Vanová zástěna RAVAK VS2 105 bílá+rain
796M010041
PUVODNÍ CENA

3 032 KČ
CENA PO SLEVĚ

2 000 KČ
Vanová zástěna skládací Ravak
VS2105RS, dvoudílná, o velikosti
105x140 cm a designovém provedení
satin/rain. Oba dva její pohyblivé díly lze
kompletně složit dovnitř nad vanu.
Přivřením krajního pohyblivého dílu do
vany si sprchovací prostor ještě více
přizpůsobíte.
Charakteristika výrobku
rozměry: 105 cm
typové provedení: otočitelný výrobek (L/R)
barevné provedení: rám - Satin
výplň z plastu: Rain
výška výrobku: 140 cm
Zástěna se skládá ze dvou pohyblivých dílů, které lze zcela složit do vnitřního prostoru nad
vanu.

Sprchová vanička SanSwiss RONAL WIA 90x140, bílá Chrom
WIA901405004
PUVODNÍ CENA

16 698 KČ
CENA PO SLEVĚ

10 000 KČ
Sprchová vanička s integrovaným sprchovým kanálkem SanSwiss Ila Wia SanSwiss Ila Wia
900×1400 mm bílá šířka: 900×1400 mm výška: 35 mm vanička z litého mramoru povrchová
úprava Gelcoat z polyesterové pryskyřice výška nožiček 65–105 mm dvoukomorový sifon
SIWI – viz. obrázková příloha kryt sifonu z hliníkového profilu - BÍLÁ,CHROM,ČERNÁ MATNÁ
K vaničkám Ronal ILA byl vyvinut sifon se dvěma komorami, který zaručuje průtočnost až 44
l/min. Konstrukce sifonu zajišťuje vodotěsné spojení s vaničkou, vnitřní uspořádání pak řeší
dostatečnou výšku hladiny v komorách spolu s průchodem menších nečistot, a tím i
částečnou samočistitelnost sifonu. Pro údržbu pak lze občas vyčistit snadno přístupná sítka.
-------------

Ronal Pur Light S PLS2D1405044
PUVODNÍ CENA

22 022 KČ
CENA PO SLEVĚ

14 000KČ

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině mají 6 mm široké bezpečnostní
sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle. Nabízí možnost výřezů a zkosení. Pojezdová
kolečka s velkým průměrem usnadňují otevírání dveří a dodávají možnost výškového
seřízení dveří. Doraz pojezdu dveří zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání a tlumí
zvuk při zavření dveří. Odklápění dveří usnadňuje čištění.

Vanová zástěna RAVAK VSK2 Rosa 140 L
transparent 76L70100Z1
PUVODNÍ CENA

8 275 KČ
CENA PO SLEVĚ

5 000 KČ

Vanová zástěna Ravak VSK2 pro vanu Rosa v rozměru 140 cm, výška 150 cm.
Vanová zástěna Ravak VSK2 pro vanu Rosa v rozměru 140 cm, Levá, výška 150 cm.
Barva rámu bílá, výplň bezpečnostní transparentní sklo.
Zástěna se skládá z pevné a pohyblivé části, kterou lze složit do vnitřního prostoru nad vanu.
Vanovou zástěnu VSK2 Rosa doporučujeme pro lepší fixaci upevnit pomocí držáku VSK2 krátkého nebo
dlouhého – dle způsobu upevnění (viz nákres).

