
OBKLAD BIANCA  
30x60 cm
m2

Obklad Bianca v rozmere 29,7x60 cm.  
Prevedenie – matné a lesklé. Aj biely obklad 
v prevedení s farebnými listelami môže 
vytvoriť skvelú kompozíciu a to nielen 
v kúpeľni.  Balenie – 1,25/m2, 10 ks v balení. 

DLAŽBA SANWOOD, 
ROYALWOOD, 
CHESTERWOOD  
18,5x59,8 cm 
m2

Gresová dlažba – matná s mikroštruktúrou. 
Farby – Sanwood brown, Royalwood beige, 
Chesterwood cream. Balenie – 1,2 m2.  
9 ks v balení.

DLAŽBA TEAKSTONE 
60x60 cm
m2

Dlažba s matným povrchom. 
Farby – bianco, ochra, grys. Balenie – 1,8 m2. 
5 ks v balení. 

m2

Glazovaný mrazuvzdorný gres. 
Farby – beige, brown, grys, grafit.  
Balenie – 1,76 m2.  10 ks v balení.

1299 1699 €/m2
€/m2Zľava* 

24% 1299 1699 €/m2
€/m2Zľava* 

24%

DLAŽBA  
SEXTANS  
40x40 cm

799 996 €/m2
€/m2Zľava* 

20% 1388 1734 €/m2
€/m2Zľava* 

20%

KÚPEĽŇOVÝ OBKLAD 
AMBIO 25x40 cm
m2

Kolekcia hnedých a krémových obkladov 
doplnená o 2 druhy mozaikových dekorácií. 
Balenie – 1,2 m2. 12 ks v balení. 

KÚPEĽŇOVÝ OBKLAD 
DOPPIA 25x40 cm
m2

Kolekcia béžových a hnedých obkladov 
o rozmeroch 25x40 cm s textúrou dreva 
v lesklom prevedení.  Farba – beige, brown. 
Balenie – 1,3 m2.  13 ks v balení. 

KÚPEĽŇOVÝ OBKLAD 
LORIS 25x40 cm
m2

Kolekciu štrukturálnych obkladov v bielej, 
červenej a fialovej farbe doplňuje hladký 
biely obklad. V kombinácii s dekorom 
s motívom kvetu vytvoríte zo svojej 
kúpeľne to pravé miesto na oddych. 
Balenie – 1,2 m2.  12 ks v  balení. 

SET LINK, PODOMIETKOVÝ 
SYSTÉM S TLAČÍTKOM  
A WC MISOU
set
Podomietkový set LINK s tlačítkom bielym  
a závesnou wc misou mito. 

899 1181 €/m2
€/m2Zľava* 

24%899 1181 €/m2
€/m2Zľava* 

24%899 1181 €/m2
€/m2Zľava* 

24% 17590 22113 €/m2
€/m2Zľava* 

20%

Trnava  •  Trenčín  •  Banská Bystrica  •  Ružomberok,  
Malacky  •  Nové Mesto n/Váhom  •  Senica



WC KOMBI MITO RED  
+ SEDÁTKO
WC kombi stojaca misa MITO Red je 
s horizontálným odpadom a nádržou 
s funkciou 3/6 l. Súčasťou polypropylénové, 
antibakteriálne sedátko. 

WC KOMBI PRESIDENT  
+ SEDÁTKO
PRESIDENT WC kombi – set 147, 
s vodorovným odpadom. Rozmery: šírka 
375 mm, hĺbka 645 mm, výška 750 mm. 
Set zahŕňa: WC misa, nádržka 3/6 l, sedátko 
polypropylénové, napúšťací a vypúšťací 
ventil.

ZÁVESNÉ WC 
METROPOLITAN
Závesná misa Metropolitan je opatrená 
ochranným systémom PERFECT CLEAN, 
ktorý eliminuje pórovitosť povrchu. 
Povrchová úprava chráni keramiku pred 
bežným znečistením a uľahčuje ich údržbu. 
Dodávané bez sedátka.

WC ZÁVESNÉ URBAN 
HARMONY
Závesná misa Urban Harmony Clean ON /
bez oplachového kruhu/. Povrchová úprava 
je obsiahnutá už v základnej cene výrobku. 
Hladký povrch bez pórov, keramika sa 
stáva "vodoodpudivá" a umožňuje ľachšie 
stekanie vody po povrchu keramiky. 
Dodávané bez sedátka.

6990 8590 €/ks
€/ksZľava* 

19% 9490 11978 €/ks
€/ksZľava* 

21% 28000 31500 €/ks
€/ksZľava* 

11% 23200 26200 €/ks
€/ksZľava* 

11%

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA 
STOJÁNKOVÁ, SÉRIA 
MILLE WHITE A MILLE 
BLACK
Umývadlová batéria stojánková biela alebo 
čierna.

SKRINKA EASY + 
UMÝVADLO + VYSOKÁ 
SKRINKA
set
Skrinka pod umývadlo EASY 60 white,  
šírka: 592 mm, výška: 574 mm, hĺbka: 
400 mm. Vysoká skrinka EASY white. Šírka: 
350 mm, výška: 1600 mm, hĺbka: 300 mm. 
EASY umývadlo 60 s otvorom. 

SKRINKA SATI + 
UMÝVADLO
set
Skrinka Sati s umývadlom Cersania 60, 
v bielej farbe s chrómovými uchýtkami.  

VAŇA MITO RED
Akrylátová vaňa Mito Red obdĺžnikového 
tvaru sa  môže kombinovať s predným 
alebo bočným panelom. Nožičky sú 
súčasťou balenia.  

8990 10307 €/ks
€/ksZľava* 

19%

6190 7891 €/set
€/setZľava* 

22% 44890 59122 €/ks
€/ksZľava* 

24% 8290 10445 €/ks
€/ksZľava* 

21%

160x70 cm

9990 11020 €/ks
€/ksZľava* 

19%
160x70 cm

MAPEGUM 
WPS
Rýchloschnúca pružná 
tekutá membrána na 
izolovanie plôch proti vode. 

ADESILEX P9
Špeciálne, cementové 
lepidlo na obkladové prvky 
z keramiky a kameňa, 
so zníženým sklzom 
a predĺženou dobou 
zavädnutia.

ULTRACOLOR PLUS
Škárovacia malta veľmi dobrých 
vlastností modifikovaná polymérmi, 
s rýchlym tuhnutím a vysychaním 
bez tvorby výkvetov, na výpln škár 
šírky 2 - 20 mm, hydrofóbna - systém 
DropEffect®  a s proti plesnovou 
technológiou Bioblock®.

KERAPOXY CQ
Dvojzložková, epoxidová škárovacia 
malta, jednoducho aplikovateľná 
a čistiteľná s bakteriostaticými 
prísadami a technológiou 
Bioblock® na škárovanie keramických 
obkladových prvkov a mozaiky. 
Môže byť použitá aj ako lepidlo.

Všetky ceny sú uvedené s DPH v EUR.  
Ponuka platí od 16.10. do 30.11.2017. Za tlačové chyby neručíme. 
Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob.
* Zľavy sú orientačné a sú počítané z odporúčaných  
cien výrobcov vrátane DPH.


