o chromoterapii a speciální zvukový reproduktor. Dokonalý efekt 
navíc podtrhne systém přelivné hrany. V obdobném designu Treesse vyrábí i sauny, čímž se dá sladit celé SPA & Wellness. Dokonalého designu produktů 
Treesse si všímají i nezávislé instituce, které udělily italskému výrobci celou řadu ocenění.
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Kolekce HOME přináší produkty určené výhradně pro interiér. Jedná se především o designové vany, vířivky a sauny. Designové vany od Treesse splňují
i představy náročných klientů ohledně pohodlnosti a praktičnosti. Na výběr máte mezi akrylátem a umělým kamenem. Vířivé vany s patentovaným systémem 
skrytých trysek Ghost jsou naprostým unikátem na současném trhu a to díky svému čistému designu. Treesse vyrábí vířivky ze speciálního umělého kamene, 
který je zespodu vyztužen sklolaminátem. Tento materiál má oproti klasickému akrylátu celou řadu výhod, v čele s možností opravitelnosti či exkluzivním 
vzhledem. Treesse dále pod kolekcí HOME nabízí i designové sauny. Mimo to v sortimentu najdeme i designové sprchové kouty a speciální vany pro zdravotně 
postižené. 

 

treesse

kolekce home
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SUMMERTIME 180
V3180BL (LESKLÁ BÍLÁ) / V3180BO (MATNÁ BÍLÁ)
180 x 80 x 55 cm

SUMMERTIME 185
V3150BL (LESKLÁ BÍLÁ) / V3150BO (MATNÁ BÍLÁ)
180 x 85 x 55 cm

CAREZZA
V308BL (LESKLÁ BÍLÁ) / V308BO (MATNÁ BÍLÁ)
180 x 85 x 52 cm

BRIO
V297BL (LESKLÁ BÍLÁ) / V297BO (MATNÁ BÍLÁ)
170 x 72 x 56 cm

VIVA
V286BL (LESKLÁ BÍLÁ) / V286BO (MATNÁ BÍLÁ)
165 x 70 x 60 cm

92 400 Kč
Vana z umělého kamene, variabilní přední stěna. 
Možnost umístit vanu volně do prostoru nebo
ke zdi. Lesklá bílá.

92 400 Kč
Vana, matná bílá.

98 000 Kč
Vana z umělého kamene, variabilní přední stěna. 
Možnost umístit vanu volně do prostoru nebo
ke zdi. Lesklá bílá.

98 000 Kč
Vana, matná bílá.

86 800 Kč
Volně stojící vana z umělého kamene. Lesklá bílá.

89 600 Kč
Vana, matná bílá.

78 400 Kč
Volně stojící vana z umělého kamene. Lesklá bílá.

81 200 Kč
Vana, matná bílá.

75 600 Kč
Volně stojící vana z umělého kamene. Lesklá bílá.

78 400 Kč
Vana, matná bílá.

summertime 185

summertime 180

carezza

brio

viva

fusion 200

clivia

inka

FUSION 200
V861D
Ø200 x 66 cm

CLIVIA
V446BL (LESKLÁ BÍLÁ) / V446BO (MATNÁ BÍLÁ)
160 x 75 x 57 cm

INKA
V388BL (LESKLÁ BÍLÁ) / V388BO (MATNÁ BÍLÁ)
180 x 80 x 60 cm

296 800 Kč
Hydromasážní vana do interiéru k vypouštění/napouštění, 
sklolaminát + umělý kámen, systém Ghost. Zápustná i volně 
stojící varianta.
18 trysek, whirlpool, dezinfekce a systém cirkulace vody.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

84 000 Kč
Volně stojící vana z akrylátu. Lesklá bílá.

86 800 Kč
Vana, matná bílá.

50 400 Kč    60 200 Kč
Volně stojící vana z akrylátu.  Vana, matná bílá.
Lesklá bílá.

ilia

ILIA
V375BL (LESKLÁ BÍLÁ) / V375BO (MATNÁ BÍLÁ)
170 x 75 x 60 cm
47 600 Kč
Volně stojící vana z akrylátu. Lesklá bílá.

56 000 Kč
Vana, matná bílá.

FUSION 230
V863D
230 x 180 x 67 cm
305 200 Kč
Hydromasážní vana do interiéru k vypouštění/napouštění, 
sklolaminát + umělý kámen, systém Ghost. Zápustná i volně 
stojící varianta.
18 trysek, whirlpool, dezinfekce a systém cirkulace vody. 
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.fusion 230

V385BL (LESKLÁ BÍLÁ) / V385BO (MATNÁ BÍLÁ)
150 x 70 x 60 cm
46 200 Kč    53 200 Kč
Volně stojící vana z akrylátu.  Vana, matná bílá.
Lesklá bílá.
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AURA
SA1612DX_ _AV
160 x 120 x 216 cm

BIS
V5297
190 x 150 x 65 cm

GEN-X
V3317
130 x 75 x 105 cm

FUSION 220
V862D
220 x 120 x 67 cm

FUSION 231
V864D
230 x 150 x 66 cm

cena na doptání
Sauna ze smrkového dřeva s digitálním ovládáním, 
3KW, LED osvětlení, včetně příslušenství. K dispozici 
v různých velikostech, výkonech a variantách.

od 134 400 Kč
Hydromasážní vana do interiéru ze sklolaminátu
a umělého kamene. K dispozici v různých variantách.
Whirlpool (8 trysek), dezinfekce a 2 polštáře.

252 000 Kč
Hydromasážní vana do interiéru k vypouštění/napouštění, 
sklolaminát + umělý kámen, systém Ghost. Polozápustná 
i volně stojící varianta. 
Whirlpool (12 trysek), dezinfekce, elektronický ohřívač vody 
a cirkulace vody.

296 800 Kč
Hydromasážní vana do interiéru k vypouštění/napouštění, 
sklolaminát + umělý kámen, systém Ghost. Polozápustná 
i volně stojící varianta. 
Whirlpool (18 trysek), dezinfekce, elektronický ohřívač vody 
a cirkulace vody.

bis

aura

Gen-x

fusion 220

fusion 231

dream 160

dream 190

dream 200

DREAM 160
V836F
Ø160 x 66 cm

DREAM 190
V839F
190 x 110 x 66 cm

od 176 400 Kč
Hydromasážní vana do interiéru k vypouštění/napouštění, 
sklolaminát + umělý kámen, systém Ghost. Zápustná i volně 
stojící varianta. 
Whirlpool (18 trysek), dezinfekce.

K dispozici v různých variantách.

od 176 400 Kč
Hydromasážní vana do interiéru k vypouštění/napouštění, 
sklolaminát + umělý kámen, systém Ghost. Zápustná i volně 
stojící varianta. 
Whirlpool (18 trysek), dezinfekce.

K dispozici v různých variantách.

quadra

DREAM
V837F -  170 x 70 x 65 cm
V838F -  180 x 80 x 67 cm
V831F -  180 x 100 x 67 cm
V830F -  190 x 90 x 67 cm

od 109 200 Kč
Hydromasážní vana do interiéru k vypouštění/napouštění, 
sklolaminát + umělý kámen, systém Ghost. Zápustná i volně 
stojící varianta.

K dispozici v různých variantách.dream

DREAM 200
V832F
200 x 160 x 66 cm
od 179 200 Kč
Hydromasážní vana do interiéru k vypouštění/napouštění, 
sklolaminát + umělý kámen, systém Ghost. Zápustná i volně 
stojící varianta. 
Whirlpool (18 trysek), dezinfekce.

K dispozici v různých variantách.

QUADRA
V0707 -  150 x 75 x 59 cm
V0727 -  170 x 70 x 64 cm
V0787 -  180 x 80 x 64 cm
V0717 -  180 x 100 x 64 cm
V0737 -  190 x 90 x 67 cm
od 53 200 Kč
Hydromasážní vana do interiéru k vypouštění/napouštění, 
sklolaminát + umělý kámen. Zápustná i volně stojící 
varianta. Whirlpool (6 trysek), dezinfekce.

K dispozici v různých variantách.

154 000 Kč
Hydromasážní vana do interiéru pro zdravotně postižené
a osoby se sníženou pohyblivostí, sklolaminát + umělý
kámen. 
Whirlpool (8 trysek), zabudovaná ruční sprcha.
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Kolekce SPA je věnována vířivým vanám určeným primárně pro venkovní prostory, ale v úvahu připadá i možnost umístění do interiéru. Pro vířivky z této 
kolekce je použitý stejný materiál jako pro kolekci HOME, tedy umělý kámen a sklolaminát, s tím rozdílem, že vířivky pro exteriér jsou opatřeny speciální 
vrstvou tzv. „Gel Coat“, který chrání vany před UV zářením. Vlajkovou lodí celé kolekce jsou vířivé vany s patentovaným systémem integrovaných trysek 
Ghost a Ghost Plus, které jsou díky svému čistému designu a maximální funkčnosti na trhu zcela jedinečné. Treesse dále nabízí i klasické vířivky výrazného 
hydromasážního charakteru, které překrývají trysky speciálními kryty k dosažení dokonalého designu. Jedná se o další patentované řešení od tohoto italského 
výrobce. V sortimentu najdete i vířivky klasického designu a bazény včetně protiproudu a whirlpoolu. 

 

treesse

kolekce spa
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FUSION 230 SPA
V863H (VNITŘNÍ) / V863O (VENKOVNÍ)
230 x 180 x 67 cm

FUSION 200 SPA
V861H (VNITŘNÍ) / V861O (VENKOVNÍ)
∅200 x 67 cm

PHANTOM 
V322M
235 x 235 x 98 cm

364 000 Kč
Hydromasážní bazén do interiéru. Sklolaminát + umělý kámen, 
pískový filtr, systém Ghost, zápustná i volně stojící varianta.
18 trysek, whirlpool, ohřívač vody, cirkulace vody a ozonátor.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

425 600 Kč
Hydromasážní bazén, venkovní verze s „Gel Coat“.

355 600 Kč
Hydromasážní bazén do interiéru. Sklolaminát + umělý kámen, 
pískový filtr, systém Ghost, zápustná i volně stojící varianta.
18 trysek, whirlpool, ohřívač vody, cirkulace vody a ozonátor.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta

417 200 Kč
Hydromasážní bazén, venkovní verze s „Gel Coat“.

638 400 Kč
Hydromasážní bazén do exteriéru, případně i interiéru. 
Sklolaminát + umělý kámen + „Gel Coat“, papírový filtr,
systém Ghost Plus, zápustná i volně stojící varianta.
Verze PRO, whirlpool (40 trysek), whirlpool plus (20 trysek), 
ohřívač vody, cirkulace vody a ozonátor.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

Fusion 200 SPA

Fusion 230 SPA

Phantomspa

zen

zen active

ZEN
V202P
280 x 235 x 85 cm

ZEN ACTIVE
V203M
300 x 235 x 85 cm

700 000 Kč
Hydromasážní bazén do exteriéru, případně i interiéru.
Sklolaminát + umělý kámen + „Gel Coat“, pískový filtr,
systém Ghost, zápustná i volně stojící varianta.
Verze PRO, whirlpool (40 trysek), airpool (24 trysek),
ohřívač vody, cirkulace vody a ozonátor.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

638 400 Kč
Hydromasážní bazén do exteriéru, případně i interiéru.
Sklolaminát + umělý kámen + „Gel Coat“, papírový filtr,
systém Ghost, zápustná i volně stojící varianta.
Verze PRO, whirlpool (40 trysek), airpool (24 trysek),
ohřívač vody, cirkulace vody a ozonátor.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

QUARZ LIGHT 212
PQ2124BNOOGR (TOP)
212 x 190 x 90 cm

QUARZ LIGHT 235
PQ2352BNOOGR 
235 x 215 x 90 cm

369 600 Kč
Hydromasážní bazén z akrylátu do exteriéru, případně
i interiéru. Papírový filtr, volně stojící varianta s bočními
panely.
34 masážních trysek, ohřívač vody, cirkulace vody,
systém “Anti-Frost”, chromoterapie a ozonátor.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

411 600 Kč
Hydromasážní bazén z akrylátu do exteriéru, případně
i interiéru. Papírový filtr, volně stojící varianta s bočními 
panely.
40 masážních trysek, ohřívač vody, cirkulace vody,
systém “Anti-Frost”, chromoterapie a ozonátor.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

Quarz light 212

Quarz light 235

treesse
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MAYA
V232I
260 x 205 x 95 cm

FUSION ACTIVE 230
V865LI (VNITŘNÍ) / V865LE (VENKOVNÍ)
230 x 200 x 67 cm

SHADOW
V360R
200 x 160 x 82 cm

425 600 Kč
Hydromasážní bazén do exteriéru, případně i interiéru.
Sklolaminát + umělý kámen + „Gel Coat“, dva papírové filtry, 
systém Ghost, zápustná i volně stojící varianta.
40 trysek, whirlpool, ohřívač vody, cirkulace vody
a chromoterapie.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

333 200 Kč
Hydromasážní bazén do interiéru. Sklolaminát + umělý kámen,
papírový filtr, systém Ghost, zápustná i volně stojící varianta.
18 trysek, whirlpool, ohřívač vody, cirkulace vody a ozonátor.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

392 000 Kč
Hydromasážní bazén, venkovní verze s „Gel Coat“.

355 600 Kč
Hydromasážní bazén do exteriéru, případně i interiéru.
Sklolaminát + umělý kámen + „Gel Coat“, dva papírové filtry, 
systém Ghost Plus, zápustná i volně stojící varianta.
Whirlpool (14 trysek), whirlpool plus (12 trysek), ohřívač vody, 
cirkulace vody, třícestný ventil a chromoterapie.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

Fusion Active 230

Maya

Shadowspa

Saint Tropez

Muse

SAINT TROPEZ
PSAN01BP
596 x 228 x 137 cm

MUSE
V212I
280 x 235 x 98 cm

1 386 000 Kč
Hydromasážní bazén do exteriéru z akrylátu se dvěma
oddělenými bazény. Papírový filtr, zápustná i volně stojící
varianta s bočními panely.
Protiproud, 76 masážních trysek, ohřívač vody,
cirkulace vody, systém “Anti-Frost”, chromoterapie,
aromaterapie, osvětlení v přívalovém proudu vody,
osvětlení po obvodu bazénu, ozonátor, wifi, audio.

445 200 Kč
Hydromasážní bazén do exteriéru, případně i interiéru.
Sklolaminát + umělý kámen + „Gel Coat“, dva papírové filtry,
systém Ghost, zápustná i volně stojící varianta.
40 trysek, whirlpool, ohřívač vody, cirkulace vody
a chromoterapie.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

MUSE GP
V210R
280 x 235 x 98 cm

MAYA GP
V230R
260 x 205 x 95 cm

462 000 Kč
Hydromasážní bazén z akrylátu do exteriéru, případně
i interiéru. Sklolaminát + umělý kámen + „Gel Coat“, papírový
filtr, zápustná i volně stojící varianta.
Whirlpool (28 trysek), whirlpool plus (14 trysek), ohřívač vody, 
cirkulace vody a chromoterapie.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

425 600 Kč
Hydromasážní bazén z akrylátu do exteriéru, případně
i interiéru. Sklolaminát + umělý kámen + „Gel Coat“, papírový
filtr, systém Ghost Plus, zápustná i volně stojící varianta.
Whirlpool (24 trysek), whirlpool plus (16 trysek), ohřívač vody, 
cirkulace vody a chromoterapie.
Doplňková výbava dle přání zákazníka není zahrnuta.

MUSE GP

MAYA GP

treesse



340 341KNIEF KOUPELNOVÝ LEXIKON

knief
představení
společnosti

Objevte rozsáhlou nabídku mimořádných oblých, zkosených, kulatých nebo hranatějších designů. Široká škála individuálních stylů, retro designů nebo 
moderního luxusu – ucelená nabídka designových van Knief nabídne pro všechny koupelny vhodný dominantní prvek. Tloušťka vany nepřesahuje 50 mm, a tak 
umožňuje maximální stabilitu v kombinaci s malou váhou.

„Společnost Knief & Co. byla založena v Brémách (Německo) v roce 1979. Cílem, který si sama sobě vytyčila, je být oproti konkurenci vždy o krok napřed 
v designu. Pokud jde o volně stojící vany, má společnost přes 20 let zkušeností v oboru akrylátových povrchů a 10 let v oblasti výroby dalších tvrdých povrchů 
a materiálů. Díky používání těch nejlepších materiálů, získanému know-how a vynikající kvalitě produktů je Knief & Co. uznáván jako jeden z lídrů na trhu 
pro akrylátové volně stojící vany splňující parametry nejvyšší kvality i individuální požadavky zákazníků. Pokud hledáte inovativnost na nejvyšší úrovni, našli 
jste to pravé. Všechny kolekce Knief & Co. jsou vyráběny výhradně v Evropě. Hlavním materiálem je zesílený, prémiový a vysoce kvalitní sanitární akryl. 
Všechny vany Knief poskytují nejlepší kvalitu a jedinečné a exkluzivní designy. Firemní ambicí je být minimálně o jeden krok napřed při hledání budoucích 
řešení a být zároveň kvalifikovaným výrobcem splňujícím požadavky současnosti. A za to Knief & Co. získala v posledních letech na trhu velké uznání.
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wall

cosy

0100-279
180 x 85 x 60 cm

0100-277
180 x 80 x 60 cm

50 330 Kč
Vana pro umístění ke zdi, lesklá bílá. Vč. sady pro upevnění
k podlaze.

Zvolte jednu z odpadových souprav, instalace přímo od výrobce:
3 270 Kč
0100-091-06, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s přepadem, který má kulatou krytku v chromu.
3 270 Kč
0100-091-06S, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s Design štěrbinovým přepadem.
10 400 Kč
0100-091-07, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s napouštěním přepadem, který má kulatou krytku v chromu.

78 380 Kč
Volně stojící vana, lesklá bílá. Vč. sady pro upevnění k podlaze.

Zvolte jednu z odpadových souprav, instalace přímo od výrobce:
3 270 Kč
0100-091-06, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s přepadem, který má kulatou krytku v chromu.
3 270 Kč
0100-091-06S, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s Design štěrbinovým přepadem.
10 400 Kč
0100-091-07, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s napouštěním přepadem, který má kulatou krytku v chromu.

form

neo

0100-076
170 x 80 x 60 cm

0100-087
190 x 90 x 60 cm
71 120 Kč
Volně stojící vana, lesklá bílá. Vč. sady pro upevnění k podlaze.

Zvolte jednu z odpadových souprav, instalace přímo od výrobce:
3 270 Kč
0100-091-06, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s přepadem, který má kulatou krytku v chromu.
3 270 Kč
0100-091-06S, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s Design štěrbinovým přepadem.
10 400 Kč
0100-091-07, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s napouštěním přepadem, který má kulatou krytku v chromu.

60 560 Kč
Volně stojící vana, lesklá bílá. Vč. sady pro upevnění k podlaze.

Zvolte jednu z odpadových souprav, instalace přímo od výrobce:
3 270 Kč
0100-091-06, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s přepadem, který má kulatou krytku v chromu.
3 270 Kč
0100-091-06S, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s Design štěrbinovým přepadem.
10 400 Kč
0100-091-07, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s napouštěním přepadem, který má kulatou krytku v chromu.

cube

loom

0100-284
170 x 80 x 60 cm

0100-088
190 x 95 x 60 cm

71 120 Kč
Volně stojící vana, lesklá bílá. Vč. sady pro upevnění k podlaze.

Nutno objednat odpadovou soupravu, instalace přímo od výrobce:
3 270 Kč
0100-091-06S, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s Design štěrbinovým přepadem.

78 380 Kč
Volně stojící vana, lesklá bílá. Vč. sady pro upevnění k podlaze.

Zvolte jednu z odpadových souprav, instalace přímo od výrobce:
3 270 Kč
0100-091-06, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s přepadem, který má kulatou krytku v chromu.
3 270 Kč
0100-091-06S, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s Design štěrbinovým přepadem.
10 400 Kč
0100-091-07, odpadní souprava typu Click-Clack v chromu
s napouštěním přepadem, který má kulatou krytku v chromu.

knief

vany
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volně stojící vany

gessi - cono

gessi - eleganza

Volně stojící vana, matná bílá, včetně výpusti. Rozměr: 179x82x74-54 cm.

Volně stojící vana, matná bílá, včetně výpusti. Rozměr: 180x85x55 cm.

gessi - rettangolo
Volně stojící vana, matná bílá, včetně výpusti. Rozměr: 180x81x55 cm.

gessi - rettangolo
Volně stojící nebo zápustná vana, matná bílá, včetně výpusti. S odkládací plochou, kde může být umístěna baterie. Rozměr: 180x95x55 cm.
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volně stojící vany

kos - MUSE

kos - sidd

Volně stojící vana, bílá, včetně výpusti. Rozměr: 170 x 85 x 57 cm.

Volně stojící vana, bílá. Rozměr: 171 x 71 x 50 cm.

kos - morphing
Volně stojící vana, bílá, včetně výpusti. Rozměr: 180 x 80 x 56 cm.

kos - morphing
Volně stojící vana, bílá, včetně výpusti. Rozměr: 180 x 80 x 56 cm.
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Díky svému vynikajícímu tepelnému výkonu a originálnímu designu jsou radiátory Caleido zvláště vhodné pro instalaci do obytných prostor a do koupelen 
nejnovější generace. I s nižší nastavenou provozní teplotou mají maximální výdej tepelné energie. Výrobky Caleido se vyznačují nejlepším řešením topného 
systému. Postupné uvolňování tepla pokračuje i po vypnutí systému přívodu vody do radiátoru, což vytváří atmosféru teplotní pohody. Radiátory Caleido 
si udržují teplo po delší dobu. Od roku 1993 Caleido vytváří vlastní personalizovanou vizi vytápění. Radiátory se dostávají do centra pozornosti. Designéři 
a architekti, kteří kolekce navrhují, využívají pokročilé designové dovednosti a špičkových technologií. Caleido nyní působí ve více než 50 zemích světa. 
V každé zemi vždy usiluje o nevšední přístup.

 

caleido

designové radiátory
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Cordivari  je přední společností na poli vytápění v Itálii již od roku 1972. Za popularitu svých radiátorů, které vyváží do celého světa, vděčí výběru těch 
nejkvalitnějších materiálů, používání moderních postupů a pečlivému opracování finálního produktu. Pozorné naslouchání potřebám trhu vyústilo v moderní 
sortiment, ve kterém naleznete široké množství klasických i designových radiátorů. Každý z nich je téměř uměleckým dílem a kromě příjemného tepla přináší 
do interiéru i nepřehlédnutelný šperk. 

 

cordivari

designové radiátory

 

 



Kompletní informace o produktech
a dalších kolekcích, naleznete
v generálních cenících výrobců. 

Uvedené ceny jsou pouze informativní. 
Aktuální ceny naleznete na webu
po naskenování QR kódu mobilním 
zařízením. Nebo prosím kontaktujte
svého obchodního zástupce.

Ceny všech produktů jsou uvedeny v Kč
a bez DPH.

INFORMACE LEXIKONU
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