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ROZVOZ 
TOVARU

Ťažký alebo rozmerný tovar? 
Žiadny problém! Radi vám 

dopravíme tovar až na vašu 
adresu. 

Pre bližšie informácie 
kontaktujte linku zákazníckej 
podpory na telefónnom čísle 

+421 222 211 311.

GARANCIA 
NAJNIŽŠEJ 

CENY
Porovnania sa nebojíme. 
Strážte ceny s nami a my 

vás odmeníme dodatočnou 
zľavou 12 % z kúpnej ceny.

Viac informácií nájdete na: 
www.bauhaus.sk/ 
zaruky-a-garancie

POŽIČOVŇA 
NÁRADIA

Mnohé náradie použijete len 
raz alebo veľmi zriedka. 

Preto je tu pre vás,  
v našom odbornom centre, 

možnosť si také náradie 
a stroje za malý poplatok 

zapožičať.

Viac informácií nájdete na: 
www.bauhaus.sk/ 
pozicovna-naradia

12 %12 %

Výber z našich profesionálnych služieb a servisu
MONTÁŽNY 

SERVIS
Pre tovar zakúpený 

v našom odbornom centre 
ponúkame montážny servis. 

Viac informácií nájdete na: 
www.bauhaus.sk/ 
montazny-servis

NAJNIŽŠIE CENY
KAŽDÝ DEŇ
Naše ceny pravidelne  

kontrolujeme a záleží nám 
na tom, aby boli vždy čo 
najvýhodnejšie. Preto sa 

môžu neustále meniť.

Na overenie aktuálnych cien 
navštívte www.bauhaus.sk 

alebo kontaktujte linku 
zákazníckej podpory  
na telefónnom čísle 
+421 222 211 311.

IN
ŠTA

LU
JE

M
ENAJNIŽŠIE CENY 

KAŽDÝ DEŇ
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Je to lahšie, 
ako si myslíte 
Stavba novej kúpeľne alebo rekon- 
štrukcia tej existujúcej je pre mnoho 
ľudí výzvou. S pomocou našich 
odborných poradcov a koordináto-
rov remeselných prác môžete nielen 
plánovanie, ale aj výstavbu nechať 
kompletne na nás.  

umývadlo, sprchový kút, vaňu) a obklady, čaká 
vás kompletná rekonštrukcia. V tomto prípade 
sa musíte pripraviť na poriadnu porciu práce 
a svoju kúpeľňu zrekonštruovať skutočne od 
základov.

Novostavba umožňuje nasledovať 
moderné trendy
Ak plánujete svoju kúpeľňu v novostavbe, exis-
tujú len dva faktory, ktoré môžu zbrzdiť vašu 
kreativitu – vaše finančné možnosti a veľkosť 
priestoru, ktorý máte k dispozícii. A aké sú aktu-
álne trendy? Používajú sa vane skôr menšieho 
rozmeru, avšak aj tie sa do kúpeľní inštalujú stále 
menej. Naproti tomu sprchové kúty sú čím ďalej 
obľúbenejšie a neustále sa zväčšujú. Často vyze-
rajú len ako veľké, voľne stojace sklenené plochy
v priestore. Klasické plochy s obkladmi a dlaždi-
cami ustupujú do pozadia a stále viac obľúbeným 
materiálom sa stáva drevo. Využíva sa najmä  
v bezproblémových častiach podláh v kombiná-
cii s ďalšími materiálmi alebo ako predloha pre 
obklady, ktorých dekor je k nerozoznaniu od sku-
točného dreva. Pri stavbe novej kúpeľne sa určite 
nezaobídete bez podlahového vykurovania. 

Súčasťou plánovania kúpeľní sa stala aj voľba 
vhodného konceptu osvetlenia, aby ste naprí-
klad pri nočných návštevách toalety neboli 
vždy odkázaní len na hlavné stropné svietidlo. 
Preferované sú LED svetelné zdroje. Čo sa týka 
výberu umývadiel a batérií, fantázii sa medze 
nekladú. Zvoliť môžete všetko, čo sa vám páči  
a čo veľmi nezaťaží váš rozpočet.

Na čo nezabudnúť pri 
plánovaní kúpeľne

 najčastejšie používaným zariadením 
kúpeľne je umývadlo, umiestnite ho na 
dobre prístupné miesto v blízkosti dverí 
alebo okna, aby naň dopadalo viac 
denného svetla

 pamätajte, že na montáž sprchových 
kabín je spravidla potrebné, aby výška 
miestnosti dosahovala výšku sprchovej 
kabíny +20 cm

 zaistite dostatočný priestor na 
otváranie dverí

 toaleta by nemala byť umiestnená 
priamo oproti vstupu do kúpeľne, aby 
ste neboli nijak obmedzení v pohybe, 
ponechajte okolo toalety priestor 
minimálne 20 cm

 vykurovacie teleso umiestnite vedľa 
sprchy – budete tak mať nahriaty 
uterák hneď po ruke

 vaša kúpeľňa bude pôsobiť 
priestrannejšie, ak použijete 
veľkoformátové obklady a zrkadlo

 šikovne usporiadané svietidlá zaistia 
príjemnú atmosféru

Rodinná kúpeľňa – deti rady využívajú vaňu. Myslite tiež 
na dostatok voľného priestoru pred vaňou, aby ste svoje 
ratolesti mohli ľahko osušiť.

Všetko začína jasnou predstavou
Bez ohľadu na to, či staviate úplne novú kúpeľňu  
v novostavbe alebo či sa chcete pustiť do roz-
siahlej rekonštrukcie svojej starej kúpeľne, vždy 
si najprv musíte ujasniť, čo od novej kúpeľne 
očakávate. Porozmýšľajte nad každým kusom 
zariadenia, nad nábytkom, vodovodnými 
batériami aj kovaním. Potrebujete vaňu alebo 
vám bude stačiť moderný sprchový kút? Naozaj 
potrebujete dve umývadlá s dvoma batériami  
a príslušenstvom? Bude vám stačiť dláždená 
podlaha alebo sa chcete prechádzať skôr po 
PVC, vinylovej či dokonca drevenej podlahe? A čo 
vykurovanie? Zvolíte radšej jednoduchý radiátor 
alebo podlahové kúrenie vrátane vyhrievaného 
kúpeľňového rebríka na uteráky? Každé z týchto 
rozhodnutí je pri plánovaní vašej novej vysníva-
nej kúpeľne kľúčové.

Aj menšie optické úpravy dokážu  
v starej zástavbe zázraky
Ak vlastníte staršiu nehnuteľnosť, pamätajte, že 
dôkladná rekonštrukcia kúpeľne nebýva lacná. 
Len obstaranie batérií, sprchy, toalety a ďalšieho 
vybavenia predstavuje investíciu v rade najmenej 
niekoľko tisíc Eur. Preto by ste sa mali hneď na za- 
čiatku sami seba opýtať – nebudú stačiť iba optické 
úpravy starej kúpeľne? S novou výmaľbou, kúpeľ-
ňovým vybavením či novým sprchovým kútom 
alebo sprchovým boxom získa vaša kúpeľňa späť 
svoj stratený lesk. Napríklad obyvatelia nájom-
ných bytov môžu optickými úpravami kúpeľne 
výrazne zvýšiť kvalitu svojho bývania. Ak však 
musíte vymeniť kúpeľňové vybavenie (záchod, 

Cesta k vašej   
vysnenej 
kúpeľni
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prešli s chodítkom alebo invalidným vozíkom. 
Taký projekt je však zmysluplný iba v prípade, že 
vo vašom dome budete žiť až do dôchodkového 
veku. Dodatočné náklady sa potom v rozpočte 
celkovej rekonštrukcie stratia a z dlhodobého 
hľadiska sa vám táto investícia oplatí nielen 
prakticky, ale aj zvýšením hodnoty vašej neh-
nuteľnosti. Pri stavbe kúpeľne sa preto nebojte 
hľadieť do budúcnosti.

Oplatí sa pri stavbe už dnes
myslieť na starobu?
Výrazným trendom súčasnej doby sa stala vý- 
stavba bezbariérovej kúpeľne. Majitelia týchto 
kúpeľní tak v starobe budú môcť bez problé-
mov vstúpiť do sprchy, ktorá je umiestnená  
v rovnakej úrovni s podlahou. Dvere ich kúpeľne 
budú natoľko široké, aby nimi v prípade potreby 

Na čo sa počas stavby pripraviť?
Ak je vo vašom byte alebo dome ešte jedna 
kúpeľňa, máte vyhrané. Ak nie, je nutné si na 
dobu rekonštrukcie, ktorá sa môže pretiahnuť aj 
na štyri alebo šesť týždňov, zabezpečiť náhrad- 
nú kúpeľňu a toaletu. Všeobecne platí, že rekon-
štrukciu kúpeľne je lepšie vykonávať v lete ako  
v zime. Stavebné materiály budú rýchlejšie 
schnúť a vetranie stavby bude ľahšie a menej 
energeticky náročné.

Nezabudnite na nutné súvisiace 
práce
Akákoľvek rekonštrukcia kúpeľne sa nezaobíde 
bez dodatočných prác, ktorých rozsah je možné 
vopred len ťažko odhadnúť. V každom prípade 
počítajte s tým, že elektrikár bude musieť na- 
montovať nové zásuvky a osvetlenie. S tým 
vždy súvisí aj kontrola prúdového chrániča (FI)  
a ventilátora. Po skončení rekonštrukcie budete 
chcieť natrieť alebo dokonca vymeniť aj dvere 
do kúpeľne. To sa pravdepodobne nezaobíde bez 
nového dverného kovania. A čo vaše kúpeľňové 
okno – je jeho tesnenie v poriadku a poskytuje 
potrebnú ochranu proti nechceným pohľadom 
zvonka? Ak sa však pustíte do výmeny okna, 
musíte sa samozrejme zamyslieť aj nad výme-
nou parapetu.

Okrem farieb sú dôležité tiež tvary: mimoriadne zau-
jímavým prvkom je v tomto prípade voľne 
stojaca vaňa. Jej jemné krivky skvele vyvažujú ostré línie 
sprchy a nábytku. Výsledkom je dokonale 
harmonický vzhľad kúpeľne.

50 % majiteľov domov plánuje 
v najbližších piatich rokoch 
rekonštrukciu svojej kúpeľne

62 % majiteľov domu je
nespokojných so svojou
súčasnou kúpeľňou

(Studie HBV) 

Myslite už teraz na budúcnosť: pokiaľ sa na starobu neplánujete odsťahovať, je dobré už teraz, pri rekonštrukcii alebo 
výstavbe novej kúpeľne, zvážiť vybudovanie bezbariérovej kúpeľne, alebo jej kombináciu s modernou kúpeľňou.
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Prečo využiť
profesionálny
montážny
servis
BAUHAUS?

Služba koordinátora montážneho servisu
Kedykoľvek sa môžete obrátiť na nášho koordinátora montážneho servisu, ktorý vám pomôže vybrať to správne technické 
riešenie a materiály. Postará sa tiež o všetku komunikáciu s remeselníkmi, zaistí dodržanie termínov a úspešnú realizáciu. 

Garancia záruky na remeselnícke práce

Môžete sa na nás spoľahnúť vždy, keď sa 
vyskytnú nečakané komplikácie. Svojich 
zákazníkov si vážime a záleží nám na tom,  
aby ste boli s naším montážnym servisom  
dlhodobo spokojní.

Zameranie priamo na mieste*

Úspešný projekt si žiada starostlivú prípravu. Náš koordinátor vám po zameraní priestoru 
navrhne ideálne technické riešenie pre váš projekt. 

Postaráme sa o dopravu

Stačí si vybrať tovar a všetko ostatné 
zariadime za vás. Na termíne montáže 
a dodaní sa dohodnete s naším 
koordinátorom projektu. 

*Zameranie poskytujeme zákazníkom do vzdialenosti 50 km od odborného centra BAUHAUS.

IN
ŠTA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
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ZA P
EVNÉ CENY

Montážny servis

IN
ŠTA

LU
JEMEM

ONTUJEM
E

ZA PEVNÉ CENY

Viac informácií
nájdete

v katalógu
Montážny servis
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Ako prebieha typický projekt montážneho servisu?

Konzultácia požiadaviek montáže
Kontaktujte nás online alebo navštívte naše 
odborné centrum BAUHAUS.

Zameranie priestorov
Po špecifikácii dopytu náš koordinátor montážneho 
servisu priestor montáže zameria a posúdi.

Cenová ponuka montáže
Pripravíme pre vás nezáväznú cenovú 
ponuku na mieru.

Nákup tovaru
Uhradením zálohy spúšťame celý projekt 
a objednáme všetko potrebné na realizáciu.

Výber dodávateľa montáže
Spolupracujeme len s overenými a profesionálnymi remeselníkmi. Náš 
koordinátor montáže pre vás vyberie toho najvhodnejšieho odborníka.

Doprava tovaru 
Tovar dopravíme priamo na miesto montáže. 
Vy sa tak nemusíte o nič viac starať.

Realizácia montáže
Priebeh montáže prebieha vždy podľa zadania 
a prípadné zmeny s vami konzultujeme.

Odovzdanie montáže
Montáž riadne odovzdáme a dodržíme 
vopred stanovený termín.

1

3

5

7

2

4

6

8
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Kúpeľňový nábytok Vulcano

1. Skrinka pod umývadlo
2 zásuvky s kovovými rámami, bez umývadla 
a batérie, rozmery: v 52 x h 46 cm

š 52 cm

28485186 249,-
š 72 cm

28471547 279,-
š 92 cm

28463535 299,-

2. Umývadlo
materiál: keramika, farba: biela, s otvorom na batériu, 
bez batérie, s prepadom, rozmery: v 16 x h 50 cm

š 60 cm 25353196 139,-
š 80 cm 22877420 159,-
š 100 cm 25353202 249,-

3. Vysoká skrinka
4 sklenené nastaviteľné police, rozmery: š 40 x v 180 
x h 35,2 cm

28778743 215,-

Montáž kúpeľňového nábytku

Cena montáže od: 55 €
www.bauhaus.sk/montazny-servis

IN
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materiál: MDF, vo vnútri sivý melamín, chrómované úchyty, farba: dub Canela, Soft Close doraz, skrinky predmontované

28485186

25353196

28778743
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LED zrkadlo Silver Space
IP44, 230 V, 950 lm, 4200 K, rozmery: ∅∅ 60 cm 

26912819 89,-

Závesné WC San Francisco
materiál: keramika, farba: biela, bezokrajové splachovanie 
Easy Clean, s hlbokým splachovaním, vodorovný odpad, bez WC 
sedadla, rozmery: š 36 x v 36,5 x h 50 cm 

25456776 125,-
WC sedadlo San Francisco
materiál: duroplast, farba: biela, odnímateľné, závesy 
z nerezovej ocele, pozvoľné sklápanie Soft Close

25457566 39,-

EASY
CLEAN

Kúpeľňová séria Monaco
materiál: nerezová oceľ, prevedenie: 
chróm, lesk
1. kruh na uterák

25435410 15,90

2. háčik na uterák

25432785 13,50

3. dávkovač mydla

25435438 17,90

4. držiak toaletného papiera s krytom

25432420 17,50

2

3

4

Séria batérií Metalia 58
materiál: mosadz, povrch: chróm

umývadlová na dosku, bez vyobrazenia

28480923 107,90

umývadlová 

28480914 74,10

sprchová, bez vyobrazenia

28479329 80,90

vaňová, bez vyobrazenia

28480932 97,80

Držiak uterákov Ilayda
dvojramenný, materiál: kov, 
povrch: chróm, rozmery: 
š 45 x v 81 x h 20 cm

25431904 47,90

Voľne stojaca vaňa Montana
materiál: liaty mramor, farba: biela, rozmery: d 160 
x š 85 x v 72 cm, objem: 260 l, vysoká mechanická odolnosť, 
záruka 10 rokov, súčasťou dodávky sifón s prepadom, 
doprava od výrobcu priamo na vašu adresu zadarmo

28536765 1.375,-

Voľne stojaca vaňová batéria Lissabon
materiál: mosadz, povrch: chróm, s hadicou 
a ručnou sprchou, výška 102 cm

20489537 359,-

1

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

28480923

26912819

25435410

25431904

25456776

20489537 28536765
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1. Zrkadlová skrinka s LED osvetlením
1 zásuvka a vypínač vo vnútri, 230 V, 
6 W, IP44, zrkadlové vonkajšie boky, 
rozmery: v 61,8 x h 13 cm
š 60 cm, 2-krídlová 
28453837 189,-
š 80 cm, 3-krídlová 
28487924 225,- 
š 100 cm, 3-krídlová 
28487933 269,- 

2. Umývadlo
materiál: keramika, farba: biela, 
s otvorom na batériu, bez batérie, 
s prepadom, rozmery: v 16 x h 50 cm 
š 60 cm 
25353196 139,-
š 80 cm 
22877420 159,- 
š 100 cm 
25353202 249,- 

3. Skrinka pod umývadlo
vo vnútri sivý melamín, 2 zásuvky 
s kovovými rámami, chrómované 
úchyty, bez umývadla a batérie, 
rozmery: v 53 x h 51 cm
š 52 cm

28487526 249,-
š 72 cm

28416247 279,- 
š 92 cm

28488954 299,- 

6. Umývadlová batéria Elba

čierna 27731318 69,-

4. Vysoká skrinka
vo vnútri sivý melamín, 4 sklenené nastaviteľné 
police, chrómované úchyty, rozmery: 
š 40 x v 180 x h 35 cm

28777953 215,-

5. Doska pod umývadlo
materiál: MDF, farba: dub, rozmery: 
v 2,2 x h 46,4 cm, bez vyobrazenia

š 52 cm      29167405 52,-
š 72 cm      29207170 64,-
š 92 cm      29188062 79,-

Kúpeľňový nábytok Vulcano 

2

6

4

1

3

materiál: MDF, farba: čierna mat, Soft Close doraz, skrinky predmontované

28453837 25353196 28487526

28777953

29167405

27731318
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Sprchový kút BH PF + BH FXP Black
materiál: 8 mm bezpečnostné sklo, povrchová úprava Easy Clean Glass proti usadzovaniu 
nečistôt, univerzálne prevedenie, bezrámové riešenie, čierne eloxované profily, 
jednokrídlové otočné dvere s pevným dielom, výška 200 cm
Sprchové dvere

š 80 cm 29537655 419,-
š 90 cm 29546758 439,-
š 100 cm 29546767 459,-
š 120 cm 29531295 479,-
Bočná stena

š 80 cm 29551707 249,-
š 90 cm 29551716 259,-
š 100 cm 29551725 279,-

Umývadlo Rina na dosku
rozmery: š 52 x v 13 x h 40 cm, slim, farba: čierna mat, 
bez prepadu

28759836 135,-

Závesné WC Feeling
materiál: keramika, farba: 
čierna mat, bezokrajové splachovanie, 
horizontálny odpad, duálne 
splachovanie 4,5 / 6 l, bez WC sedadla, 
rozmery: š 36 x v 34 x h 52 cm

27951879 199,-

WC sedadlo Feeling 
materiál: duroplast, farba: čierna mat, 
pozvoľné sklápanie Soft Close

28561758 55,-

2

Kúpeľňová séria Omega
materiál: mosadz, povrch: chróm, lesk
1. držiak toaletného papiera bez krytu

22542047 18,50

2. háčik na uteráky

22541275 9,90

3. držiak uterákov
dĺžka 60 cm

22541983 27,90

3 

1

LED zrkadlo Verso
IP44, materiál: rám z plastu, farba: čierna, 
rozmery: š 60 x v 80 cm

29175596 199,-

Sprchová vanička New York
materiál: vláknitý plastový kompozit, farba: čierna mat, vyznačuje sa zrnitým 
a protišmykovým povrchom, vhodná na bezbariérový prístup, poskytuje maximálny 
komfort pri sprchovaní, na povrchovú aj zápustnú montáž, výška 4 cm

š 120 x h 80 cm 27210473 179,-
š 100 x h 80 cm 27215061 169,-
š 120 x h 90 cm 27215706 189,-

Stropné kúpeľňové svietidlo
IP65, 7 W, GU10, materiál: 
plast, hliník, farba: čierna, 
rozmery: ∅∅ 7 x v 9 cm, 
bez zdroja

30081631  14,99

Séria batérií Fontána
materiál: mosadz, povrch: 
chróm
umývadlová

vr. výpustu, bez vyobrazenia

22868293 69,-
umývadlová na dosku
vr. výpustu Click-Clack

22872285 109,-

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

27210473

29175596

30081631

28759836

22542047

29537655

27951879

22872285
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1

2

3

4

1. Zrkadlová skrinka s LED osvetlením
IP44, 230 V, 6 W, 5700 K, 417 (š 60 cm) 
/ 710 lm, rozmery: v 61 x h 14 cm

š 60 cm, dvojkrídlová

28453837 189,-
š 80 cm, trojkrídlová

28487924 225,-
š 100 cm, trojkrídlová

28487933 269,-

3. Skrinka pod umývadlo
vo vnútri sivý melamín, 2 zásuvky s ko- 
vovými rámami, chrómované úchyty, 
bez umývadla a batérie, rozmery: 
v 53 x h 51 cm

š 52 cm 25358623 249,-
š 72 cm  22883940 279,-
š 92 cm 25358632 299,-

2. Umývadlo
materiál: keramika, farba: biela, 
s otvorom na batériu, bez batérie, 
s prepadom, rozmery: v 16 x h 50 cm

š 60 cm 25353196 139,-
š 80 cm 22877420 159,-
š 100 cm 25353202 249,-

Kúpeľňový nábytok Vulcano

materiál: MDF, farba: biela, Soft Close doraz, predmontovaný

4. Vysoká skrinka
vo vnútri sivý melamín, 2 dvierka, 
4 nastaviteľné a 1 pevná polica, 
rozmery: š 40 x v 180 x h 35,2 cm

28759827 215,-

28453837

25353196

25358623

28759827



13

Séria batérií Novus Loop 
materiál: mosadz, povrch: chróm
umývadlová
vr. výpustu, QuickClean na ľahké odstránenie vodného kameňa, 
výška 14,6 / 17,8 cm 

25711785 / 25711794 72,- / 85,- 
sprchová, bez vyobrazenia

25707225 79,-
vaňová, bez vyobrazenia

25714748 105,-

Ovládacie tlačidlo Sigma 01
materiál: plast, povrch: 
chróm lesk, na predstenové 
inštalačné systémy, dvojčinné 
mechanické splachovanie, 
tyčky tlačidla zvukovo 
izolované, rýchle nastavenie 
bez náradia, rozmery: 
š 24,6 x v 16,4 x h 1,3 cm

21803866 51,- 

Sprchový kút BHMD2 + BHMS
materiál: 8 mm bezpečnostné sklo, 1-krídlové, ľavé / pravé prevedenie, povrchová úprava Easy Clean Glass proti 
usadzovaniu nečistôt, profily z lešteného hliníka, masívne horné pojazdy zaisťujú tichý chod, vrátane pevnej 
steny BHMS, rozmery: výška 195 cm

š 120 x d 80 cm (BHMS 26981688 + 27209790) 584,-
š 120 x d 90 cm (BHMS 26981688 + 26981697) 594,-
š 140 x d 80 cm (BHMS 27206472 + 27209790) 604,-

Technológia splachovania 
Aquablade zaistí 
dôkladné spláchnutie 
aj pri zníženom objeme 
4,5 l, eliminuje riziko 
vystreknutia vody von 
a umožňuje ľahké čistenie.

Sprchová súprava Crometta E 240
materiál: kov, plast, povrch: chróm, 
výška 120 cm, v sade: termostatická 
batéria, ručná sprcha ∅∅ 10 cm, 
2 druhy prúdu: dážď, intenzívny 
dážď, hlavová sprcha 24 x 24 cm, 
sprchová hadica dĺžky 160 cm, 
systém Anti-Twist, funkcia Easy 
Clean, pripojenie 1/2“

25639531 299,-

Kúpeľňová séria Omega
materiál: mosadz, povrch: chróm, lesk
1. držiak toaletného papiera bez krytu

22542047 18,50

2. lišta so štyrmi háčikmi

22541910 20,90

3. polička
sklenená, dĺžka 60 cm

22541239 27,90

4. dávkovač mydla
sklo, kov

22541929  34,50

5. držiak uterákov
dvojitý, dĺžka 60 cm

22541992 33,-
6. háčik na uteráky

22541275 9,90

1

2

5

3

6

4

určené na podomietkové 
moduly Geberit na str. 123

Závesné WC Connect so sedadlom
materiál: keramika, farba: biela, technológia splachovania 
Aquablade, vr. duroplastového sedadla s pozvoľným 
sklápaním Soft Close, rozmery: š 36,5 x v 34 x h 54,5 cm

25750618 239,-

22542047

25639531
25711785

21803866

25750618

26981688
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materiál: dvierka MDF, korpus drevotrieska, farba: antracit mat, Soft Close doraz, zásuvky s plným výsuvom

1. Umývadlo
s otvorom na batériu, bez batérie, s prepadom, 
bez výpustu, rozmery: š 60 x v 17 x h 46 cm

26509080 89,-
2. Skrinka pod umývadlo
2 zásuvky, rozmery: š 60 x v 50 x h 46 cm

26511544  239,-

9. Vysoká skrinka
2 dvierka, 4 sklenené poličky, rozmery: š 35 x v 169 x h 33,9 cm

26511784  189,-
4. LED zrkadlo 

230 V, studená biela farba svetla, hrany z MDF, rozmery: š 60 x v 80 x h 2,9 cm

26512185 152,-

4

1

2

3

Kúpeľňový nábytok Space

26509080

26511784

26512185

26511544
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Kúpeľňová séria Bosse

materiál: polyresín, farba: biela / čierna

1. dávkovač mydla 
25432590 / 25434541 10,95

2. mydlovnička 
25430619 / 25433557 8,-
3. pohárik 
25433283 / 25432581 8,-
4. WC súprava 
25431454 / 25434444 15,50

Sanitárny modul
vhodný na rekonštrukcie bytových jadier, 
prestavby a novostavby, bez nutnosti zasahovať 
do steny, s vysoko kvalitným skleneným 
obložením a hliníkovým rámom, na montáž 
závesného WC s pripojovacím rozstupom 18 cm 
alebo 23 cm, duálne splachovanie 3 / 6 l, 
rozmery: š 48,3 x v 100,3 x h 10,8 cm

čierny 
26801245 239,-
biely 
26801236 239,-

Sprchový kút Blix Slim
materiál: 6 mm bezpečnostné sklo, farba 
rámu: čierna, montáž na vaničku alebo 
priamo na podlahu, bez vaničky, rozmery: 
š 90 x d 90 x v 195 cm

30152847 461,30

Závesné WC Pico 2.0
materiál: keramika, farba: biela, bezokrajové splachovanie Easy Clean, s hlbokým 
splachovaním, vodorovný odpad, bez WC sedadla, rozmery: š 35,6 x v 36,5 x h 48,5 cm

25724109  135,-
WC sedadlo Pico 
materiál: duroplast, farba: biela, odnímateľné, závesy z nerezovej ocele, pozvoľné 
sklápanie Soft Close

25724118 / 29243192 39,-
Sada závesného WC, WC sedadla a sanitárneho modulu, v bielej alebo čiernej farbe

 329,-

Sprchový systém New York
materiál: mosadz, plast, farba: čierna, mat, s termostatom, poistka proti 
obareniu pri 38 °C, výška 101 cm, v sade: hlavová sprcha ∅∅ 24 cm, ručná 
sprcha ∅∅ 12 cm s 3 druhmi prúdov, sprchová hadica dĺžky 150 cm, systém 
Anti-Twist, funkcia Easy Clean

27731336 259,-

Séria batérií Elba
materiál: mosadz, 
farba: čierna
umývadlová  
27731318 69,-
sprchová, bez vyobrazenia 
27731327 75,-
vaňová, bez vyobrazenia 
27724619 87,-

Kúpeľňový radiátor
farba: čierna mat, rovný, pripojenie 
stredové, zátka s odvzdušnením, 
4 ks montážnych úchytov, je možné 
pripojiť vykurovaciu tyč
200 W, š 45 x v 120 cm  
30144756 109,-
300 W, š 60 x v 120 cm  
30142273 124,-
400 W, š 60 x v 180 cm  
30150319 179,-

biela

biela

2

3

1

4

ušetríte:  

84,- oproti kúpe samostatne

25724109

27731318

30152847

27731336 25432590

26801245

30144756
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1. Umývadlo Cubito Pure
materiál: keramika, farba: biela, s otvorom na 
batériu, bez batérie, s prepadom, rozmery: v 16,5 cm

š 55 x h 42 cm

27806289 81,-
š 65 x h 48,5 cm

27817704 101,-

2. Skrinka pod umývadlo Cubito Pure
materiál: lamino, farba: zlatý dub, 2x plnovýsuvná 
zásuvka, Soft Close doraz, úchytka zapustená do čela 
zásuvky, kovanie s možnosťou 3D nastavenia, bez 
umývadla a batérie, rozmery: h 40 / 47 x v 68 cm

š 54 cm 
27799583 310,-
š 64 cm 
27806270 341,-

3. Keramika Cubito Pure
materiál: keramika, farba: biela
bidet stojací
bez batérie

na objednávku 181,-
WC kombi misa 
na objednávku 229,90

WC splachovacia nádržka 
na objednávku 125,80

1

2

3

Kúpeľňový nábytok Cubito Pure

27806289 27799583

91000001
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Umývadielko Cubito Pure
materiál: keramika, farba: biela, s otvorom na batériu vľavo / vpravo, 
s prepadom, bez batérie, rozmery: š 45 x h 25 x v 15,5 cm

27177815 / 27177824  78,-

Závesné WC Cubito Pure
materiál: keramika, farba: biela, bezokrajové splachovanie Rimless pre 
dokonalú hygienu a ľahké čistenie, bez WC sedadla

na objednávku 207,-
WC sedadlo Cubito Pure
materiál: duroplast, farba: biela, závesy z nerezovej ocele, pozvoľné 
sklápanie Soft Close

na objednávku 78,80

Zrkadlo s LED osvetlením
IP44, max. 2800 Im, max. 31 W, 3000 / 6500 K, rozmery: š 120 x v 70 x h 3,5 cm

25507832 239,-

Vaňa Cubito Pure
materiál: akrylát, farba: biela, objem: 206 l, 
rozmery: d 170 x š 75 x v 41,5 cm

na objednávku 306,90

Vaňová sada Cubito Pure
ručná guľatá sprcha ∅∅ 13 cm, 4 funkcie, 
nastaviteľný držiak, PVC sprchová hadica 
dĺžky 170 cm, satin. povrch, funkcia Clean 
Touch na ľahké odstránenie vodného kameňa

na objednávku 68,30

Rimless

Séria batérií Cubito-N
materiál: mosadz, povrch: chróm
umývadlová, bez výpustu

na objednávku 90,60

sprchová, bez vyobrazenia

na objednávku 104,80

vaňová, bez vyobrazenia

na objednávku 129,-

Kúpeľňová séria Cubito Pure
materiál: kov, matné sklo, povrch: chróm
1. kruh na uterák

na objednávku 26,50

2. háčik

na objednávku 8,10

3. WC súprava

na objednávku 29,90

++

1 2 3

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

25507832

91000002

27177815

91000003

91000004
91000005

91000006
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1

2

Kúpeľňový nábytok Cubito Pure

1. Umývadlo Cubito Pure
materiál: keramika, farba: biela, s otvorom na batériu, bez batérie, s prepadom, 
rozmery: v 16,5 cm

š 55 x h 42 cm

27806289 81,-
š 65 x h 48,5 cm

27817704 101,-

2. Skrinka pod umývadlo
materiál: lamino, farba: biela lesk, 2x plnovýsuvná zásuvka, Soft Close doraz, úchytka 
zapustená do čela zásuvky, kovanie s možnosťou 3D nastavenia, bez umývadla 
a batérie, rozmery: v 68 x h 40 / 47 cm

š 54 cm 
27799574 359,-
š 64 cm 
27817315 398,-

27806289 27799574
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Kúpeľňová séria Empire
materiál: polyresín, farba: sivá

1. dávkovač mydla

23099500 10,-
2. mydlovnička

23092697 8,25

3. pohárik

23092688 8,25

4. WC súprava

23099519 17,-

Umývadielko Mio
materiál: keramika, farba: biela, s otvorom na batériu vpravo, 
s prepadom, bez sifónu a batérie, rozmery: š 45 x v 14 x h 25 cm

27721258  76,-  

Závesné WC Mio-N
materiál: keramika, farba: biela, bezokrajové splachovanie Rimless 
pre dokonalú hygienu a ľahké čistenie, bez WC sedadla

27193316 225,-
WC sedadlo Mio-N

materiál: duroplast, farba: biela, pozvoľné sklápanie Soft Close

27193325 83,-

Dvere do niky Heidi Neo I
jednokrídlové, materiál: 5 mm bezpečnostné 
sklo, hliníkový rám, farba: strieborná, je možné 
otvárať dovnútra aj von, rozmery: v 195 cm

š 80 cm 30083433  229,-  
š 90 cm 30151233  239,-  

Dvere do niky Heidi Neo II
dvojkrídlové, materiál: 5 mm bezpečnostné sklo, 
hliníkový rám, farba: strieborná, je možné otvárať 
dovnútra aj von, rozmery: v 195 cm, bez vyobrazenia

š 80 cm 30150920  249,-
š 90 cm 30150939  259,-
š 100 cm 30150948 275,-

Zrkadlová skrinka Hydra s LED osvetlením
jednokrídlová, materiál: lakované lamino, farba: biela, vysoký 
lesk, Soft Close doraz, 360 lm, 4000 K, 1 zásuvka a vypínač 
vo vnútri, rozmery: š 60 x v 75 x h 17 cm

26975131 189,-

Séria batérií Start Edge
materiál: mosaz, povrch: chróm 

umývadlová 28723202 75,-
sprchová, bez vyobrazenia  28468220 79,-
vaňová, bez vyobrazenia 28474397  91,-

Rimless

13
4  

2

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

26975131

30083433

27721258

28723202

23099500

27193316
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Sprchový kút Pivot

Sprchový kút Pivot
materiál: rám leštený hliník, 6 mm bezpečnostné sklo číre s povrchovou úpravou AntiCalc, 
bezúdržbový mechanizmus otvárania, pánty nastaviteľné vľavo / vpravo, záruka 5 rokov, rádius 
R500, bez vaničky, sedadla a sprchového systému, rozmery: š 90 x v 190 x d 90 cm

28858858  458,20
Montáž sprchového kúta

Cena montáže od: 155 €
www.bauhaus.sk/montazny-servis

IN
ŠTA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY28858858
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Kúpeľňový nábytok Chrome
materiál: dvierka MDF, korpus impregnovaná MFP (drevotrieska), umývadlo liaty mramor, 
farba: biela lesk, Cappuccino, Soft Close doraz

skrinka, š 70 x v 50 x h 49 cm, bez umývadla a batérie  na objednávku  369,50

umývadlo, š 70 x v 16,5 x h 49 cm, bez batérie  na objednávku  198,50

Sprchový systém DS 091.00
povrch: chróm, lesk, výškovo nastaviteľný, 
v sade: hlavová sprcha ∅∅ 25 cm, ručná sprcha 
∅∅ 11 cm s 3 prúdmi, Easy Clean, páková 
batéria CoolFeel, sprchová hadica EasyTwist 
dĺžky 150 cm

na objednávku  260,10

Kúpeľňová séria Chrome
materiál: kov, sklo, povrch: chróm lesk, sklo mat
1. dávkovač mydla

na objednávku 32,90

2. kruh na uteráky

na objednávku 26,-

Umývadlová batéria 
Chrome
materiál: mosadz, povrch: chróm

na objednávku 104,-

Sedadlo do 
sprchy OVO-B Opal
rozmery: 36 x 36 cm, 
nosnosť max. 150 kg

30314957 

156,10

Sprchová vanička Elipso Pro Chrome
štvrťkruhová, rádius R500, možnosť inštalácie 
priamo na podlahu alebo pomocou nožičiek, 
sifón ∅∅ 9 cm, rozmery: š 90 x h 90 x v 3 cm

28862840 192,80

nožičky Galaxy Base 
28858885 12,20

vhodné na podomietkové splachovače Alca na strane 124

Ovládacie tlačidlo 
Chrome
materiál: kov, povrch: 
chróm-biela, rozmery: 
š 24,7 x v 16,5 x h 0,05 cm

na objednávku 139,20

Závesné WC Uni Chrome
materiál: keramika, farba: biela, bezokrajové splachovanie 
RimOff, s hlbokým splachovaním, vodorovný odpad, 
bez WC sedadla, rozmery: š 36 x v 35 x h 51 cm

na objednávku 202,30

WC sedadlo Uni Slim 
materiál: plast, farba: biela, odnímateľné, pozvoľné sklápanie 
Soft Close

na objednávku 70,40

Závesný bidet Uni Chrome
materiál: keramika, farba: biela, vodorovný odpad, bez 
batérie, rozmery: š 36 x v 29 x h 51 cm

na objednávku 177,50

Bidetová batéria Chrome
s výpustom

na objednávku 125,50

1

2

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

91000007

91000008

91000009

91000010

91000011

28862840
91000012

91000013

30314957



www.bauhaus.sk22

materiál: lamino, farba: lakovaná biela, vysoký lesk, matné čierne úchyty, Soft Close doraz, zásuvky s plným výsuvom, skrinku je možné kombinovať s nábytkovým umývadlom alebo 
doskou

1. Skrinka pod umývadlo s 2 zásuvkami, bez nôh, rozmery: v 64 x h 45,6 cm

š 70 cm 27441529  269,-
š 90 cm 27422241 295,-
2. Vysoká skrinka, rozmery: š 40 x v 140 x h 35 cm, jednokrídlová

27438558 169,-
3. Doska pod umývadlo, dekor dub, rozmery: v 2,8 x h 46 cm 

š 70 cm 27425684  85,-
š 90 cm 27438585 99,-

5. a 6. Nohy pod skrinku
balenie 2 ks, materiál: kov, farba: čierna

5. v 20 cm 27001932  34,-/ 2 ks

6. v 45,7 cm, bez vyobrazenia  27001923 53,-/ 2 ks 

3

1

5

7

2

7. Umývadlo na dosku Lena

materiál: tenkostenná keramika, bez prepadu, rozmery: ∅∅ 42 x v 13,5 cm

biela farba 26951432  85,-
čierna farba mat 28759854 119,-

Kúpeľňový nábytok Industria 

27441529

27001932

27438558

27425684 26951432
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Umývadlové batérie Edge
materiál: mosadz, farba: čierna, mat

stojančeková  29262878 89,-
na dosku  29186288 139,-

Kúpeľňová séria Titania Naty
materiál: mosadz, povrch: čierny

1. sklenená polička
dĺžka 52 cm

27536294 25,30

2. držiak uterákov
dĺžka 45 cm

27593846 29,-

3. háčik na uteráky

27601493  9,50

4.  držiak toaletného papiera 
bez krytu

27593864 18,50

5. WC súprava
nádoba: sklo

27604599 28,60

Zrkadlo s LED osvetlením Desire

IP24, 870 lm, kvalitný hliníkový rám, rozmery: ∅∅ 55 cm

28509651 99,-

Dekoračný stolík Clubo
s vekom, materiál: plast, veko bambus, 
farba: antracit, veko s úchopom

v 35,8 x ∅∅ 38,6 cm, objem: 35 l

30212741   24,-
v 41 x ∅∅ 45 cm, objem: 50 l

30207181   29,-

Umývadlo Renzo na dosku
materiál: tenkostenná keramika, farba: biela, 
s otvorom na batériu, bez batérie, bez prepadu, 
rozmery: š 50 x v 13,5 x h 40 cm

26951450  99,-

Kozmetické stolné zrkadlo
2-násobné zväčšenie, čierno lakované, odnímateľná 
bambusová polička, rozmery: š 17,5 x v 20,5 cm 

28636531  13,90

1

2

3

4

5

Skrinka Industria pod umývadlo so zásuvkou, bez nôh
materiál: lamino, farba: lakovaná biela, vysoký lesk, matné 
čierne úchyty, Soft Close doraz, je možné kombinovať s nábyt-
kovým umývadlom alebo doskou, rozmery: v 37 x h 45,6 cm

š 70 cm  26993452 179,-
š 90 cm  27417061  199,-

Závesné WC Selnova Square
materiál: keramika, farba: biela, bezokrajové splachovanie Rimfree, s hlbokým 
splachovaním, vodorovný odpad, rozmery: š 35 x v 33 x h 54 cm, bez WC 
sedadla

29306545  141,-
WC sedadlo Selnova Square

materiál: duroplast, farba: biela, kovové závesy

29306554  52,-

26993452 30212741

28509651

2863653126951450

29262878

29306545

27536294
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materiál: lamino, farba: antracit, vysoký lesk, matné čierne úchyty, Soft Close doraz, zásuvky s plným výsuvom, skrinku je možné kombinovať s nábytkovým umývadlom alebo doskou

1. Skrinka pod umývadlo s 2 zásuvkami
bez nôh, umývadla a batérie, rozmery: v 64 x h 45,6 cm 

š 70 cm 27441529  269,-
š 90 cm 27422241 295,-
2. Vysoká skrinka, rozmery: š 40 x v 140 x h 35 cm, jednokrídlová 

27438567 169,-
3. Doska pod umývadlo, dekor dub, rozmery: v 2,8 x h 46 cm, bez vyobrazenia

š 70 cm 27425684  85,-
š 90 cm 27438585 99,-

4. Nábytkové umývadlo
s otvorom na batériu, bez batérie, s prepadom, farba: biela, rozmery: v 17 x h 46 cm

š 70 cm  27438576  109,-
š 90 cm 27427839 149,-
5. Nohy pod skrinku
balenie 2 ks, materiál: kov, farba: čierna

v 20 cm  27001932  34,-/ 2 ks

v 45,7 cm 27001923 53,-/ 2 ks

4

1

5

2

Kúpeľňový nábytok Industria

27441529

27425684

27438576

27001932

27438567
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4

5

Kúpeľňová séria New York
materiál: mosadz, farba: čierna

1.  držiak toaletného papiera bez krytu

25471131 19,90

2.  držiak toaletného papiera s krytom

25471122 36,90

3. dávkovač mydla

26941406 42,90

4. WC súprava

nádoba: sklo

25471140 36,90

5. držiak uterákov
dĺžka 45 cm

25461992 36,90

3 2

1

Sprchový kút Supernova 
materiál: rám hliník, 3 mm bezpečnostné sklo s povrchovou úpravou AntiCalc, spoľahlivý 
patentovaný systém pojazdu Anti-Block so zárukou 10 rokov, dodávané v zmontovanom stave, 
polomer R500, bez vaničky a sprchového systému, rozmery: š 90 x d 90 x v 195 cm
biely rám + sklo Grape, bez vyobrazenia, na objednávku

28846260  464,40

čierny rám + číre sklo

28846251  482,70

5

Skrinka Industria pod umývadlo so zásuvkou
materiál: lamino, farba: antracit, vysoký lesk, matné 
čierne úchytky, Soft Close doraz, je možné kombinovať 
s nábytkovým umývadlom alebo doskou, bez nôh, 
umývadla a batérie, rozmery: v 37 x h 45,6 cm

š 70 cm  26993461 179,-
š 90 cm  27417070 199,-

Séria batérií Tina 
materiál: mosadz, farba: čierna
umývadlová

27197813  94,40

sprchová, bez vyobrazenia

27240771  101,10

vaňová, bez vyobrazenia

27180053  131,50

Sprchový systém Tina
materiál: chróm, farba: čierna, výška 112,5 cm, v sade: hlavová sprcha ∅∅ 20 cm, 
ručná sprcha ∅∅ 8 cm, 3 typy prúdu, funkcia Easy Clean (obe hlavice), sprchová 
hadica dĺžky 150 cm, systém Anti-Twist

27577099 185,40

26993461

27577099

27197813

25471131

28846260
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1. Skrinka pod umývadlo
materiál: lakované lamino, farba: biela, vysoký lesk, 
2 zásuvky, Soft Close doraz, kovové chrómové úchyty, 
bez dosky, umývadla a batérie, rozmery: 
š 90 x v 59 x h 49 cm

26951371  225,-

2. Doska pod umývadlo
materiál: MDF, farba: biela / dekor dub, 
povrchová úprava: lakovaná / PVC fólia, 
odolná proti vlhkosti, rozmery:  š 49,4 
x d 91,2 x hr. 2,2 cm

biela farba 26951380  83,-
dekor dub 26951405 89,-

3. Umývadlo Mia
materiál: tenkostenná keramika, farba: 
biela / čierna, bez batérie, bez prepadu, rozmery: 
š 50 x v 13,5 x h 39 cm

biela farba 27242731  105,-
čierna farba, na objednávku 28759845 159,-

2

1

3

Kúpeľňový nábytok Silva

biela čierna

26951371
26951380

27242731
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Vysoká skrinka Silva
materiál: lakované lamino, 
farba: biela, vysoký lesk, 
2 dvierka, Soft Close doraz, 
kovové chrómové úchyty, 
rozmery: 
š 35 x v 162 x h 35 cm

27501779  169,-

Kúpeľňový radiátor Quadra II SP
farba: biela / antracit, rovný, pripojenie stredové
415 W, š 45 x v 97 cm 
28525453 / 28533775 od 88,-
730 W, š 60 x v 133 cm 
28525462 / 28533784 od 118,-
970 W, š 60 x v 169 cm 
28533766 / 28489638 od 146,-

Sprchový systém T25 s termostatom
materiál: mosadz, plast, povrch: chróm, výška 115 cm, 
v sade: hlavová sprcha ∅∅ 20 cm, ručná sprcha 
∅∅ 10 cm s 3 prúdmi, s termostatom, funkcia Cool 
Body proti obareniu pri 40 °C, funkcia Eco Saving 
na obmedzenie prietoku vody až o 50 % bez poklesu 
celkového výkonu, sprchová hadica dĺžky 160 cm, 
funkcia Easy Clean 
28876461 249,-

Termostatická sprchová batéria
materiál: mosadz, povrch: chróm, 
funkcia Cool Body proti obareniu pri 
40 °C, funkcia Eco Saving na obmedzenie 
prietoku vody až o 50 % bez poklesu 
celkového výkonu, rozmery: v 7 x š 31,5 cm, 
rozstup 15 cm 
28904636 109,-

Sprchový kút Pivot
materiál: rám hliník, 6 mm bezpečnostné sklo číre s povrchovou úpravou AntiCalc, 
bezúdržbový mechanizmus otvárania, pánty nastaviteľné vľavo / vpravo, záruka 5 rokov, 
rádius R500, bez vaničky, sedadla a sprchového systému, rozmery: š 90 x d 90 x v 190 cm

rám čierny lak, bez vyobrazenia, na objednávku 
28858894  488,80

rám leštený hliník 
28858858  458,20

Séria batérií Mysport
materiál: mosadz, povrch: chróm
umývadlová M, 
vr. výpuste, funkcia AirPower – úspora vody 
až 60 %, bez vyobrazenia

24320841 59,-
umývadlová L, 
vr. výpustu

24323743 69,-
sprchová, 
bez vyobrazenia 

24323576 65,-
vaňová, 
bez vyobrazenia

24322184 75,-

biela

27501779

28876461

28904636

28525453

28858894

24323743
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1. Sprchový kút Blix Slim
materiál: 6 mm bezpečnostné sklo, farba: čierny rám, montáž 
na vaničku alebo priamo na podlahu, ochrana skla AntiCalc 
odpudzujúca vodu – chráni pred usadzovaním nečistôt ako 
napr. vodný kameň, bez vaničky a sprchového systému, 
rozmery: š 90 x d 90 x v 195 cm

30152847  461,30

2. Mramorová vanička Perseus Pro Chrome
materiál: liaty mramor, farba: biela, rozmery: š 90 x h 90 x v 1,5 cm

30197741  192,80

1

2

Sprchový kút Blix Slim

30152847

30197741
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Sprchová sada Maui
materiál: nerez, plast, farba: čierna, mat, 
v sade: ručná sprcha ∅∅ 12,5 cm, 3 typy prúdu, 
prepínanie pomocou tlačidla, sprchová 
hadica dĺžky 150 cm, posuvný držiak ručnej 
sprchy, dĺžka: 70 cm, funkcia Easy Clean

27684829 34,50

Kozmetický kôš New Icon
objem: 3 l, materiál: oceľ, farba: čierna 
mat, pozvoľné zatváranie veka, rozmery: 
∅∅ 16,8 x v 26,4 cm

25202137  25,90

LED zrkadlo Black Supreme
IP44, 13 W, 4100 K, 1247 lm, čierny 
matný hliníkový rám, rozmery: 
š 50 x h 3,1 x v 90 cm

28630870     169,-

Kúpeľňová predložka z umelej kožušiny
materiál: 100 % polyester, veľmi príjemná na dotyk 
farby: slonová kosť, béžová, taupe, sivá, strieborná

rozmery: š 50 x d 80 cm napr. 27735675 15,50

farby: slonová kosť, strieborná, taupe

rozmery: š 50 x d 50 cm napr. 27772034 10,50

Séria batérií Metalia 58
materiál: mosadz, farba: čierna
1. umyvadlová

30114704 84,-
2. umývadlová na dosku, bez vyobrazenia

30069497 121,-
3. sprchová

30052798 101,-
4. vaňová, bez vyobrazenia

30052789 128,-

Kúpeľňová séria Paris
materiál: oceľ, farba: čierna mat
1. držiak uterákov dvojramenný

27304251 23,90

2. háčik na uteráky 2 ks 

27308758 12,50/ 2 ks
3.  držiak toaletného papiera 

bez krytu 

27309210 15,90

4. WC kefa + držiak

27314959 15,90

5. dávkovač mydla

27316511 14,90

1

1 3

2 3 45

Košík do sprchy Sami
materiál: vysoko kvalitný hliník elox, farba: 
čierna mat, rozmery: 7,7 x 30 x 13,2 cm, vhodný 
na uloženie umývacích potrieb, jednoduchá 
a pohodlná inštalácia lepením alebo vŕtaním 
(lepiaca sada nie je súčasťou balenia)

28317410  23,90

27684829

30114704

27304251

25202137

28317410

27735675

28630870
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1. Skrinka s keramickým alebo skleneným umývadlom
2 zásuvky, vr. umývadla, bez batérie, Soft Close doraz, rozmery: 
š 100 x v 55 x h 54 cm

s keramickým umývadlom 
28509411 / 28521585 / 28516624 498,- 
so skleneným umývadlom 
28509572 / 28526960 / 28517982 535,- 

2. Vysoká skrinka
4 sklenené police, úchyty integrované do 
hrany dvierok, rozmery: š 35 x v 140 x h 20 cm, 
bez vyobrazenia

29198016 / 29204038 / 29228931 169,- 
so zrkadlom 
25901629 / 29213052 / 29193358 192,- 

1

Kúpeľňový nábytok Stella

materiál: MDF, farba: dub / biela vysoký lesk / smrekovec

biela smrekovec
28509411

29198016
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Skrinka Stella s keramickým alebo skleneným umývadlom
materiál: MDF, farba: dub / biela vysoký lesk / smrekovec, 2 zásuvky, 
vr. umývadla, bez batérie, Soft Close doraz, rozmery: š 74 x v 55 x h 51 cm

s keramickým umývadlom 
28524520 / 28477280 / 28509402 425,-
so skleneným umývadlom 
28479046 / 28526951 / 28477299 458,- 

Sprchový systém Vitalio Start 250
materiál: kov, plast, farba: chróm, lesk, výška 
113 cm, v sade: hlavová sprcha ∅∅ 25 cm, ručná 
sprcha ∅∅ 10 cm, 2 typy prúdu: dážď, intenzívny 
dážď, sprchová hadica dĺžky 175 cm, s termo- 
statickou batériou, tlačidlo Safe Stop pri 38 °C, 
funkcia Speed   Clean, systém Anti-Twist

28550747 373,-

Zrkadlo Silver Shadow s LED osvetlením a hodinami
IP24, s hodinami a vypínačom, LED osvetlenie hore a dole, 35 W, 3000 lm, 4300 K, 
zväčšovacie kozmetické zrkadlo, vysoko kvalitný hliníkový rám so vzhľadom kefovanej ocele

š 80 x v 70 cm 22345954 225,-
š 120 x v 70 cm 22345963 285,-Séria batérií Start S

materiál: mosadz, povrch: chróm

umývadlová 28719344 75,-
sprchová, bez vyobrazenia 28721561 79,-
vaňová, bez vyobrazenia 28719353 91,-

Sprchový kút BHMC2
materiál: 8 mm bezpečnostné sklo, povrchová úprava skla Easy Clean Glass proti 
usadzovaniu nečistôt, profily z lešteného hliníka, masívne horné pojazdy zaisťujú 
tichý chod, rozmery: výška 195 cm
š 90 x d 90 cm 
28237156 579,-
š 100 x d 100 cm 
28238362 599,-

zapínanie 
dotykovým
senzorom vrátane LED hodín2 

LIGHT
STEPS

Zóna
2

zväčšovacie kozmetické zrkadlo

Kúpeľňový radiátor Sigma
farba: biela, rovný, pripojenie štandardné, 
vr. 3 integrovaných držiakov na uteráky
753 W, š 60 x v 121,5 cm 
28666343 182,-
976 W, š 60 x v 157,5 cm 
28634146 214,-

dub

smrekovec

28237156

28550747

28666343

22345954

28719344

28524520
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materiál: MDF, povrchová úprava: melamín, dekor: svetlý dub, Soft Close doraz, skrinky predmontované

1. Skrinka pod umývadlo
závesná, 2 zásuvky, vr. organizéra

š 60 x v 56,5 x h 45 cm 
28467856  219,-
š 80 x v 56,5 x h 45 cm  
28479019  239,-

3. Umývadlo na skrinku
materiál: keramika, farba: biela, 
s prepadom, s otvorom na batériu, 
bez batérie, rozmery: v 2,1 x h 46 cm

š 60,8 cm  28467865 79,-
š 80,2 cm  28490612  92,-

2. Vysoká skrinka
závesná, 2 nastaviteľné a 2 pevné 
police, bez vyobrazenia

š 30 x v 150 x h 24 cm 
28490922   185,-
 

4. Zrkadlo s LED osvetlením
IP44, 4000 K, 400 lm, studená biela 
farba svetla, rozmery: v 74,1 x tl. 2,6 cm

š 60 cm  28458443 63,-
š 80 cm  28490913  69,-

5. Polička Paris
materiál: nerez, povrch: kefovaný, 
rozmery: š 28 x v 7,5 x h 12 cm

25546862 20,90

4

5

1

3

Kúpeľňový nábytok Urban

28467856

28490922

28467865

28458443

25546862
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Umývadlová batéria Flat
materiál: mosadz, povrch: chróm, vr. výpustu

24596785 59,-

Sprchový kút BHC
materiál: bezpečnostné sklo, hliník, s dvojdielnymi posuvnými dverami, bezpečnostné sklo 
v prevedení Transparent, dverné sklo s hrúbkou 5 mm a sklo pevnej steny s hrúbkou 4 mm, 
sklo s ochranou ROLSHIELD zabraňuje usadzovaniu nečistôt a vodného kameňa, profily 
z lešteného hliníka Brillant, bez vaničky a sprchového systému, rozmery: výška 190 cm

štvorcový 
š 80 x d 80 cm 24531236  279,-
š 90 x d 90 cm 24524607 289,-
obdĺžnikový, na objednávku 
š 100 x d 80 cm 24542308 282,-
š 120 x d 80 cm 24542317  287,-
š 120 x d 90 cm 24542326  307,-

Sprchová vanička Roth Dublin-M
materiál: liaty mramor, farba: biela, 
štvorcová, protišmykový povrch, odolná voči 
chemickému a mechanickému poškodeniu, 
je možné inštalovať priamo na podlahu alebo 
pomocou nožičiek, výška 3 cm, vr. nastaviteľ- 
ných nožičiek 90 – 100 mm, sifón ∅∅ 9 cm

š 80 x h 80 cm 21377820 119,-
š 90 x h 90 cm 21378364 125,-

Sprchový systém Arizona
materiál: nerez, plast, povrch: chróm, lesk, 
s termostatom, poistka pri 38 °C, výškovo 
nastaviteľný 80 – 120 cm, v sade: hlavová 
sprcha 25 x 25 cm, ručná sprcha 8 x 12 cm 
s 3 prúdmi, sprchová hadica dĺžky 150 cm, 
systém Anti-Twist, funkcia Easy Clean

27833311 259,-

Závesné WC Tirso so sedadlom
materiál: keramika, farba: biela, bezokrajové splachovanie, 
vr. WC sedadla s pozvoľným sklápaním Soft Close, rozmery: 
š 35,5 x v 35 x h 52 cm  

28902807  109,-

Kúpeľňová séria Paris
materiál: nerezová oceľ, povrch: chróm, lesk
1. dávkovač mydla

23792951   17,90

2. držiak s pohárom

23684599  14,90

3. držiak osušky

23673135   23,90

4. držiak uterákov
dvojramenný, dĺžka 49,5 cm

23686823     23,90

5. držiak toaletného papiera s krytom

23685051 17,50

6. WC súprava

23684377  22,50

12

3

4

5

6

vyrobené
v ČR

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

28902807

24596785

27833311

24531236

23792951

21377820
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materiál: MDF, kov, farba: biela, vysoký lesk, Soft Close doraz

1. Skrinka pod umývadlo s 2 zásuvkami
s praktickým organizérom, kompletne 
zostavená na ľahké zavesenie, bez umývadla 
a batérie, rozmery: v 56,5 x h 45 cm

š 59,5 cm  24625403 259,-
š 79,5 cm  26647096 279,-

2. Nábytkové umývadlo
materiál: keramika, farba: biela, s otvorom na batériu, 
bez batérie, s prepadom, rozmery: h 46 cm

š 61 x v 13 cm  24631808  95,-
š 81 x v 21 cm  26653923  99,-

3. Zrkadlo s LED osvetlením
IP44, 525 lm, 5700 K, so senzorom pohybu, súčasťou 
série kúpeľňového nábytku Beauty, rozmery: h 2 cm

š 60 x v 70 cm  24631817  129,-
š 80 x v 78 cm 26646589 159,-

3

2

1

Kúpeľňový nábytok Beauty

24625403
24631808 24631817
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1

2

Závesné WC Paris 
materiál: keramika, farba: biela, bezokrajové splachovanie Easy Clean, 
s hlbokým splachovaním, vodorovný odpad, bez WC sedadla, rozmery: 
š 37,5 x v 35 x h 52 cm

25352856 110,-
WC sedadlo Paris 
materiál: duroplast, farba: biela, odnímateľné, 
závesy z nerezovej ocele, pozvoľné sklápanie Soft Close

22577298 / 29243183 39,-

EASY
CLEAN

Vaňová zástena
3-dielna, materiál: 4 mm mliečne sklo, pochrómovaný 
hliníkový profil, otočná o 180°, rozmery: š 130 x v 140 cm

25394423  179,-

oblé

Vaňa Orlando
materiál: akrylát, farba: biela, odolná voči kyselinám, zásadám a kozmetickým prípravkom, odolná 
voči nárazom, ľahká údržba, rozmery / objem:

140 x 70 cm / 181 l 26087522 150,- 
150 x 70 cm / 193 l 26062149 153,- 
160 x 70 cm / 211 l  26088880 161,-

Sprchový systém Tina
materiál: pochrómovaný kov, plast, 
farba: biela-chróm, lesk, v sade: 
ručná sprcha 12 x 12 cm, hlavová 
sprcha 25 x 25 cm, sprchová 
hadica dĺžky 150 cm, posuvný 
držiak ručnej sprchy, dĺžka: 
102 – 122 cm, vr. batérie, systém 
Anti-Twist, funkcia Quick Clean

26710323  256,20

Séria batérií Nobless Tina 
materiál: mosadz, farba: biela-chróm
umývadlová

25577622 84,30

sprchová, bez vyobrazenia

25585388 101,10

vaňová, bez vyobrazenia

25578041 131,50

Kúpeľňová séria Bosse
materiál: polyresín, farba: biela / čierna
1. dávkovač mydla

25432590 / 25434541 10,95

2. mydlovnička

25430619 / 25433557 8,-
3. pohárik

25433283 / 25432581 8,-
4. WC súprava

25431454 / 25434444 15,50

Kúpeľňový radiátor Myra II
materiál: zliatina, farba: biela, pripojenie štandardné, oblé prevedenie
447 W, š 45 x v 96 cm 
26574592 49,-
795 W, š 60 x v 132 cm 
26579861 69,-
1013 W, š 60 x v 168 cm 
26572453 85,-

3
4

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

čierna

25352856

26087522

26574592

26710323

25394423

25432590

25577622
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1. Skrinka pod umývadlo
2 zásuvky, bez umývadla a batérie, úchyty 
integrované do hrany dvierok, rozmery: 
v 53 x h 45,5 cm

š 60 cm 
23095836 / 28759429 169,-
š 80 cm 
23095863 / 28759438 189,- 

4. Vysoká skrinka
2 dvierka, dizajnové úchytky, 
rozmery: š 35 x v 160 x h 30 cm

23095924 / 28759410  175,-

2. Umývadlo
materiál: keramika, farba: biela, 
s otvorom na batériu, bez batérie, 
s prepadom, rozmery: 
v 17 x h 46,5 cm

š 61 cm

23095854 79,-
š 81 cm

23095881 99,-

3. Dvojumývadlo
materiál: keramika, farba: biela, 
s otvormi na batérie, bez batérií, 
s prepadmi, na kombináciu 
2 skriniek šírky 60 cm, rozmery: 
š 120 x v 19 x h 46,5 cm, 
bez vyobrazenia

23095915 249,-

Kúpeľňový nábytok Side

1

2

4

biela biela

materiál: MDF, farba: biela / dub Canela, vysoký lesk, Soft Close doraz

23095836

23095854

23095915

23095924
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Zrkadlová skrinka Kandi s LED osvetlením
IP20, 2-krídlová, materiál: MDF, farba: biela, osvetlenie 5 W, 200 lm, 
vr. vypínača a zásuvky, 2 nastaviteľné sklenené poličky, rozmery: 
š 60 x h 19 x v 70 cm

28531566 135,-

Kozmetické stojančekové 
zrkadlo Palma
3-násobné zväčšenie, stojan, materiál: 
bambus, rozmery: š 16,2 x v 22 cm

24702917 13,90

Kúpeľňová séria Posa
materiál: plast, bambus / chróm, 
farba: biela-bambus / biela-chróm
1. dávkovač mydla

28412698 / 28428534 9,50

2. mydlovnička 

28383651 / 28428792 7,20

3. pohárik 

28426583 / 28426413 5,90

4. WC súprava

28425049 / 28423894 17,90

Kozmetický kôš Bambus
objem: 3 l, materiál: kov, bambus, 
rozmery: ∅ 17 x 24 cm, farba:

biela 28278340 16,90

čierna 28233376 16,90

Soft Close 
zatváranie

Kôš na bielizeň
dvojitý, objem: 2x 45 l, materiál: bambus, 
textil, rozmery: š 52 x v 63 x h 32 cm

24436845 32,-

čierna

Séria batérií Alicante
materiál: mosadz, 
povrch: chróm
umývadlová, vr. výpustu

20279853 72,-
sprchová, bez vyobrazenia

20286570 67,-
vaňová, bez vyobrazenia

20286589 89,-

Závesné WC New York 2.0
materiál: keramika, farba: biela, bezokrajové splachovanie Easy Clean, s hlbokým 
splachovaním, vodorovný odpad, bez WC sedadla, rozmery: š 36 x v 37 x h 53 cm

26624521  115,-
WC sedadlo New York 2.0
materiál: duroplast, farba: biela, odnímateľné, závesy z nerezovej ocele, pozvoľné 
sklápanie Soft Close

26616519   39,-

EASY
CLEAN

1

2

3

4

biela-chróm

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

26624521

28412698

24702917

24436845

28278340

28531566

20279853
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1. Kúpeľňová sada Kinga
vrátane umývadla a zrkadla, rozmery zrkadla: 
š 70 x v 60 x hr. 1,9 cm, 2 zásuvky, bez batérie, 
rozmery skrinky s umývadlom: š 60 x v 54 x h 45,6 cm

28779250  249,-

3. Vysoká skrinka
2 dvierka, rozmery: š 35 x v 146,8 x h 34,8 cm

28797605  139,-

2. Kúpeľňová sada Kinga
vrátane umývadla a zrkadla, rozmery zrkadla: 
š 70 x v 80 x hr. 1,9 cm, 2 zásuvky, bez batérie, 
rozmery skrinky s umývadlom: š 80 x v 54 
x h 45,6 cm, bez vyobrazenia

28797599  289,-

1

3

Kúpeľňový nábytok Kinga

materiál: MDF, čelá zásuviek MDF, farba: biela matná, čierne kovové úchytky, Soft Close doraz, predmontovaný

28779250

28797599

28797605
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WC kombi Arteco so sedadlom
materiál: keramika, farba: biela, vodorovný odpad, duálne splachovanie 3 / 5 l, 
bezokrajové splachovanie CleanOn, vr. duroplastového WC sedadla s pozvoľným 
sklápaním Soft Close, rozmery: š 36 x v 78,5 x h 66,5 cm 

28274825 129,-

Sprchový systém Retro
materiál: mosadz, farba: čierna mat, výška 108 cm, 
v sade: kohútová batéria rozstup 15 cm, hlavová 
sprcha ∅∅ 20 cm, ručná sprcha ∅∅ 6,4 cm, kovová 
sprchová hadica dĺžky 150 cm, funkcia Easy Clean 
na hlavovej sprche

28795645 299,-

Nástenné svietidlo
IP44, G9, materiál: kov, sklo, farba: čierno-biela, 
bez zdroja, zdroj je možné meniť
18 W, rozmery: ∅∅ svietidla 12 x š 13,5 x v 1,5 x h 16,2 cm

29526839  48,-
3x 20 W, rozmery: ∅∅ svietidla 17 x š 41,5 x v 16 
x h 12 cm, bez vyobrazenia

29526848 79,-

Umývadlová batéria 
Retro
materiál: mosadz, farba: 
čierna mat, bez výpustu, 
k dispozícii kompletná 
séria

28792017 88,-

Kúpeľňová séria Retro
materiál: mosadz, farba: 
čierna mat
1. držiak uterákov

dĺžka 40 cm

28786922 27,50

2. dvojitý háčik na uteráky

28770882 13,90

3. kruh na uteráky

28782832 17,-
4. držiak toaletného papiera s krytom

28919524 25,-

1

2

Bezrámová sprchová zástena 
Walk-In Tau Black
materiál: 6 mm bezpečnostné 
sklo, farba: čierna, povrchová 
úprava proti usadzovaniu 
nečistôt, obojstranná montáž, 
rozmery: výška 195 cm

š 90 cm      
29418495 209,-
š 100 cm      
29439025 219,-
š 110 cm, na objednávku

29439034 239,-
š 120 cm      
29439043 249,-
otočný diel Tau Flex 
š 30 cm, na objednávku

29415645 139,-

Sprchová vanička New York
obdĺžniková, materiál: vláknitý plastový 
kompozit, farba: sivá, protišmykový povrch, 
vhodná na bezbariérový prístup, na povrchovú 
a zápustnú montáž, výška 4 cm, sifón ∅∅ 9 cm

š 100 x h 80 cm 27213311  169,-
š 120 x h 80 cm 27213320  179,-
š 120 x h 90 cm 27212390   189,-

3

4

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

28795645

29526839
29418495

27213311

28792017

28274825
28786922
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2. Vysoká skrinka Xona
2 dvierka, 4 sklenené nastaviteľné police,  
1 pevná polica, rozmery: š 30 x v 150 x h 25,5 cm, 
bez vyobrazenia

23095818 139,-

1. Kúpeľňová sada Xona
vrátane umývadla a zrkadla, 2 zásuvky, umývadlo s otvorom na batériu, bez batérie,  
s prepadom, rozmery skrinky pod umývadlo: v 48 x h 41 cm, výška zrkadla: 65 cm

š 60 cm  23095775 259,-
š 80 cm  23095793 299,-

Kúpeľňový nábytok Xona

1

materiál: MDF, farba: biela lesk, chrómované úchyty, Soft Close doraz

2309581823095775
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Sprchový kút BHR
materiál: bezpečnostné sklo, profil hliník, štvrťkruhový, s dvojdielnymi posuvnými 
dverami, bezpečnostné sklo v prevedení Transparent, dverné sklo s hrúbkou 5 mm a sklo 
pevnej steny s hrúbkou 4 mm, sklo s ochranou ROLSHIELD zabraňuje usadzovaniu nečistôt 
a vodného kameňa, profily z lešteného hliníka Brillant, bez vaničky a sprchového systému, 
rozmery: výška 190 cm

š 80 x d 80 cm  24534244 279,-
š 90 x d 90 cm  24531227 289,-

Kúpeľňový radiátor Myra ll

Farba / pripojenie / prevedenie biela / štandardné / rovné

Šírka  45 cm 60 cm 45 cm 60 cm 60 cm

Výška  96 cm 96 cm 132 cm 132 cm 168 cm

Výkon 447 W 597 W 594 W 795 W 1013 W

Označenie 26568081 28533757 28520829 26577962 26577971

Cena 45,- 53,- 57,- 65,- 79,-

Séria batérií Elba
materiál: mosadz, farba: chróm, vr. výpustu
umývadlová   
20674403  42,-
sprchová, bez vyobrazenia  
20705419  42,-
vaňová, bez vyobrazenia   
20705400   52,-

Nástenné LED svietidlo
IP44, 6 W, 540 lm, 4000 K, prevedenie: 
kov, plast, farba: chróm-biela, životnosť 
30000 hod.

27516755   31,95

Ručná sprcha Cimbarra
materiál: plast, farba: chróm, ∅∅ 12 cm,  
3 typy prúdu: sprchový dážď, masážny 
prúd, sprchový dážď / masážny prúd, 
funkcie Easy Clean, pripojenie ½“

25779783 13,50

Súprava s hlavovou sprchou Denver
materiál: nerezová oceľ, plast, farba: 
chróm-biela, výškovo nastaviteľná  
82 – 140 cm, v sade: hlavová sprcha  
so sprchovým dažďom ∅∅ 24 cm, ručná 
sprcha ∅∅ 10 cm, 5 typov prúdu, posuvný 
držiak ručnej sprchy, sprchová hadica 
dĺžky 150 cm, systém Anti-Twist, funkcia 
Easy Clean

27829851 73,-

1

2

Košíky do sprchy
materiál: nerezová oceľ, povrch: chróm
1. Pyra   
rozmery: š 30 x h 10,5 x v 14 cm  
22446802 16,50

2. rohový Quadra   
rozmery: š 18 x h 18 x v 32 cm  
22316473 26,90

BEZ VŔTANIA

27516755

27829851

25779783

24534244

22446802

26568081

22316473

20674403
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1. Skrinka Rekord s umývadlom
1 dvierka, ľavé alebo pravé prevedenie, vr. umývadla, umývadlo s otvorom na 
batériu, s prepadom, bez batérie, rozmery:

š 40 x v 85 x h 31 cm  24813183 119,-
š 50 x v 85 x h 38 cm  24813192 149,-
š 60 x v 85 x h 45 cm  24813208 169,-

Kúpeľňový nábytok Rekord

2. Vysoká skrinka Rekord
2 dvierka, 4 nastaviteľné police, závesná, 
rozmery: š 33 x v 160 x h 29 cm

29637379 149,-

12

materiál: MDF, farba: biela lesk, Soft Close doraz

24813183 29637379
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Závesné WC Rekord so sedadlom
materiál: keramika, farba: biela, rozmery: 
š 36 x v 35 x h 52 cm, vr. WC sedadla, do 
vypredania zásob

28891862 73,-

Predstenový WC modul Duofix Delta
na zabudovanie do predstenovej 
inštalácie na čiastočnú alebo celú výšku 
miestnosti, montáž pred nosnú stenu 
alebo do sadrokartónovej konštrukcie, 
so splachovacou nádržkou pod omietku 
Delta 12 cm, hrúbka podlahy 0 – 200 mm, 
objem splachovania 3 / 6 l, na montáž 
závesného WC s pripojovacím rozstupom 
180 mm alebo 230 mm, výška 112 cm

27073621 / 30033304 159,-

LED zrkadlo Perfect
IP55, 22,6 W, 4000 K, rozmery:

š 60 x v 80 cm  27200650 175,-
š 60 x v 60 cm  22809539 149,-

Séria batérií Focus E2
materiál: mosadz, povrch: chróm 

1. umývadlová  20415648  69,-
2. sprchová  20415666  72,-
3. vaňová  20415657   85,-

1

2

3

Podomietkové teleso iBox
1 univerzálne teleso, viac funkčných 
riešení, pripojenie ½“ + ¾“

20724627 69,-

Prípojka hadice FIXFIT
pripojenie ½“

13133462 21,90

Podomietková batéria Focus E2
materiál: mosadz, povrch: chróm, 
jednocestná, rozmery: ∅ 15 cm

22955423 85,-

Vaňová sada Crometta 100 Vario
materiál: mosadz, povrch: chróm,  
v sade: ručná sprcha, ∅ 10 cm, 4 typy 
prúdov, sprchová hadica dĺžky 125 cm, 
držiak na stenu, funkcia Easy Clean, 
pripojenie ½“

25301104 45,-

Kúpeľňová séria Solo
materiál: mosadz, povrch: chróm 

1. držiak toaletného papiera  27508488 21,50

2. držiak toaletného papiera  27588967 33,50

3. WC súprava  27552449 31,50

4. háčik na uterák  27589562 8,50

5. dvojitý háčik  27589571 11,90

zvýhodnená sada modulu a závesného WC:  

189,-
ušetríte:  

43,- oproti kúpe samostatne2
1

3

4

5

20724627

13133462

25301104

27200650

22955423

20415648

28891862

27073621

27508488
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3. LED zrkadlo Bono s osvetlením
IP20, 4000 K, 2 integrované LED pásiky,  
brúsené hrany

š 50 x v 70 cm 
22809724 119,-
š 60 x v 80 cm 
22796853 129,-
š 70 x v 80 cm 
22802291 135,- 

1. Skrinka s umývadlom Cube
materiál: lamino, farba: biela / tmavý dub, s otvorom 
na batériu, bez batérie, s prepadom, Soft Close doraz, 
čierne lakované úchyty, rozmery: h 42 x v 62 cm

s 2 zásuvkami, š 55 cm 
27500590 / 27500581 245,-
s 2 zásuvkami, š 65 cm 
27513145 / 27513127 265,-
2. Nohy k nábytku Cube
balenie 2 ks, výška 24 cm, bez vyobrazenia

27496158 20,50  / 2 ks

3

1

4

4. Závesné WC Lyra Plus* 
materiál: keramika, farba: 
biela, bezokrajové splachovanie 
Rimless pre dokonalú hygienu 
a ľahké čistenie, bez WC 
sedadla

27187179  

WC sedadlo Lyra Plus*
materiál: duroplast, farba: biela, 
závesy z nerezovej ocele, 
pozvoľné sklápanie Soft Close

27187188  

Kúpeľňový nábytok Cube

tm. dub

Rimless

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

*Zaujíma vás aktuálna cena? Nájdete ju na www.bauhaus.sk alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu 
 +421 222 211 311. 

DENNE NAJNIŽŠIE CENY

27500590

27496158
22809724

27187179
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Kúpeľňová séria Niki
materiál: zliatina zinku, povrch: chróm, lesk
1. držiak toaletného papiera bez krytu

26457754 8,90

2. držiak toaletného papiera s krytom

26440480 26,50

3. polička
sklenená, dĺžka 50 cm

26451066 17,30

4. držiak uterákov dvojitý
dvojramenný, dĺžka 44 cm

26451987 15,30

5. dvojitý háčik na uteráky

26455156 8,50

6. dávkovač mydla

26459501 21,90

Séria batérií Polar Life 
materiál: mosadz, povrch: chróm 
umývadlová, bez vyobrazenia

28411932 39,-
sprchová, bez vyobrazenia

28379191 44,-
vaňová, bez vyobrazenia

28379182 59,-
bidetová

28379155 39,-

Sprchový systém Los Angeles
materiál: nerez, plast, povrch: chróm, lesk, s termostatom, poistka proti 
obareniu pri 38 °C, výškovo nastaviteľný 80 – 120 cm, v sade: hlavová sprcha 
∅∅ 30 cm, ručná sprcha ∅∅ 11 cm s 3 prúdmi, sprchová hadica dĺžky 150 cm, 
systém Anti-Twist, funkcia Easy Clean

27833302 239,-

Podlahový odtokový žľab vrátane roštu
materiál: plast, s okrajom a pachovým uzáverom, nehrdzavejúci, vhodný na perforovaný rošt, 
na výber z 2 variant roštu, odtok vody 28 l/ min., ∅∅ odtoku 40 mm, stavebná výška 72 – 110 mm, 
max. hrúbka dlaždice 10 mm, minimálna hrúbka podlahy 62 mm

d 55 cm 22991968 / 23788002  72,-/ sada

d 65 cm 22991977 / 23785298 77,-/ sada

d 75 cm 22991986 / 24452036 80,-/ sada

d 85 cm 22991995 / 24452045 87,-/ sada

d 95 cm 22992004 / 24456968 90,-/ sada

Pevná stena Walk Eco
materiál: 6 mm bezpečnostné sklo, rám leštený hliník, obojstranná montáž, 
rozmery: v 200 cm

š 80 cm 24540986 219,-
š 90 cm 24540995 229,-
š 100 cm 24541004 249,-
š 120 cm 24542344 259,-
š 140 cm 24542353 289,-

6
45

31
2

Závesný bidet Lyra*
materiál: keramika, farba: biela, s otvorom na batériu, 
vonkajší prívod vody, rozmery: š 36 x v 35 x h 53 cm

23101450 

24540986 22991968

26457754

28411932

2310145027833302
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materiál: MDF, farba: biela lesk, dub, integrované úchyty

1. Zrkadlová skrinka, rozmery: v 62 x h 16 cm

š 60 cm, dvojkrídlová 29035636 89,-
š 80 cm, trojkrídlová  29060735  119,-
2. Skrinka pod umývadlo, bez umývadla a batérie, 2 zásuvky, rozmery: v 83,3 x h 45,7 cm

š 60 cm 29054002  175,-
š 80 cm 29041244 199,-
3.  Skrinka pod umývadlo, bez umývadla a batérie, dvojkrídlová, rozmery: 

v 83,3 x h 45,7 cm, bez vyobrazenia

š 60 cm 29041235  119,-
š 80 cm 29035645 139,-

4. Vysoká skrinka, 3 dvierka, rozmery: v 171 x h 35,6 cm

š 35 cm  29054783  169,-
5. Midi skrinka, 2 dvierka, rozmery: v 126,8 x h 35,6 cm

š 35 cm  29054792  135,-
6.  Nábytkové umývadlo, s otvorom na batériu, s prepadom, bez batérie, 

rozmery: v 18 x h 46 cm

š 60 cm  26967165  79,-
š 80 cm 29035654 109,-

Kúpeľňový nábytok Spek

1

2

4

5

6

29035636

29054002

29054783

26967165

29054792

29041235
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Kúpeľňová séria Empire
materiál: polyresín, farba: béžová / sivá

1. dávkovač mydla

26073211 / 23099500 10,-
2. mydlovnička

26077116 / 23092697 8,25

3. pohárik

26072485 / 23092688 8,25

4. WC súprava

26075226 / 23099519 17,-

Sprchová sada My Select S Vario
materiál: kov, plast, povrch: chróm, lesk, v sade: ručná sprcha 
∅∅ 11 cm, 3 typy prúdu, prepínanie pomocou tlačidla, sprchová hadica 
dĺžky 175 cm, posuvný držiak ručnej sprchy, dĺžka: 40 – 61 cm, funkcia 
Quick Clean, systém Anti-Twist, vr. sady na uchytenie na stenu bez 
vŕtania

25299014 95,-

Termostatická sprchová batéria 
Precision Flow
materiál: mosadz, povrch: chróm, bezpeč-
nostná poistka proti obareniu pri 38 °C, 
poistka prietoku vody 

28723220 112,-

Držiak uterákov Omega
materiál: mosadz, povrch: chróm, lesk

dĺžka 60 cm  22541983  27,90

Predložka Bambus
materiál: bambus, protišmykové 
penové podložky na spodnej 
strane, ľahká údržba, rozmery: 
š 70 x v 50 cm 

29602933 17,90

Umývadlová batéria Kolva
materiál: mosadz, povrch: chróm, lesk, vr. výpustu, ľahko sa 
čistí a udržuje, systém EasyFix zaisťuje rýchlu inštaláciu 

28934721 69,-

Sprchový kút Hammer
materiál: 6 mm bezpečnostné sklo číre, chrómované profily, štvrťkruhový, rádius R550, bez  
vaničky, rozmery: výška 199 cm

š 80 x d 80 cm 22318406  269,-
š 90 x d 90 cm 22457035  269,-

sivá

1
3

4

2

29602933

26073211

22541983

28934721

22318406

25299014

28723220
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1. Skrinka pod umývadlo
výškovo nastaviteľné kovové nohy, bez 
umývadla a batérie

š 50 x v 83 x h 36 cm, 2 dvierka  
28757742 78,-
š 60 x v 80 x h 46 cm, 2 dvierka, 1 zásuvka  
28777935 94,-
š 80 x v 80 x h 46 cm, 3 dvierka, 1 zásuvka  
28759544 109,-

3. Umývadlo
materiál: keramika, farba: biela, s otvorom 
na batériu, bez batérie, s prepadom

š 50 x v 16 x h 36,5 cm  
28759818 69,-
š 60 x v 17 x h 46,5 cm  
23095854 79,-
š 80 x v 17 x h 46,5 cm  
23095881 99,-

2. Vysoká skrinka
3 dvierka, výškovo nastaviteľné kovové 
nohy

š 60 x v 186 x h 34 cm  
28759395 169,-

4. Závesná skrinka
2 dvierka, 3 police

š 60 x v 61 x h 24 cm  
28759809 72,-

1
2

3

4

Kúpeľňový nábytok Ava

materiál: MDF, lamino, farba: biela vysoký lesk

28757742

28759395 28759818 28759809
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Kozmetické stojančekové zrkadlo Lina
3-násobné zväčšenie, otočné, chróm, 
rozmery: ∅∅ 15 x v 34,5 cm

24513906 9,90

Kúpeľňový koberec Zottel
mikrovlákno, protišmyková spodná  
strana, farby: biela, hnedá, ružová, kivi, 
čierna, červená, sivá, tmavomodrá, 
tyrkysová, rozmery: š 50 x d 80 cm

napr. 23844162 10,90

Vaňová sada Bilbao
materiál: mosadz, plast, farba: chróm, strie-
borná, ručná sprcha ∅∅ 12 cm, s držiakom 
a hadicou dĺžky 150 cm, 3 druhy prúdu, 
systém Easy Clean pre ľahké čistenie 

25782921 15,90

Kúpeľňová séria Flakoni
materiál: polyresín, farba: biela / sivá / čierna
1. dávkovač mydla   
23200269 / 23202733 / 23202751 5,93

2. mydlovnička   
23189094 / 23154083 / 23189508 4,28

3. pohárik   
23186059 / 23186013 / 23186031 5,-
4. WC súprava   
23203301 / 23203374 / 23203392 16,-

Séria batérií Nobless Edge
materiál: mosadz, povrch: chróm 

1. umývadlová  23057623  75,90

2. sprchová  23057632  80,90

3. vaňová  23061101   91,-

2

1

3
Rohová vaňa Korsika
materiál: akrylát, farba: biela,  
objem: 135 l, rozmery: d 150 x š 100 cm

ľavé prevedenie   21391796 139,-
pravé prevedenie  21392319 139,-

Kôš na bielizeň Stripe
objem: 54 l, materiál: plátno, farba: 
bielo-sivá, rozmery: š 38 x h 38 x v 48 cm

26633147 11,90

Vaňové madlo
materiál: nerezová oceľ, dĺžka 25 cm, 
max. nosnosť 120 kg 

24771315 19,50

sivá čierna

certi�kované

1

2

3

4

23057623

21391796

25782921

23844162

24771315

23200269

26633147

24513906
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1. Skrinka pod umývadlo
výškovo nastaviteľné kovové nohy, bez 
umývadla a batérie, 1 zásuvka

š 55 x v 80 x h 30 cm, 2 dvierka  
28757751 87,-
š 65 x v 80 x h 30 cm, 2 dvierka  
28777944 98,-
š 75 x v 80 x h 33 cm, 3 dvierka  
28759535 105,-

3. Umývadlo
materiál: keramika, farba: biela, s otvo-
rom na batériu, bez batérie, s prepadom

š 55 x h 44 cm  
23061086 45,-
š 65 x h 45 cm  
23095508 55,-
š 75 x h 48 cm  
23095526 79,-

2. Zrkadlo s LED osvetlením
IP44, 6 W, 5500 K, 1 skrinka, 1 polička 

š 70 x v 104 cm  
28759401 125,-
š 80 x v 104  cm  
28776163 135,-

4. Nízka skrinka
2 dvierka, výškovo nastaviteľné kovové nohy

š 60 x v 84 x h 30 cm  
28759793 92,-

5. Vysoká skrinka
2 dvierka, výškovo nastaviteľné kovové nohy

š 30 x v 186 x h 29 cm  
28759386 109,-

1

2

3

4

5

Kúpeľňový nábytok Ava

materiál: MDF, lamino, farba: biela vysoký lesk

28757751

28759401 23061086 28759793

28759386
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WC kombi Piano
materiál: keramika, farba: biela, vodorovný / zvislý 
odpad, splachovanie 3 / 6 l, vr. vypúšťacieho ventilu 
Geberit, vr. WC sedadla a montážnych skrutiek

vodorovný odpad  21524121 114,-
zvislý odpad  21522499 114,-

WC súprava Rumba
materiál: nerezová oceľ, matná, v rôznych tvaroch:

1. ovál  23577042 8,75

2. kónická  23583678 8,75

3. rovná  25466146 8,75

4. guľatá  23576890 8,75

Štvrťkruhový sprchový kút Penza
materiál: 6 mm bezpečnostné sklo, jednokrídlové 
otočné dvere, univerzálne Ľ / P otváranie, bez vaničky, 
variant skla: kocky, výška 195 cm

š 80 x d 80 cm  22212395 289,-
š 90 x d 90 cm  22212401 289,-

Súprava s hlavovou sprchou Brooklyn
materiál: nerez, plast, povrch: chróm, výška 81 cm,  
v sade: hlavová sprcha so sprchovým dažďom ∅ 25 cm, 
ručná sprcha ∅ 12 cm, 3 typy prúdu, posuvný držiak ručnej 
sprchy, sprchová hadica dĺžky 150 cm, systém Anti-Twist, 
funkcia Easy Clean

27808425 85,-

Kozmetický kôš Elmo
objem: 3 l, materiál: nerez, rozmery: ∅ 16,8 x v 24 cm

13060542 7,90

2

3

Séria batérií T-Gold
materiál: mosadz, povrch: chróm  

1. umývadlová  27869079  39,-
2. sprchová  27890529  52,-
3. vaňová  25816884   59,-

Kúpeľňová séria Paris
materiál: nerezová oceľ, sklo, povrch: kefovaný  

1. držiak uteráka   23687914       15,90

2. dávkovač mydla  23792951       17,90

1

4

3

2

1

2

1

22212395

27808425

27869079

23687914

21524121
23577042

13060542
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1. Závesná skrinka
1 dvierka, rozmery: š 34 x h 15 x v 56 cm

26025434 62,-

2. Vysoká skrinka
2 dvierka, 1 zásuvka, vrátane koša na 
bielizeň, rozmery: š 35 x h 31 x v 180 cm

26028114 209,-

3. Umývadlo
materiál: keramika, farba: biela, s otvorom 
na batériu, bez batérie, s prepadom

š 50 cm  26023580 44,-
š 60 cm  26026048 49,-

4. Skrinka pod umývadlo
2 dvierka, bez umývadla a batérie, 
rozmery: h 31 x v 80 cm

š 50 cm  26026941  74,-
š 60 cm  26015198  78,-

Kúpeľňový nábytok Olivia 

1

2

3

4

materiál: dvierka lakované MDF, korpus lamino, farba: biela lesk

26025434

26028114 26023580 26026941
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Zrkadlová skrinka Numa  
s LED osvetlením
2-krídlová, 2 sklenené police, 
v hornej časti zásuvka 230 V, 
materiál: MDF, farba: biela, 
osvetlenie 2 W, rozmery:  
š 58 x v 60 x h 22 cm

23225943 102,-

Vaňová zástena Pikto II
1-dielna, materiál: 4 mm bezpečnostné 
sklo, s dekorom, pochrómovaný hliníkový 
profil, rozmery: š 80 x v 140 cm

25550298 75,-

Vaňa Klára
materiál: akrylát + ABS, farba: biela

rozmery: d 150 x š 70 cm, objem: 115 l  21391617 105,-
rozmery: d 160 x š 70 cm, objem: 140 l  21391662 119,-
rozmery: d 170 x š 70 cm, objem: 150 l  21386659 129,-

Sprchová sada Gratl
farba: chróm, v sade: ručná sprcha  
∅ 12 cm, 3 typy prúdu, prepínanie 
pomocou tlačidla, sprchová hadica dĺžky 
150 cm, posuvný držiak ručnej sprchy 
dĺžky 80 cm, systém Anti-Twist, funkcia 
Easy Clean

25785045 32,50

Kozmetické nástenné zrkadielko Kanani
3-násobné zväčšenie, okrúhle, otočné  
a teleskopické, chróm, obojstranné, 
roztiahnutie do šírky až 52 cm, rozmery:  
∅ 17 x v 40,5 cm 

22550633  10,90

Kúpeľňová séria Ivo 
materiál: polyresín, korok, 
farba: biela
1. dávkovač mydla  
26170307 11,50

2. mydlovnička  
26169785 7,-
3. pohárik  
26170112 8,-
4. WC súprava  
26170121 23,-

Séria batérií Titania Hit
materiál: mosadz, povrch: chróm 
umývadlová    
25846119  33,70

sprchová, bez vyobrazenia   
25755279  35,40

vaňová, bez vyobrazenia   
25756713   43,80

vyrobené
v ČR

2

4

3
1

25846119

22550633
25785045

21391617 25550298

23225943

26170307
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4

2

3

1

5

Kúpeľňový nábytok Madera

1. Skrinka pod umývadlo
1 dvierka, 3 otvorené police, bez umývadla 
a batérie, rozmery: š 65 x v 60 x h 33 cm

26012764 55,-

2. Nízka skrinka 
1 dvierka, 2 zásuvky, rozmery:  
š 33 x v 110,2 x h 30 cm

26013217 72,-

4. Poličky
farba: svetlý dub, rozmery:  
š 30 x v 30 x h 14,5 cm, balenie 2 ks

25999493 23,-/ 2 ks

3. Zrkadlová skrinka
farba: svetlý dub, polička v skrini je 
odnímateľná a ponúka tak flexibilný 
úložný priestor, 3 otvorené police,  
1 sklenená polica, rozmery:  
š 65 x v 65 x h 16,1 cm

26011956 69,-5. Kúpeľňová predložka Zottel
mikrovlákno, protišmyková spodná 
strana, farby: biela, hnedá, ružová, kivi, 
čierna, červená, sivá, tmavomodrá, 
tyrkysová, rozmery: š 50 x d 80 cm

napr. 24807326 10,90

materiál: drevotrieska, farba: antracit, svetlý dub

24807326

26012764

26013217 26011956 25999493
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Umývadlo Sharki
materiál: keramika, farba: biela, s otvorom na batériu, s prepadom, montáž na stenu aj 
na dosku, rozmery: š 61,5 x v 18,5 x h 45 cm

22676548 68,-

Závesné WC Arteco so sedadlom
materiál: keramika, farba: biela, bezokrajové 
splachovanie CleanOn, vr. WC sedadla s pozvoľným 
sklápaním Soft Close, rozmery: š 35,5 x v 36 x h 53 cm, 
do vypredania zásob 

27531776   129,-

Kúpeľňový regál Norway
materiál: drevo, 3 police, 4 kolieska na ľahkú 
manipuláciu, rozmery: š 35 x v 72 x h 31 cm 

24016113         74,-

Držiak uterákov
materiál: kov, povrch: chróm, trojramenný, 
každé rameno v inej vzdialenosti od 
hlavného ramena, rozmery:  
š 43,5 x v 83 x h 23 cm

24436827 42,90

Kozmetický kôš Bibo
objem: 3 l, materiál: nerezová oceľ, 
povrch: chróm, rozmery: ∅ 16,8 x v 24 cm

20134527 7,90

Kúpeľňová séria Cooper
materiál: polyresín, bambus, farba: sivá

1. dávkovač mydla  23276288 11,90

2. mydlovnička  23327414 11,40

3. pohárik  23365371 9,80

4. WC súprava  23311596 22,40

2

4

3

1

Séria batérií Queen
materiál: mosadz, povrch: chróm
umývadlová   
21513208   75,-
sprchová, bez vyobrazenia  
21511099      78,-
vaňová, bez vyobrazenia   
21512630      99,-

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

21513208

22676548

24016113

23276288

27531776

24436827

20134527
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2. Zrkadlo s poličkou
materiál: lamino, farba: grafit, 
jednoduchá montáž, rozmery:  
š 60 x v 68 x h 10 cm

25794953 31,-

1. Skrinka pod umývadlo
2 dvierka, bez umývadla a batérie, 
rozmery: š 82 x v 62 x h 28 cm

26012764 55,-

3. Závesná skrinka
1 dvierka, 1 polička, rozmery:  
š 33 x v 68 x h 28 cm

25794935 29,-

5. Vysoká skrinka
1 dvierka, 3 poličky, rozmery:  
š 33 x v 137 x h 28 cm

25789755 59,-

7. Vysoká skrinka
4 dvierka, rozmery: š 62 x v 137 x h 28 cm

25792647 88,-

4. Nízka skrinka
1 dvierka, 1 polička, rozmery:  
š 33 x v 82 x h 28 cm

25793400 31,-

6. Vysoká skrinka
1 dvierka, 3 poličky, rozmery:  
š 33 x v 195,5 x h 28 cm

25794944 72,-

3

1

5
2

4

6

7

Kúpeľňový nábytok Oslo

materiál: lamino, farba: grafit, biela, dvierka sú vybavené magnetickou západkou, jednoduchá montáž

26012764 25794935

2579264725789755

25794953 25793400 25794944
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WC kombi Kaskada so sedadlom*
materiál: keramika, farba: biela, so splacho-
vacím kruhom, horizontálny alebo vertikálny 
odpad, rozmery: š 35,5 x v 76 x h 64,5 cm 

horizontálny odpad    20269076

spodný odpad    20270209

Kúpeľňová séria Milano
materiál: plast, kov, povrch: chróm, biely lak 

1. dávkovač mydla  22982722  6,50

2. mydlovnička  22982740  4,20

3. pohárik  22982704   4,20

4. WC súprava  22982500  8,50

5. odpadkový kôš, objem 5 l  22982759  11,50

Séria batérií Sharp
materiál: mosadz, povrch: chróm 

1. umývadlová  24854739  74,10

2. sprchová  24840862  80,90

3. vaňová  24854720   84,30

Umývadlo Colour*
materiál: keramika, farba: biela, s otvorom na batériu, bez batérie, s prepadom,  
rozmery:  
š 50,5 x v 14,5 x h 40,5 cm  27658082 

š 60,5 x v 15 x h 45 cm  27745878 

WC sedadlo Stone
materiál: duroplast, funkcia 
pozvoľného sklápania Soft Close, 
odnímateľné 

23831049 32,90

Vaňa Arles
materiál: akrylát, farba: biela, odolná voči kyselinám, zásadám a kozmetickým 
prípravkom, odolná proti nárazom, ľahká údržba, rozmery: d 170 x š 75 cm, objem: 232 l 

13222098 168,-

1 2

3

Kúpeľňový koberec Zottel
materiál: mikrovlákno, farby: biela, hnedá, 
ružová, kivi, čierna, červená, sivá, tmavomodrá, 
tyrkysová, rozmery: š 50 x d 80 cm 

napr. 23842892 10,90

2

4

3

1

5

DENNE NAJNIŽŠIE CENY

*Aktuálnu cenu nájdete na www.bauhaus.sk, prípadne kontaktujte zákaznícku podporu +421 222 211 311.

24854739

27658082

23842892

23831049

13222098

20270209

22982722
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Sprchový kút Supernova 
materiál: rám hliník, 3 mm bezpečnostné sklo s povrchovou úpravou AntiCalc, 
spoľahlivý patentovaný systém pojazdu Anti-Block so zárukou 10 rokov, 
dodávané v zmontovanom stave, rádius R500, rozmery: š 90 x d 90 x v 195 cm

čierny rám + číre sklo 
28846251  482,70

Čistič spŕch a kúpeľní
500 ml, odstráni mastnotu, nečistoty 
aj vodné usadeniny

27624339 4,60

Sprchový kút Supernova 

28846251 27624339
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Sprchový kút Supernova 
materiál: rám hliník, 3 mm bezpečnostné sklo s povrchovou úpravou AntiCalc, 
spoľahlivý patentovaný systém pojazdu Anti-Block so zárukou 10 rokov, dodávané 
v zmontovanom stave, rádius R500, rozmery: š 90 x d 90 x v 195 cm

biely rám + sklo Grape, na objednávku 
28846260  464,40

Sprchová vanička Elipso Pro
materiál: liaty mramor, farba: biela, štvrťkruhová, rádius 
R500, protišmykový povrch, možnosť inštalácie priamo na 
podlahu alebo pomocou nožičiek, výška 3 cm, sifón ∅∅ 9 cm

š 90 x h 90 cm 28858867  171,40

nožičky Galaxy Base 28858885 12,20 

Kúpeľňová predložka Wuschel
materiál: mikrovlákno, farby: béžová, sivá, hnedá, rozmery:

š 50 x d 80 cm napr. 25610448  16,40

š 60 x d 90 cm napr. 25612471  21,90

Kôš na bielizeň
objem: 50 l, materiál: plátno, bambus, 
rozmery: ∅∅ 36 x v 50 cm

27553211 19,90

Súprava s hlavovou sprchou Manhattan
materiál: mosadz, plast, farba: čierna mat, výškovo 
nastaviteľná 77 – 124 cm, v sade: hlavová sprcha 
30 x 30 cm, ručná sprcha 11 cm s 3 prúdmi, sprchová 
hadica dĺžky 150 cm s ochranou proti krúteniu, 
funkcie Easy-Clean, súčasťou je montážny materiál

28639752  189,-

Sprchová termostatická batéria Zapo
materiál: mosadz, farba: čierna mat, bezpečnostná 
poistka proti obareniu pri 38 °C, funkcia Eco-Stop na 
obmedzenie prietoku vody až o 50 % na úsporu vody 
bez poklesu celkového výkonu

29319862    99,-

Košík do sprchy Sami
materiál: vysoko kvalitný hliník elox, farba: čierna mat, 
rozmery: 7,7 x 30 x 13,2 cm, vhodný na uloženie umývacích 
potrieb, jednoduchá a pohodlná  inštalácia lepením 
alebo vŕtaním (lepiaca sada nie je súčasťou balenia)

28317410  23,90

Košík do sprchy Lela
materiál: vysoko kvalitný hliník elox, 
farba: čierna mat, rozmery: 6,2 x 30,2 
x 21,3 cm, vhodný na uloženie umývacích 
potrieb, jednoduchá a pohodlná 
inštalácia lepením alebo vŕtaním 
(lepiaca sada nie je súčasťou balenia)

28312770  23,90

Vaničkový sifón W012
materiál: plast, farba: bielo-
čierna, ∅∅ 90 mm, stavebná 
výška 65 mm, napojenie 
na rúrku ∅∅ 40 / 50 mm, 
prietok 37,2 l/ min., plne 
čistiteľný

30156627      24,50

béžová hnedá

28846260

30156627

28639752

29319862

28312770

28317410

25610448

27553211

28858867
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1. Kúpeľňová sada Elegance 45
materiál: lamino, farba: biela / sivá,  
1 dvierka, ľavé alebo pravé prevedenie,  
vr. zrkadla s LED osvetlením, IP44, Soft Close 
doraz, rozmery zrkadla: v 60 x š 45 cm, 
rozmery skrinky: š 45 x v 68 x h 34 cm 
(rozmery vr. umývadla), vr. umývadla,  
s otvorom na batériu vpravo, bez batérie

24458432 / 24471235 188,-
sivá

1

2

Kúpeľňová sada Elegance 45

24458432
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WC súprava s držiakom 
toaletného papiera Ilayda
materiál: kov, farba: chróm, 
rozmery: š 20 x v 71 x h 20 cm

25421066 49,90

Závesné WC Empire
materiál: keramika, farba: biela,  
s hlbokým splachovaním, vodorovný 
odpad, bez WC sedadla, rozmery:  
š 35 x v 38 x h 51 cm

22229261 98,-

WC sedadlo Empire
materiál: duroplast, farba: biela, 
odnímateľné závesy z nerezovej ocele, 
pozvoľné sklápanie Soft Close

22239640 / 29243165   34,-

Kúpeľňová séria Marina
materiál: mosadz, povrch: chróm, lesk
1. držiak toaletného papiera bez krytu 
20180681 11,60

2. dvojitý háčik na uteráky   
20184328 6,14

3. držiak uterákov dvojramenný   
dĺžka 48 cm  
20184805 17,60

4. WC súprava   
nádoba: sklo  
20184814 22,-

Umývadlová batéria Metalia 58  
s bidetovou sprškou
materiál: mosadz, povrch: chróm, 
prepínanie pomocou tlačidla na sprške

30094046 118,-

Predložka Noodles
materiál: PVC, s protišmykovou spodnou stranou, farby: biela, 
čiernobiela, čierna, modrá, je možné používať v interiéroch aj 
exteriéroch, napr. ako protišmykovú predložku do sprchy alebo 
rohožku na čistenie obuvi, ľahko sa čistí, rozmery: š 60 x d 40 cm

napr. 28378152 12,70

Sprchový systém Croma 160 Showerpipe
materiál: pochrómovaný kov, plast, 
povrch: chróm, lesk, v sade: hlavová 
sprcha ∅ 16 cm, ručná sprcha ∅ 10 cm,  
4 typy prúdu, vr. termostatickej batérie, 
posuvný držiak ručnej sprchy, sprchová 
hadica dĺžky 170 cm, bezpečnostná 
poistka proti obareniu pri 40 °C, funkcia 
Quick Clean, systém Anti-Twist

22166696 288,-

1

2

3

4

2. Pevná stena Walk Eco
materiál: 6 mm bezpečnostné sklo, 
rám leštený hliník, obojstranná montáž, 
rozmery: v 200 cm, il. foto

š 80 cm 24540986  219,-
š 90 cm 24540995  229,-
š 100 cm 24541004  249,-
š 120 cm 24542344  259,-
š 140 cm 24542353  289,-

Kozmetický kôš NewIcon
materiál: oceľ, farba: biely lak, pozvoľné 
zatváranie veka, objem: 3 l, ∅ 16,8 cm, 
výška 26,4 cm

25194960 23,90

22166696

28378152

30094046

20180681

25421066

22229261

25194960

24540986
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1. Skrinka s umývadlom Petit
materiál: lamino, farba: biela lesk, 
čerešňa, sivá lesk, 1 dvierka, ľavé alebo 
pravé prevedenie, vr. umývadla, bez 
batérie, umývadlo s otvorom na batériu 
vpravo, rozmery: š 40 x v 69,5 x h 23 cm

biela lesk  28717056 105,-
čerešňa  28723415 105,-
sivá lesk  28723406 115,-

2. Závesné WC Deep
materiál: keramika, farba: biela, 
bezokrajové splachovanie Rimless pre 
dokonalú hygienu a ľahké čistenie,  
bez WC sedadla

28723424 129,-

3. WC sedadlo Deep
materiál: duroplast, farba: biela, pozvoľné 
sklápanie Soft Close

28723433 64,50

Rimless

Kúpeľňový nábytok Petit

1

2

3

biela lesk sivá lesk

POZVOĽNÉ SKLÁPANIE

28717056 28723424 28723433
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Kúpeľňová séria Flakoni
materiál: polyresín, farba: biela / sivá / čierna
1. dávkovač mydla   
23200269 / 23202733 / 23202751 5,93

2. mydlovnička   
23189094 / 23154083 / 23189508 4,28

3. pohárik   
23186059 / 23186013 / 23186031 5,-
4. WC súprava   
23203301 / 23203374 / 23203392 16,-

LED zrkadlo Chrystal Stripe
IP20, s vypínačom, LED osvetlenie, 15 W, rozmery: š 50 x v 70 cm

26908377 65,-

Ovládacie tlačidlo M1720 
materiál: plast, farba: biela, na 
predstenové inštalačné systémy  
a WC nádrže na zamurovanie, duálne 
mechanické splachovanie, kompatibilné 
pre všetky predstenové inštalačné nádrže 
na zamurovanie Alca a Komfort, rozmery:  
š 247 x v 165 x h 19 mm

24814344 43,60

Dizajnový ventilátor Lima 100
IP45, 12 W, rozmery:  
š 20 x v 20 x h 12,2 cm, ∅ 9,8 cm, 
materiál: hliník, plast, farba: biela lesk  
/ bronz, prietok vzduchu 110 m3/ hod., 
motor ventilátora je osadený klznými 
ložiskami a poistkou proti preťaženiu

29399509 / 29358801 25,50

Umývadielko Tigo
materiál: keramika, farba: biela, vhodné do malých priestorov, s otvorom na batériu 
vpravo / vľavo, s prepadom, bez batérie, rozmery: š 45 x v 15,5 x h 23,5 cm

27178438 / 28793199 56,-

biela čierna

tiež v prevedení:

Bidetová podomietková batéria Fresh
farba: chróm, s integrovaným držiakom, 
stop ventil na sprške, podomietkové 
pripojenie G 1/2“, záruka na kartušu 5 rokov

25846304 80,90

Predstenový inštalačný systém na 
závesné WC misy AM101/1120
na montáž pred nosnú stenu alebo 
do sadrokartónovej konštrukcie, 
hrúbka podlahy 0 – 200 mm, duálne 
splachovanie 3 / 6 l, na montáž 
závesného WC s pripojovacím rozstupom 
180 mm alebo 230 mm, výška 1120 mm

25588572 160,60

Séria batérií Oglio
materiál: mosadz, povrch: chróm  
umývadlová    
28934730  52,-
sprchová, bez vyobrazenia   
28876470       56,-
vaňová, bez vyobrazenia   
28876489       68,-

1 3 4

2

bronz

26908377

28934730

24814344

25846304

23200269

25588572

29399509

27178438
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Skrinky pod umývadlo 

3. Glass
materiál: drevotrieska, farba: dub, 2 zásuvky, sklenené čelá zásuviek, Soft Close doraz, 
rozmery: š 61 x v 58 x h 40 cm, bez umývadla

27276606 115,-

1. Satinato
materiál: drevotrieska, farba: biela, 2 dvierka so sklenenou výplňou satinato, rozmery:  
š 57 x v 63 x h 33 cm, bez umývadla

27290439 59,-

2. Quadro
materiál: drevotrieska, farba: biela, sklenené dvierka, 3 zásuvky, rozmery:  
š 67 x v 58,5 x h 29,5 cm, bez umývadla

27256699 59,-
4. Wood
materiál: drevotrieska, farba: dub, 6 poličiek po bokoch, s dvierkami uprostred, rozmery: 
š 65 x v 60 x h 30 cm, bez umývadla

27248890 65,-

1

3

2

4

27290439

27276606

27256699

27248890
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Umývadlo Lyra*
materiál: keramika, farba: biela, elegantné umývadlo v klasickom tvare, s otvorom 
na batériu alebo bez otvoru, s prepadom, vďaka rozmerom vhodné aj do menších 
priestorov

š 50 cm s otvorom / bez otvoru 21522620 / 23095456  
š 55 cm s otvorom / bez otvoru 21523924 / 21523182  
š 60 cm s otvorom / bez otvoru 21523544 / 21523377 

WC kombi Lyra Plus*
materiál: keramika, farba: biela, duálne  
splachovanie 3 / 6 l, šikmý, vodorovný 
alebo zvislý odpad, bez WC sedadla, 
rozmery: š 36 x h 63 x v 77 cm

vodorovný odpad 21514089 

zvislý odpad  21522985

šikmý odpad 21523173

Kúpeľňová predložka Wuschel
materiál: mikrovlákno, farba: béžová, 
rozmery:

š 50 x d 80 cm 
25616181   16,40 
š 60 x d 90 cm  
25608692   21,90

Umývadlová batéria Titania Smart
materiál: mosadz, povrch: chróm, páková, 
jednoduchá montáž a údržba

25842250 47,20

Sprchový box Black Sea
materiál: bezpečnostné sklo, hliník, bočné steny 5 mm bezpečnostné sklo, štvrťkruhový, 
dvere s magnetickým zámkom, vr. akrylátovej sprchovej vaničky, rozmery: v 210 x š 90 cm

27165111 449,-

Kúpeľňová séria Nara
materiál: polyresín, kov, farba: béžovo-biela 

1. dávkovač mydla  23099573 / 23091232 11,50

2. mydlovnička  23099564 / 23099607 8,-
3. pohárik  23099555 / 23099591 8,-
4. WC súprava  23099582 / 23091241 17,-

WC sedadlo Lyra*
materiál: duroplast, farba: biela, závesy  
z nerezovej ocele, vhodné na WC misu Lyra

21522639  

Kôš Jute okrúhly
materiál: plast, farba: béžová, 
rozmery: ∅∅ 17 x v 13 cm

27869282 5,55

2

43
1

tiež v prevedení:

sivá

DENNE NAJNIŽŠIE CENY

*Aktuálnu cenu nájdete na www.bauhaus.sk, prípadne kontaktujte zákaznícku podporu +421 222 211 311.

25842250

21522620

25616181

21514089

27869282

23099573

27165111
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veľký úspech jednoduchá otvorená sprcha tvorená 
iba pevnou sklenenovou zástenou v kombinácii 
s odtokom v úrovni podlahy. Podobná zástena však 
vyžaduje pevné držiaky, absolútne presnú montáž 
a náročnejšiu údržbu, aby sa postupom času nestala 
nevzhľadnou. Okrem toho musíte vždy počítať 
s trochou vody na podlahe, ktorú budete musieť po 
sprchovaní zotrieť stierkou alebo mopom. Pokiaľ už 
v kúpeľni máte sprchovú vaničku, môže byť tým 
správnym riešením klasický sprchový kút z tvr-
deného bezpečnostného skla. Má jednoduchšiu 
konštrukciu a voda sa vďaka nej dostane len tam, 
kam má.

Z rôznych tvarov a prevedení si 
vyberie naozaj každý
V prípade, že si chcete zaobstarať pevnú sprchovú 
zástenu s dverami alebo dokonca celý sprchový 
kút, sú vaše možnosti takmer neobmedzené. Stále 
máte k dispozícii klasický rohový vstup s posuvnými 
dverami, zakúpiť však je možné aj sprchový kút 
s rohovým vstupom s dvoma otočnými časťami, 
dvojkrídlovými kývnymi dverami alebo štvrťkruhové 
sprchové kúty. Možností je naozaj veľa a novému 
usporiadaniu vašej kúpeľne sa tak nekladú žiadne 
medze. Vždy sa však pred nákupom radšej poraďte 
s odborníkmi. Naši odborní poradcovia vám radi 
pomôžu vybrať to najvhodnejšie riešenie presne 
pre vašu kúpeľňu.

Zameranie a objednávka
O tvare a veľkosti vášho sprchového kúta roz-
hoduje rozmer sprchovej vaničky. Pred náku-
pom je teda dôležité vaničku presne zmerať 
a stenu naplánovať podľa jej rozmerov. Nová 
sprchová stena bude presne nadväzovať 
na vonkajší okraj sprchovej vaničky. Pokiaľ máte 
odtok v úrovni podlahy, je situácia jednoduchšia, 
pretože nie ste obmedzovaní pôdorysom vaničky. Aj 
tak je však treba už pri lepení obkladov rozhodnúť, 
kde bude sprchová stena umiestnená. Najčastejšie 
sa pôdorys sprchy plánuje na veľkosť 90 x 90 cm.

Pozor pri demontáži starého kúta
Pri demontáži starého sprchového kúta postu-
pujte opatrne, aby ste nepoškodili dlažbu 
na podlahe a obklady na stene. Zapravenie 
menších nedostatkov je ešte jednoduché, 

Prečo si zaobstarať nový 
sprchový kút?
Sprchový kút je vystavený neustálemu striedaniu 
vlhka a sucha, kontaktu s mydlom, sprchovým 
gélom, šampónom a agresívnymi čistiacimi pro-
striedkami, ktoré si vyberajú svoju daň. Ak k tomu 
pripočítame ešte aj mechanické namáhanie pohy-
blivých častí a koľajnicových systémov, je jasné, že 
sprchový kút tvorený klasickou kombináciou hliníka 
a plastu nám nemôže slúžiť večne. Moderné 
sprchové kúty zo skla sú výrazne stabilnejšie 
a vzhľadovo oveľa atraktívnejšie. Rekonštrukcia 
sprchy tak môže byť zásadným krokom, ktorý 
do vašej kúpeľne prinesie zaujímavú „wellness“ 
atmosféru.

Bude stačiť len 
nová sprchová zástena?
Keď už sa púšťate do rekonštrukcie svojej 
kúpeľne, rozhodne nebuďte zbrklí. Najprv 
odmontujte pôvodný sprchový kút a kritic-
kým pohľadom zhodnoťte stav obkladov 
a cementových škár medzi nimi. Sú škáry 
biele a čisté, alebo tmavé a škvrnité? Boli 
na držiak pôvodného sprchového kúta 
vyvŕtané otvory do obkladov? Je možné ich 
použiť aj pre nový kút, alebo je nutné obklady 
vymeniť? Aký je stav sprchovej vaničky? Sú v nej 
praskliny alebo je už odpad dokonca poškodený 
nevzhľadnou koróziou? Pokiaľ chcete namonto-
vať aj novú sprchovú batériu a sprchovú tyč alebo 
moderný sprchový panel, mali by ste veľmi presne 
zmerať, či máte k dispozícii dostatok priestoru 
a môžete pritom využiť aj pôvodne vyvŕtané otvory 
v stene.

Sklo alebo plast, stena alebo 
kút?
Potom, čo celé generácie užívateľov kúpeľní 
zápasili s nepraktickými a nehygienickými 
závesmi, znamenal pred 30 rokmi prí-
chod uzavretého sprchového kúta z hliníka 
a plastu s rohovým vstupom zásadný zlom. Teraz 
však už máme opäť trochu iné nároky a predstavy 
o vzhľade kúpeľne. Pretože veľké sprchy vhodné 
aj pre staršie osoby nie sú svojim vzhľadom väč-
šinou príliš atraktívne, zožala v posledných rokoch 

Nová tvár pre vašu kúpeľňu
Urobte si radosť a odmeňte sa novým sprchovým kútom vo vašej kúpeľni. Montáž je jednoduchá a nevzniká pri nej mnoho 
neporiadku. Dôležitá je len presnosť pri práci. Poradíme vám, aké prípravné práce je potrebné vykonať a ako pri montáži 
správne postupovať.

ak však bude potrebné vymeniť viac dlaždíc, 
môže byť lacnejšie obložiť stenu úplne znovu. 
Starý silikón je možné odstrániť na to určenými 
špeciálnymi prostriedkami. Pred montážou 
nového kúta by mal byť povrch úplne čistý 
a škáry neporušené a zapravené.

Potrebný materiál 
a náradie

 krátka a dlhá vodováha

 ceruzka

 detektor potrubia a el. prúdu v stene

 vŕtačka a vrtáky do muriva a obkladov

 hmoždinky a skrutky (ak už nie sú 
súčasťou balenia sprchového 
kúta / steny)

 skrutkovač / aku skrutkovač

 maliarska krepová páska

 kartušová pištoľ

 sanitárny silikón

 hladidlo na škáry

Viac informácií
nájdete

v katalógu
Montážny servis

Montážny servis

IN
ŠTA

LU
JEMEM

ONTUJEM
E

ZA PEVNÉ CENY

Montáž sprchového kúta

Cena montáže od: 155 €
www.bauhaus.sk/montazny-servis
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ONTUJEM
E
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EVNÉ CENY
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Najprv je nutné demontovať starý 
sprchový kút. Odstráňte zvyšky silikó-
nu a dôkladne skontrolujte sprchovú 
vaničku, predovšetkým odtok
a prípadné praskliny.

Ak je všetko v poriadku, vezmite ľahké 
gumové kladivko a opatrne s ním 
poklepte na obklady. Obzvlášť veľkú 

pozornosť treba venovať obkladom, 
do ktorých bude zabudovaný držiak na 
stenu alebo závesy sprchovej steny. Je 
všetko dostatočne pevné? Uistite sa, že 
na povrchu obkladov nie sú praskliny
a že sa pod nimi nenachádzajú žiadne 
dutiny. Je veľmi dôležité, aby sprchová 
stena bola ukotvená naozaj pevne
a bola tak dostatočne stabilná.

Pred začatím práce
Skôr ako sa do montáže pustíte, ešte raz pomo- 
cou dlhej vodováhy skontrolujte, či je stena na- 
ozaj rovná. Jedinou možnosťou, ako prípadnú  
nerovnosť steny vyrovnať, je úprava profilu  
v medziach, ktoré umožňuje jeho konštrukcia. 
Ak by bola bočná stena čo aj len trochu šikmá, 
nepôjdu sprchové dvere správne zatvárať. Podlo- 
žie musí byť úplne čisté a zbavené mastného 
povlaku. Znovu skontrolujte, či nedošlo k poško- 
deniu vodovodných rúrok a elektrického vede-
nia a či sú dodržané minimálne rozostupy od 
elektrických zásuviek a ďalších elektrických 
zariadení.

1

432

Tip: Na čo by ste 
v žiadnom prípade 
nemali zabudnúť!

 sprchovú zástenu by mali inštalovať 
vždy aspoň 2 osoby

 sklenená stena sa nesmie dotýkať 
dlažby na podlahe – hrozí jej prasknutie!

 pokiaľ je to možné, pri manipulácii so 
sklom a silikónom majte vždy rukavice

 podlahu alebo vaničku pred montážou 
úplne zakryte

 postupujte vždy presne podľa 
montážneho návodu výrobcu

Dôkladná príprava je základ

Vŕtanie bez príklepu
Pri vŕtaní do steny s obkladom nikdy nepoužívajte 
príklep. Aby vám vrták po obklade nekĺzal, je 
vhodné na miesto vŕtania nalepiť kúsok kla-
sickej alebo krepovej lepiacej pásky. Použite 
nový, ostrý vrták na kameň alebo obklady. 
Vyvŕtaný otvor potom vysajte alebo vyfúknite 
a vložte doň vhodné hmoždinky. Pamätajte, 
že na sadrokartónové steny je potrebné použiť 
špeciálne hmoždinky. Hmoždinky zatlačte a na- 
montujte profil. Priskrutkujte ho pomocou aku 
skrutkovača a nakoniec potom citlivo dotiahnite 
ručne skrutkovačom. 

Montáž pevnej steny 
Ak má vaša nová sprcha aj podlahový profil, 
treba ho prichytiť k podlahe, resp. k sprchovej 
vaničke a vzniknutú škáru utesniť sanitárnym 
silikónom. Bočnú stenu potom do profilu nasu-
niete tak, ako je uvedené v návode. Vzhľadom 
na rozmery a hmotnosť skla je vhodné tento krok 
vykonávať v dvoch ľuďoch. Pri montáži skla dáva-
jte pozor, aby ste ho nesunuli po zemi. Mohlo by 
prasknúť alebo by ste mohli poškrabať dlažbu 
na podlahe. Ochrannú fóliu zo skla zložte až po 
skončení všetkých prác.

Presné vymeranie
Profil sprchovej zásteny priložte s pomocou vodo-
váhy k stene a miesta na vyvŕtanie otvorov si 
označte ceruzkou. Dajte pozor, aby vyvŕtaný otvor 
nevyšiel na vodorovnú hranu obkladu. V takom 
prípade je možné profil otočiť, dodržte však 
značenie na podlahe alebo sprchovej vaničke. 
Precízne vymeranie je veľmi dôležité, venujte mu 
preto dostatok času. Aj jeden zle vyvŕtaný otvor 
kazí celkový dojem, a navyše môže kolidovať  
s ďalšími otvormi na uchytenie.
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Nasadenie dverí
Pri montáži sprchových dverí postupujte rovnako 
ako pri bočnej stene. Dvere sa väčšinou vešajú 
alebo prichytávajú skrutkami. Vždy postupujte 
podľa priloženého návodu. Nezabudnite na 
priehľadnú tesniacu lištu, ktorá príde na spodnú 
hranu skla. Dôležité: závesy sprchovej steny 
majú väčšinou veľmi malý priestor na nastavenie 
výšky. Dvere sa v žiadnom prípade nesmú dotý-
kať podlahy, aj ľahko vyvýšená hrana dlaždice 
by ich mohla poškodiť.

Montáž madla dverí
Nakoniec na dvere priskrutkujte úchytku a za- 
rážky (ak sú súčasťou balenia). Tento krok je 
potrebné urobiť s pomocou klasického ručného 
skrutkovača – pri doťahovaní tak budete mať 
väčší cit a nepoškodíte jemný závit na skrutkách. 
Dávajte pozor na správne umiestnenie tesne-
nia a podložiek, aby sa predišlo poškodeniu  
o kovanie. Aj tu je potrebné postupovať presne 
podľa návodu.

Upevnenie k stene
Po vyrovnaní skla je možné tabuľu pevne usadiť 
v profile. Ak použijete aku skrutkovač, zapnite 
ho len na prvý stupeň a dajte pozor na krútiaci 
moment. Bezpečnejšie je v tomto prípade pou-
žitie klasického ručného skrutkovača.

Príprava škáry na utesnenie  
silikónom
Než škáru medzi stenou a profilom utesníte, 
oblepte stenu aj profil krepovou lepiacou pás-
kou. Vymedzíte si tak priestor na škáru. V návode  
k sprchovej stene sa dozviete, kam je treba 
silikón aplikovať. Pozor: na trhu sú aj sprcho- 
vé steny, pri ktorých sa kvôli ich špeciálnemu 
tesniacemu systému môže silikón použiť len  
z jednej strany – buď zvonka alebo zvnútra.

Použitie silikónu
Použite naozaj kvalitný sanitárny silikón. Apliko-
vať ho môžete zdola nahor alebo opačne. Tip: 
pracujete so silikónom prvýkrát? Vyskúšajte si 
správny postup aplikácie najskôr na kúsku dosky 
alebo kartónu. Po aplikácii silikónu povrch spoja 
zarovnajte hladidlom na škáry pod správnym 
uhlom. Silikón nechajte minimálne 24 hodín 
schnúť, počas tejto doby nesmie prísť do kon-
taktu s vodou.

Montáž stabilizačnej tyče
Ak nemáte uzavretý sprchový kút, namontujte 
nakoniec medzi obklady a sklenenú sprchovú 
stenu teleskopickú stabilizačnú tyč. Upevní sa 
v pravom uhle k stene maximálne 15 až 20 cm 
od rohu sklenenej steny. Teleskopické sta-
bilizačné tyče sa na stenu montujú o 1 až  
2 cm vyššie, ako je úroveň sprchovej steny. Pri 
inštalácii nezabudnite na gumové tesnenie, 
inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia alebo 
prasknutia skla.
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Sprchové kúty

Tonga 

napr. š 90 x d 90 cm   22182832  219,-

Hammer

š 80 x d 80 cm  22318406 269,-
š 90 x d 90 cm  22457035 269,-

Gamma

š 100 x d 80 cm  24668985 / 24666271 449,-
š 120 x d 80 cm  24666280 / 24668994 469,-

Delta

š 90 x d 90 cm  26425043 339,-

Penza

š 80 x d 80 cm  22212395 289,-
š 90 x d 90 cm  22212401 289,-

BHR

š 80 x d 80 cm  24534244 279,-
š 90 x d 90 cm  24531227 289,-

bez sprchovej vaničky a sprchového systému

22318406

24668985

22212395

24534244

22182832

26425043
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Supernova
biely rám + sklo Grape, bez sedadla, na objednávku  
š 90 x d 90 cm   28846260 464,40

Pivot
bez sedadla  
š 90 x d 90 cm   28858858 458,20

Pivot 
čierny rám, bez sedadla, na objednávku 

š 90 x d 90 cm   28858894 488,80

Supernova
čierny rám + číre sklo   
š 90 x d 90 cm  28846251    482,70

Corniche Bifold

š 80 x d 80 cm  27187683 199,-
š 90 x d 90 cm  27187692 219,-

Luzern 

napr. š 90 x d 90 cm   22183631  219,-

28858858

28846251

28846260

22183631

28858894

27187683
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Omega

š 100 cm  24923532 459,-
š 110 cm  24912673 469,-
š 120 cm  24668967 479,-
š 140 cm  24898764 519,-
š 150 cm  24669933 529,-
bočná stena š 80 cm  24664752 215,-
bočná stena š 90 cm  24668976 215,-

BHMD2 + BHMS

š 120 x d 80 cm  (BHMS 27209790) 584,-
š 120 x d 90 cm  (BHMS 26981697) 594,-
š 140 x d 80 cm  (BHMS 27209790) 604,-

BHDP + BHPS

š 100 x d 80 cm  (BHPS 24531254) 388,-
š 120 x d 80 cm  (BHPS 24531254) 394,-
š 120 x d 90 cm  (BHPS 24532275) 397,-

BHMC2

š 90 x d 90 cm  28237156 579,-
š 100 x d 100 cm  28238362 599,-

Blix Slim
čierny rám + číre sklo 

š 90 x d 90 cm   30152847  461,30

BHC

š 80 x d 80 cm  24531236 279,-
š 90 x d 90 cm  24524607 289,-
š 100 x d 80 cm, na objednávku  24542308 282,-
š 120 x d 80 cm, na objednávku  24542317 287,-
š 120 x d 90 cm, na objednávku  24542326 307,-

24531236

30152847

24531254 27209790

24923532

28237156
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Sprchové posuvné dvere BHMD2

š 120 cm  26981688 395,-
š 140 cm  27206472 415,-

Sprchové dvere do niky Heidi NEO II – dvojkrídlové
napr. 90 / 195 cm, strieborné / čierne profily

30150939 / 30150984   259,- / 269,-

Sprchové dvere do niky Heidi NEO I – jednokrídlové
napr. 90 / 195 cm, strieborné / čierne profily

30151233 / 30150966 239,- / 249,-

BH FXP + PF
čierny rám 

napr. š 120 x d 90 cm   29531295 + 29551716  738,-

Sprchová stena Walk-in Tau

napr. š 90 x v 195 cm  29418495  209,-
Sprchová stena Walk Eco

napr. š 90 x v 200 cm  24540995   229,-

29531295 29418495 24540995

269816883015093930151233
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Sprchové vaničky

Dublin-M
materiál: liaty mramor, polomer: R550

š 80 x h 80 x v 3 cm  21378753 119,-
š 90 x h 90 x v 3 cm  21377389 125,-

Elipso Pro
materiál: liaty mramor, polomer: R500

š 90 x h 90 x v 3 cm  28858867 171,40

nožičky Galaxy Base  28858885 12,20

Elipso Pro Chrome
materiál: liaty mramor, polomer: R500

š 90 x h 90 x v 3 cm  28862840 192,80

nožičky Galaxy Base  28858885 12,20

Belfast
materiál: akrylát, polomer: R550

š 80 x h 80 x v 6 cm  29316562 95,-
š 90 x h 90 x v 6 cm  29311415 105,-

UFA
materiál: akrylát, polomer: R550

š 80 x h 80 x v 12,5 cm  22212438 89,-
š 90 x h 90 x v 12,5 cm  22212447 94,-

Samara
materiál: akrylát, polomer: R550

š 80 x h 80 x v 20 cm  22192318 147,-
š 90 x h 90 x v 20 cm  22192327 152,-

Rondex
materiál: akrylát, polomer: R550

š 80 x h 80 x v 16 cm  30094727  115,-
š 90 x h 90 x v 16 cm  30047873   119,-

Belfast
materiál: akrylát 

š 80 x h 80 x v 6 cm  29317389 95,-
š 90 x h 90 x v 6 cm  29316465 105,-

Oceľová Jika Sofia*
materiál: oceľ

š 70 x h 70 x v 13,5 cm  21522611  
š 80 x h 80 x v 13,5 cm  22790165  
š 90 x h 90 x v 13,5 cm  22822934  

DENNE NAJNIŽŠIE CENY

*Aktuálnu cenu nájdete na www.bauhaus.sk, prípadne kontaktujte zákaznícku podporu +421 222 211 311.

29316562

22192318

28862840

22212438

30094727

21522611

21378753

28858867

29317389
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Prestol
materiál: liaty mramor 

š 120 x h 90 x v 3,5 cm  26981615 329,-
š 140 x h 90 x v 3,5 cm  27504228 398,-

Neptun 
materiál: liaty mramor 

š 120 x h 90 x v 3 cm  29615852  349,-

Perseus Pro Chrome
materiál: liaty mramor 

š 90 x h 90 x v 3 cm  30197741  192,80

nožičky Galaxy Base  28858885 12,20

New York sivá
materiál: kompozit 

š 100 x d 80 x v 4 cm  27213311 169,-
š 120 x d 80 x v 4 cm  27213320 179,-
š 120 x d 90 x v 4 cm  27212390 189,-

New York čierna
materiál: kompozit 

š 100 x d 80 x v 4 cm  27215061 169,-
š 120 x d 80 x v 4 cm  27210473 179,-
š 120 x d 90 x v 4 cm  27215706 189,-

Dublin-M
materiál: liaty mramor 

š 100 x h 80 x v 3 cm  22575681 155,-
š 120 x h 80 x v 3 cm  22575690 165,-
š 120 x h 90 x v 3 cm  22570774 175,-

Dublin-M
materiál: liaty mramor 

š 80 x h 80 x v 3 cm  21377820 119,-
š 90 x h 90 x v 3 cm  21378364 125,-

BH Square
materiál: liaty mramor 

š 90 x h 90 x v 3 cm  28237165 199,-
š 100 x h 100 x v 3 cm  28282730 249,-

Mars
materiál: akrylát 

š 80 x h 80 x v 12,5 cm  25387645 89,-
š 90 x h 90 x v 12,5 cm  25384822 94,-

25387645

30197741

22575681

21377820

27213311

26981615

28237165

27215061

29615852
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Sprchové boxy

Hydromasážny Ottawa black

š 90 x v 215 cm  22283416 529,-

Bheco

š 90 x v 195 cm  24540968 399,-
Black Sea

š 90 x v 210 cm  27165111 449,-

Peppermint 

š 85 x v 225 cm  28278508 499,-

White Sea 

š 90 x v 210 cm, na objednávku   25892042 449,-

Bheco Deep

š 90 x v 210 cm  24540977 519,-

24540968

24540977

27165111

28278508

25892042

22283416
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Rohová Nimes

rozmery: d 140 x š 140 cm, na objednávku  13222232  220,-
rozmery: d 150 x š 150 cm  13223224 250,-

Rohová Korsika

rozmery: d 165 x š 75 cm 

ľavé / pravé prevedenie   21391796 / 21392319 139,-

Rohová Monika

rozmery: d 160 x š 100 cm  

ľavé / pravé prevedenie   21392364 / 21392540 212,-

Rohová Viola

rozmery: d 140 x š 140 cm 21390988 165,-

Akrylátové vane

vyrobené
v ČR

vyrobené
v ČR

vyrobené
v ČR

21391796

21392364

21390988

13222232
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Arles

rozmery: d 170 x š 75 cm  13222098 168,-

Atlanta

rozmery: d 180 x š 90 cm   26232368 242,-
rozmery: d 190 x š 80 cm   26277101 245,-
rozmery: d 200 x š 90 cm  26270252 290,-

Orlando

rozmery: d 140 x š 70 cm   26087522 150,-
rozmery: d 150 x š 70 cm   26062149 153,-
rozmery: d 160 x š 70 cm   26088880 161,-

Miramas

rozmery: d 165 x š 75 cm 

ľavé / pravé prevedenie   13222256 / 13222249 179,-

26087522

13222256

13222098

26232368
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Trendy

rozmery: d 170 x š 70 cm   26237415 185,-
rozmery: d 180 x š 80 cm   26241267 205,-

Klára

rozmery: d 150 x š 70 cm   21391617 105,-
rozmery: d 160 x š 70 cm   21391662 119,-
rozmery: d 170 x š 70 cm   21386659 129,-

Karina

rozmery: d 160 x š 70 cm  21390881 145,-

Vardy

rozmery: d 170 x š 75 cm   26359036 215,-
rozmery: d 180 x š 80 cm   26371128 239,-
rozmery: d 190 x š 90 cm   26412823 259,-

vyrobené
v ČR

vyrobené
v ČR

vyrobené
v ČR

vyrobené
v ČR

Montáž vane

Cena montáže od: 100 €
www.bauhaus.sk/montazny-servis

IN
ŠTA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

21391617

26237415

21390881

26359036
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Vaňové zásteny

Čierna

š 75 x v 140 cm  28232133  98,-
Pikto II

š 80 x v 140 cm  25550298  75,-

GPP1, 1-dielna / 2-dielna 

1-dielna, š 75 x v 140 cm  21698600 105,-
2-dielna, š 90 x v 140 cm  21700116 179,-

3-dielna

š 130 x v 140 cm  25394423  179,-

Cube

š 80 x v 140 cm  25552586  79,-

Fireworks, 2-dielna

š 125 x v 140 cm  23836363  188,-

25552586

21698600

25550298

25394423

28232133

23836363
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Sprchové závesy

Eve

PEVA, š 180 x v 200 cm  22935850 8,90
Clear Sea

PEVA, š 180 x v 200 cm  22940757 8,90

Ice

textil, š 120 x v 200 cm  22944810  9,90
Pruhy

textil, š 120 x v 200 cm  22943376 9,90
Be Free

textil, š 180 x v 200 cm  25262308 12,90
Zen Garden

textil, š 180 x v 200 cm  25259036 12,90

Biely

PEVA, š 180 x v 200 cm  22944838 7,90
Rákos

PEVA, š 120 x v 200 cm  22927769 7,90
Sea modrý

PEVA, š 120 x v 200 cm  22939199 7,90

Damašek

PEVA, š 180 x v 200 cm  22934662 8,90

Regattta

PEVA, š 120 x v 200 cm  22945114 7,90

Rugen modrý

PEVA, š 180 x v 200 cm  22941334 8,90

22945114 22944838 22939199 22927769

22934662 22935850 22940757 22941334

22944810 22943376 25262308 25259036
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Bezpečnostný program

certi�kované

  Uľahčite si každodennú 
hygienu s týmito jednoduchými, 
ale efektívnymi pomocníkmi: 
praktické madlá, sedadlá  
a stoličky poskytujú spoľahlivú 
oporu pri používaní vane alebo 
sprchy. Zvýšenie toalety uľahčuje 
samostatné vstávanie z WC bez 
cudzej pomoci. Vďaka tomu 
budete môcť svoju kúpeľňu 
plnohodnotne využívať aj  
v pokročilom veku.

  Výrobky, ktoré sú 
certifikované ako bezpečnostné 
podľa aktuálnych európskych
noriem sú označené logom:

certi�kované

Vaňové madlo
materiál: nerezová oceľ, na montáž na 
stenu, vr. upevňovacieho materiálu, 
nosnosť max. 120 kg
biele, dĺžka 250 mm / 300 mm / 450 mm
24765770 / 24767387 / 24767235 

 od 16,50

nerez lesk, dĺžka 250 mm / 300 mm / 
450 mm
24771315 / 24767369 / 24767998 

 od 19,50

nerez mat, dĺžka 250 mm / 450 mm
24745453 / 24764892 

 od 19,50

čierne, dĺžka 250 mm / 450 mm
27687004 / 27762415 

 od 21,50

certi�kované

Vaňové madlo
materiál: nerez mat, dĺžka 300 mm, 
rovné alebo zaoblené, na montáž na 
stenu, úchopová plocha pogumovaná, 
vr. upevňovacieho materiálu, kvalitná 
povrchová úprava, nosnosť max. 120 kg

24772503 24,50

Madlo prísavné
materiál: plast, dĺžka 320 / 400 mm, 
farba: biela, jednoduchá montáž, 
nosnosť max. 40 kg

23855702 / 23505371 od 6,90

Madlo prísavné
materiál: plast, ∅ 117 / 105 mm, 
prevedenie s jednou / dvoma 
prísavkami, jednoduchá montáž, bez 
vŕtania a lepenia, nosnosť max. 40 kg

24768645 / 24768016 od 4,90

Vaňové madlo zahnuté
materiál: nerezová oceľ, dĺžka 630 mm,  
na montáž na stenu, úchopová plocha 
pogumovaná, vr. upevňovacieho 
materiálu, kvalitná povrchová úprava, 
nosnosť max. 120 kg

24772309 39,-

Madlo na uľahčenie vstávania
materiál: nerezová oceľ lesk (leštená), 
dĺžka 600 mm, možnosť vyklopenia 
hore, vr. upevňovacieho materiálu, 
jednoduchá montáž, nosnosť max. 100 kg

24767350 62,-

Vaňové madlo lomené
materiál: nerez lesk / nerez mat, dĺžka 
370 mm, na montáž na stenu, vr. 
upevňovacieho materiálu, nosnosť max. 
120 kg

24770826 / 24765080 26,50

certi�kované

certi�kované

24765770

24772503 24772309
24770826

23855702
24768645

24767350
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Kúpeľňová stolička
materiál: plast, hliník, farba: bielo-strieborná, sedacia 
plocha sa zvažuje smerom k okraju tak, aby z nej mohla 
odtekať voda, jednoduchá montáž, ∅ 315 mm, výškovo 
nastaviteľné nohy 355 – 510 mm s protišmykovým 
zakončením, nosnosť max. 150 kg

23618011 25,90

Kúpeľňová stolička
materiál: plast, hliník, farba: bielo-strieborná, s otvormi 
na odtok vody, výškovo nastaviteľné nohy 375 – 550 mm  
s protišmykovým zakončením, rozmery:  
š 550 x h 455 x v 525 mm, nosnosť max. 110 kg

24767800 29,-

Kúpeľňová stolička s operadlom
materiál: plast, hliník, farba: bielo-strieborná, výškovo 
nastaviteľné nohy 750 – 920 mm s protišmykovým 
zakončením, s otvormi na odtok vody, rozmery:  
š 525 x h 480 x v 920 mm, nosnosť max. 110 kg

24771166 46,-

Sklopné sprchové sedadlo
materiál: plast, hliník, farba: biela, s otvormi na  
odtok vody, rozmery: š 320 x h 320 mm, nosnosť  
max. 110 kg

24771333 49,-

Sklopné sprchové sedadlo
materiál: nerezová oceľ, plast, farba: čierna, kovové 
úchyty do steny, rozmery: š 330 x h 340 x v 70 mm, 
nosnosť max. 120 kg

27706769 72,50

Sklopné sprchové sedadlo
materiál: nerezová oceľ, plast, farba: biela / čierna, 
celokovové uchytenie, rozmery: š 330 x h 340 x v 70 mm,  
nosnosť max. 120 kg

27676853  / 27705085 104,90

Sedadlo do vane
materiál: plast, hliník, farba: bielo-strieborná, s pro-
tišmykovými gumovými chráničmi, s otvormi na odtok 
vody, rozmery: š 740 x h 230 x v 185 mm, nosnosť max. 
110 kg

24745499 40,-

certi�kované

Sedadlo do vane
materiál: plast, hliník, farba: bielo-strieborná, s pro-
tišmykovými gumovými chráničmi, s otvormi na odtok 
vody, s operadlom, rozmery: š 500 x h 300 x v 880 mm, 
nosnosť max. 110 kg

24763631 49,-

certi�kované

Sklopné sprchové sedadlo Chrome
materiál: nerezová oceľ, plast, masívne celokovové 
uchytenie, rozmery: š 410 x h 374 x v 130 mm, nosnosť 
max. 150 kg

30307823 177,50

certi�kované

certi�kované

certi�kované

24771333

30307823

23618011
24767800 24771166

24763631

24745499

27706769 27676853
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Ručné sprchy

Čierna
počet funkcií: 3 

30179262  8,40

Viktorika
počet funkcií: 1 

27242838 4,90

Cuba
počet funkcií: 4 

27631047 9,50

Plitivica
počet funkcií: 3 

25787139 16,50

vhodné pre osoby
s handicapom

Haifoss
počet funkcií: 1 

25787209 13,50

Guarrizas
počet funkcií: 5 

25778197 12,50

Spitter Massage Bubble
počet funkcií: 3 

25776021 13,50

Bilbao
počet funkcií: 3 

25777079 11,50

Cimbarra
počet funkcií: 3 

25779783 13,50

Lech
počet funkcií: 3 

25776614 8,50

Glymur
počet funkcií: 1 

25787218 13,50

Mugel  
počet funkcií: 3 

25816662 14,90

27242838 25776614 30179262 27631047

2578720925778197

25816662

25787139

25777079

25779783

25776021

25787218
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My Select E Vario
počet funkcií: 3 

27747388 42,-

MySelect S Vario
počet funkcií: 3 

25299564 42,-

Raindance Select E
počet funkcií: 3 

25294499 69,-

Mali Buk  
počet funkcií: 3 

25787306 19,90

Vitalio Start
počet funkcií: 3 

22565965 27,90

Gratl  
počet funkcií: 3 

25787254 18,80

Tatzel
počet funkcií: 5 

25787111 15,30

Raysko 
počet funkcií: 3 

25787227 18,50

Babsko  
počet funkcií: 3 

25787148 18,50

Crometta 1 Jet
počet funkcií: 1 

25157255 15,20

Croma
počet funkcií: 4 

20200206 32,-

Vitalio Comfort 100
počet funkcií: 3 

22689953  29,90

25787111

25787254

20200206

25157255

25787306

27747388

25787227

22565965

25299564

25787148

22689953

25294499
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Sprchové a vaňové sady, sprchové hadice

Sprchová sada Cuba
počet funkcií: 3

27666979 14,90

Sprchová sada Gratl
počet funkcií: 3

25785045 32,50

Sprchová sada Kjos
počet funkcií: 3

25768374 29,90

Sprchová sada Maui
počet funkcií: 3

27684829 34,50

Vaňová sada Napoli
počet funkcií: 3

20678450  10,90

Sprchová sada 
Vitalio Comfort 100

počet funkcií: 2, 
bez vyobrazenia

25963452 69,-
počet funkcií: 3

22689971 81,-

Sprchová sada 
My Select S Vario
počet funkcií: 3

25299014 95,-

Sprchová sada Mali Buk
počet funkcií: 3

25760413 45,-

Sprchová sada 
Crometta 100 Multi
počet funkcií: 3

23397648 69,-

Sprchová sada 
Vitalio Start
počet funkcií: 2

22507851 47,-

Vaňová sada Mini
počet funkcií: 1

25365058   10,90

Sprchová sada 
Crometta 1 Jet
počet funkcií: 1

25164389 39,-
Crometta 2 Jet 
počet funkcií: 2, bez vyobrazenia

25167333 41,-

27666979

27684829 22507851 25760413 23397648

20678450

25365058

25299014

25768374 25785045

25164389

22689971
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Vaňová sada 
Crometta 100 Vario
počet funkcií: 4

25301104 45,-

Vaňová sada Guarrizas
počet funkcií: 5

25772269 21,50

Sprchová hadica Silver

dĺžka 125 cm 28217033 7,50

dĺžka 160 cm 28165983 8,50

dĺžka 200 cm 28217042 9,50

Sprchová hadica Metaflex

dĺžka 125 cm 13031801   9,90

dĺžka 160 cm 13031818   10,90

dĺžka 200 cm 13031825  13,90
Sprchová hadica čierna

dĺžka 160 cm 28199201    11,90

Sprchová hadica kovová 

dĺžka 70 cm 28218212 6,50

dĺžka 125 cm 28216739 8,90

dĺžka 160 cm 28188069  9,90

dĺžka 200 cm 28217024  10,90
Umývadlová sprcha 

dĺžka 150 cm 20705428  12,50

Vaňová sada Mini 
počet funkcií: 3

27536276    15,10

Vaňová sada Bilbao
počet funkcií: 3

25782921     15,90

Sprchová hadica Isiflex

dĺžka 125 cm 13031557  17,90

dĺžka 160 cm 13031564  19,90

dĺžka 200 cm 13134382 21,50

Sprchová hadica VitaloFlex Metal

dĺžka 150 cm 28878689   25,50

dĺžka 175 cm 22267146    26,50

Vaňová sada 
Croma Select S
počet funkcií: 3

25291047       59,50

13031801 13031557

28878689

2821703328218212

20705428

25291047

27536276 25782921

25772269

25301104

28199201



www.bauhaus.sk88

4. Podomietkové teleso iBox
1 univerzálne teleso, viac funkčných riešení, 
pripojenie ½“ + ¾“ 

20724627 69,-
5. Podomietková batéria E2

dvojcestná, povrch: chróm, rozmery: ∅∅ 15 cm

22955432 89,-
6. Podomietková batéria Novus Loop Up

dvojcestná, povrch: chróm, rozmery: ∅∅ 15 cm

25707216 95,-

4

6

1. Podomietkové teleso iBox
1 univerzálne teleso, viac funkčných riešení, 
pripojenie ½“ + ¾“  

20724627 69,-
2. Podomietková batéria Focus E2

jednocestná, povrch: chróm, rozmery: ∅∅ 15 cm

22955423 85,-
3. Podomietková batéria Novus Loop Up

jednocestná, povrch: chróm, rozmery: ∅∅ 15 cm

25707234 89,-

1
2

3

7.  Podomietková batéria s telesom 
Titania Fresh

dvojcestná, povrch: chróm, keramický 
prepínač, rozmery: š 15,9 x v 21,4 cm, 
záruka 5 rokov 

26914657 114,60

8.  Podomietková batéria s telesom 
Titania Fresh

trojcestná, povrch: chróm, keramický prepínač, 
rozmery: š 15,9 x v 21,4 cm, záruka 5 rokov 

26914666 118,-

7

8

Podomietkové sprchové systémy

5

Jednocestné 
zapojenie

Dvojcestné 
zapojenie

Dvojcestné 
zapojenie

Trojcestné 
zapojenie

20724627

25707234

22955432

25707216

26914657

26914666

20724627

22955423
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1. Rameno sprchy Forsakar

materiál: nerezová oceľ, povrch: chróm, na montáž  
pod omietku, dĺžka 15 cm, pripojenie ½“

25781557 7,50

2. Rameno sprchy Muddus

materiál: nerezová oceľ, povrch: chróm, na montáž 
pod omietku, dĺžka 15 cm, pripojenie ½“

25786525 7,50

3. Rameno sprchy Dimcay

materiál: nerezová oceľ, povrch: chróm, na montáž 
pod omietku, dĺžka 40 cm, pripojenie ½“

25782277 22,50

4. Rameno sprchy Satina

materiál: nerezová oceľ, povrch: chróm, na montáž 
pod omietku, dĺžka 34 cm, pripojenie ½“

25782295 34,-
5. Rameno sprchy Novaservis RAM405 ,0

materiál: mosadz, povrch: chróm, na montáž pod 
omietku, dĺžka 40 cm, pripojenie ½“

25843466 32,-
6. Hlavová sprcha Lillahired / Irreler
materiál: nerezová oceľ, povrch: chróm, otočná, 
funkcia Easy Clean, pripojenie ½“

∅∅ 25 cm   25782347 56,-
∅∅ 30 cm   25782356  78,-
7. Hlavová sprcha Hepoköngäs
materiál: nerezová oceľ, povrch: chróm, otočná, rozmery: 
25 x 25 cm, funkcia Easy Clean, pripojenie ½“

25779428 56,-
8. Hlavová sprcha Sondre
materiál: nerezová oceľ, povrch: chróm, otočná, rozmery: 
30 x 20 cm, funkcia Easy Clean, pripojenie ½“

25783304 79,-
9. Hlavová sprcha Upa

materiál: plast, povrch: chróm, otočná, so sprchovým 
dažďom, rozmery: 20 x 20 cm, funkcia Easy Clean, 
pripojenie ½“

25783119 25,50

10. Hlavová sprcha Kolna

materiál: plast, povrch: chróm, otočná, so sprchovým 
dažďom, rozmery: ∅∅ 24 cm, funkcia Easy Clean, 
pripojenie ½“

25777796 25,50

11. Hlavová sprcha Novaservis RUP/310 ,0
materiál: plast, povrch: biela, chróm, rozmery:  
20 x 20 cm, funkcia Easy Clean, pripojenie ½“

24853842 15,10

12. Stenová prípojka Palovit Palovit
materiál: mosadz, povrch: chróm, na pripojenie 
sprchovej hadice, pripojenie ½“

25776030 21,50

13. Stenová prípojka Kapuzbasi
materiál: mosadz, povrch: chróm, na pripojenie 
sprchovej hadice, pripojenie ½“

25786312 21,50

14. Stenová prípojka Kvadro
integrovaný držiak ručnej sprchy, materiál: mosadz, 
povrch: chróm, na pripojenie hadice, pripojenie ½“

25842269 20,20

15. Stenová prípojka Hansgrohe FIXFIT
materiál: mosadz: povrch: chróm, na pripojenie 
sprchovej hadice, pripojenie ½“

13133462 21,90

16. Držiak sprchy Uracher

materiál: plast, povrch: chróm, rozmery: 55 x 37 mm,  
vr. montážneho materiálu

25829129 2,50

17. Držiak sprchy Mira
materiál: plast, povrch: chróm, rozmery: 7 x 4,5 cm,  
vr. montážneho materiálu

25817063 3,50

18. Držiak sprchy Borov
materiál: plast, povrch: chróm, rozmery: 5,7 x 3,7 cm, 
vr. montážneho materiálu

25782958 4,95

19. Držiak sprchy Hansgrohe Porter C
materiál: plast, povrch: chróm, rozmery: 7,1 x 7 cm, 
vr. montážneho materiálu 

13132748 16,90

1 2
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25842269
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Sprchové systémy

Tina

26710323 256,20

Tina

27577099 185,40

Manhattan  

28639752 189,-

Texas

27807972 179,-

Boston 

27829842 65,-
Denver

27829851 73,-

Brooklyn

27808425 85,-

Dallas

27760491 73,-

Los Angeles

27833302 239,-

27829842

27808425

28639752

27829851

27577099

27833302

27760491

27807972

26710323
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Ceratherm T25

28876461 249,-

Sprchový panel Sylt  

26168445 329,-

San Diego

27807963 309,-

New York

27731336 259,-

Grande Vita

25470642 329,-

Arizona

27833311 259,-

Crometta E 240

25639531 299,-
Croma 160 Showerpipe  

22166696 288,-

Vitalio Start 250

28550747 373,-

Montáž sprchového systému

Cena montáže od: 70 €
www.bauhaus.sk/montazny-servis

IN
ŠTA

LU
JE

M
EM

ONTUJEM
E

ZA P
EVNÉ CENY

27731336

22166696

25470642

27833311

25639531

26168445

28876461

27807963

28550747
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Košík do sprchy Basic
rozmery: š 25 x h 12 x v 5,5 cm

22318239 11,60

Košík do sprchy Pyra
rozmery: š 30 x h 10,5 x v 14 cm

22446802 16,50

Košík do sprchy Sami
rozmery: š 30 x h 13,2 x v 7,7 cm

chróm  28296388 23,90

matná čierna  28317410 23,90

Rohový košík do sprchy Penta
rozmery: š 23,5 x h 23,5 v 6 cm

22318257 16,50

Rohový košík do sprchy Iso
rozmery: š 24,5 x h 24,5 x v 14 cm

22446796 18,-

Košík do sprchy Lela
rozmery: š 30,2 x h 21,3 x v 6,2 cm

chróm  28317429 23,90

matná čierna  28312770 23,90

Košík do sprchy Classic
rozmery: š 25 x h 14 x v 35,5 cm

22318248 23,70

Rohový košík do sprchy Quadra
rozmery: š 18 x h 18 x v 32 cm

22316473 26,90

Košík na mydlo Aluxx
rozmery: š 13,5 x h 9,5 x v 4,6 cm

22279354 27,90

Drôtený program

Širší výber
drôteného
programu

chróm chróm

BEZ VŔTANIA

BEZ VŔTANIA

BEZ VŔTANIA

BEZ VŔTANIA

22318239

22446802

28317410 28312770 22279354

22318257

22446796

22318248

22316473
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Polička do sprchy Paris
rozmery: š 28 x h 12 x v 7,5 cm

25546862 20,90

Rohový košík do sprchy Aluxx
rozmery: š 19,2 x h 20 x v 9,2 cm

22279327 36,90

Rohová polička do sprchy Aluxx
rozmery: š 20,5 x h 21 x v 9,2 cm

22279336 50,90

Rohová polička do sprchy Paris
rozmery: š 22 x h 22 x v 7,5 cm

25545018 23,90

Košík do sprchy Aluxx
rozmery: š 25 x h 12,5 x v 9,2 cm

22279363 36,90

Polička do sprchy Aluxx
rozmery: š 25 x h 12,5 x v 9,2 cm

22279372 52,90

Košík do sprchy Paris
rozmery: š 22 x h 22 x v 7,5 cm

25546853 20,90

Košík do sprchy Aluxx
rozmery: š 45 x h 9,2 x v 12,5 cm

22267492 54,90

Rohový košík do sprchy Aluxx
rozmery: š 17 x h 16,3 x v 26 cm

22279512 63,90

BEZ VŔTANIA

BEZ VŔTANIA

BEZ VŔTANIA

BEZ VŔTANIA

BEZ VŔTANIA

BEZ VŔTANIA

25546862 25545018 25546853

22279327

22279336 22279372 22279512

22279363 22267492



www.bauhaus.sk94

Zrkadlá

Crystal Stripe s LED osvetlením
IP20, rozmery: š 50 x v 70 cm

26908377 65,-

Roni s LED osvetlením
IP55, rozmery: š 55 x v 70 cm

27200669 49,-

Solo s poličkou a osvetlením
rozmery:

š 40 x v 60 cm  22801942 22,-
š 50 x v 60 cm  22796437 24,-
š 50 x v 70 cm  22804978 26,-
š 55 x v 70 cm  22805111 28,-

Crystal Light s LED osvetlením
IP20, rozmery: š 50 x v 70 cm

24662163 69,-

Toalet s poličkou a fazetou
IP55, rozmery:

š 40 x v 50 cm  22809733 24,-
š 40 x v 60 cm  22810300 26,-
š 50 x v 70 cm  22801632 31,-
š 50 x v 80 cm  22800587 33,-

Na dvere
rozmery: š 39 x v 170 cm

21537660 37,50

Širší výber
kúpeľňových

zrkadiel

Urban s LED osvetlením
rozmery:

š 60 x v 74 cm  28458443   63,-
š 80 x v 74 cm  28490913 69,-

Linea II s LED osvetlením
IP44, rozmery: š 50 x v 65 cm

26624798 82,-

22809733

27200669

26908377 24662163 26624798

28458443 21537660

22801942
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Bono s LED osvetlením
IP20, rozmery:

š 50 x v 70 cm  22809724 119,-
š 60 x v 80 cm  22796853 129,-
š 70 x v 80 cm  22802291 135,-

Crystal Creek s LED osvetlením a hodinami
IP20, rozmery: š 50 x v 70 cm

22649878 87,-

vrátane
LED hodín

Senso s LED osvetlením
IP44, rozmery:

š 50 x v 70 cm  29034040   132,-
š 60 x v 80 cm  29034031    142,-

Space s LED osvetlením
rozmery: š 60 x v 80 x h 2,9 cm

26512185 152,-

Fondo ll s LED osvetlením
IP20, rozmery:

š 70 x v 55 cm  22809900 89,-
š 100 x v 65 cm  22808721 125,-
š 120 x v 65 cm  22804729 135,-

Efekt s LED osvetlením
rozmery:

š 49 x v 49 cm  23822690 135,-
š 65 x v 80 cm  25995774 185,-

s 3D efektom

Silver Space s LED osvetlením
IP20, rozmery: ∅ ∅ 60 cm

26912819 89,-

Desire s LED osvetlením
hliníkový rám, IP24, rozmery: ∅ ∅ 55 cm

čierna mat  28509651 99,-
biela mat  28557924 99,-

Silver Supreme s LED osvetlením
hliníkový rám, IP44, rozmery: š 50 x v 90 cm

28630861 129,-

26912819

28509651

29034040 23822690 26512185

22809724 28630861

22809900

22649878
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S LED osvetlením
IP44, rozmery:

š 50 x v 70 cm  25507805 155,-
š 60 x v 80 cm  25507814 179,-
š 90 x v 70 cm  25507823 209,-
š 120 x v 70 cm  25507832 239,-

Silver Futura s LED osvetlením a hodinami 
IP24, rozmery:

š 70 x v 90 cm  22345972 239,-
š 100 x v 70 cm  22345981 259,-
š 140 x v 70 cm  22345990 339,-

vrátane
LED hodín

s dotykovým senzorom

2 
LIGHT
STEPS

Zóna
2

Verso s LED osvetlením
IP44, rozmery: š 60 x v 80 cm

29175596 199,-

Touch s LED osvetlením
rozmery:

š 74 x v 90 cm  22977843 179,- 
š 100 x v 90 cm  22944801 239,-

Solid Alu s LED osvetlením
IP20, rozmery: š 60 x v 80 cm

23841808 185,-

zväčšovacie zrkadlo

Silver Shadow s LED osvetlením a hodinami 
IP24, rozmery:

š 80 x v 70 cm  22345954 225,-
š 120 x v 70 cm  22345963 285,-

s dotykovým senzorom

vrátane
LED hodín

2 
LIGHT
STEPS

Zóna
2

Solid Black s LED osvetlením
IP20, rozmery:

š 50 x v 70 cm  27192696 165,-
š 60 x v 80 cm  27182651 189,-
š 50 x v 100 cm  27182660 195,-

Black Supreme s LED osvetlením
hliníkový rám, IP44, rozmery: š 50 x v 90 cm

28630870 169,-

Perfect s LED osvetlením
IP55, rozmery:

š 60 x v 60 cm  22809539 149,-
š 60 x v 80 cm  27200650 175,-

22809539

27192696

22977843

22345954 22345972

23841808 29175596

28630870

25507805
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Rubin s osvetlením
materiál: plast, rozmery: š 60 x v 51 x h 16 cm

21587267 78,-

Ergo
materiál: plast, rozmery: š 62 x v 51 x h 16,5 cm

13184954 39,-

Kyla s osvetlením
materiál: MDF, rozmery: š 60 x v 69,4 x h 18,6 cm

29374199 99,-

Zrkadlové skrinky

Basic
materiál: lamino, rozmery:

š 40 x v 61,8 x h 12,9 cm  29208526 88,-
š 50 x v 61,8 x h 12,9 cm  29208535 92,-
š 60 x v 61,8 x h 12,9 cm  29208544 115,-
š 80 x v 61,8 x h 12,9 cm  29205013 149,-

Rano s osvetlením
materiál: plast, rozmery: š 59 x v 51 x h 16 cm

21593477 34,-

Lymo
materiál: plast, otvorená odkladacia polička, rozmery:  
š 58 x v 49,5 x h 14,5 cm

20355595 21,-

Angy s osvetlením
materiál: plast, rozmery: š 59 x v 50 x h 15 cm

21594513 30,60

Madera
materiál: drevotrieska, 3 otvorené police, 1 sklenená 
polica, rozmery: š 65 x v 65 x h 16,1 cm

26011956 69,-

Entro 
materiál: lamino, rozmery: š 50 x v 65 x h 14 cm

23106206 65,-

20355595

13184954

23106206

29208526

29374199

21587267 26011956

21594513 21593477
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Entro s osvetlením
materiál: lamino, rozmery: š 50 x v 65 x h 14 cm

22292227 105,-

Funa s LED osvetlením
materiál: MDF, rozmery: š 68 x v 60 x h 22 cm

23833072 120,-

Kandi s LED osvetlením
materiál: MDF, rozmery: š 60 x v 65 x h 14,3 cm

28531566 135,-

Numa s LED osvetlením
materiál: MDF, rozmery: š 58 x v 60 x h 22 cm

23225943 102,-

Magic s LED osvetlením
materiál: lakované lamino, 4 sklenené poličky,  
rozmery: š 79 x v 64 x h 16 cm

26964838 129,-

Matrix s LED osvetlením
rozmery: š 60 x v 72,4 x h 26 cm

27739710 149,-

Ascoli s LED osvetlením
rozmery: š 73 x v 65,5 x h 27 cm

21590900 95,-

Lena s osvetlením
rozmery: š 80 x v 64 x h 23,8 cm

29337493 129,-

Akola s LED osvetlením
rozmery: š 55 x v 66 x h 22 cm

24629256 125,-

23225943

22292227

24629256

23833072

28531566

26964838

21590900

29337493

27739710
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Vulcano s LED osvetlením
materiál: lamino, 417 lm, zrkadlové boky, 4 sklenené 
poličky, rozmery: š 60,6 x v 61,8 x h 13 cm

28453837 189,-

Vulcano s LED osvetlením
materiál: lamino, 710 lm, zrkadlové boky, 6 sklenených 
poličiek, rozmery: š 80,6 x v 61,8 x h 13 cm

28487924       225,-

Vulcano s LED osvetlením
materiál: lamino, 710 lm, zrkadlové boky, 6 sklenených 
poličiek, rozmery: š 100,6 x v 61,8 x h 13 cm

28487933        269,-

Arda s LED osvetlením
materiál: korpus biele lamino, dvere MDF, nastaviteľné 
sklenené poličky, rozmery: š 73 x v 68 x h 15 cm

26780858 189,-

Hydra s LED osvetlením
materiál: lakované lamino, rozmery:  
š 108 x v 75 x h 17 cm

26975159 239,-

Hydra s LED osvetlením
materiál: lakované lamino, rozmery:  
š 80 x v 75 cm x h 17 cm

26975140 209,-

Hydra s LED osvetlením
materiál: lakované lamino, rozmery:  
š 60 x v 75 cm x h 17 cm

26975131 189,-

Luciana s LED osvetlením
materiál: korpus biele lamino, dvere MDF, 2 sklenené 
poličky, rozmery: š 72 x v 70 x h 18 cm

26975919 229,-

Matrix s LED osvetlením
rozmery: š 80 x v 72,4 x h 26 cm

27739729 179,-

26780858

26975131

26975919

27739729

26975140

26975159

28453837

28487924

28487933
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Série batérií

Sprchová batéria Titania Hit

25755279 35,40
Vaňová batéria Titania Hit

25756713 43,80
Umývadlová batéria Titania Hit

25846119 33,70

Umývadlová batéria Egeo II

13050370 36,-
Sprchová batéria Egeo II

13050394 34,-
Vaňová batéria Egeo II

13050387 43,-

Sprchová batéria T-Gold

27890529 52,-
Umývadlová batéria T-Gold

27869079 39,-
Vaňová batéria T-Gold

25816884 59,-

Umývadlová batéria Polar Life

28411932 39,-
Sprchová batéria Polar Life

28379191  44,-
Vaňová batéria Polar Life

28379182  59,-

Širší výber 
batérií

25846119

13050370

27869079 27890529
25816884

28379182

2837919128411932

13050394 13050387

25755279 25756713
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Vaňová batéria Elba

20705400 52,-
Sprchová batéria Elba

20705419 42,-
Umývadlová batéria Elba

20674403 42,-

Umývadlová batéria Standard Oglio

28934730   52,-
Sprchová batéria Standard Oglio

28876470  56,-
Vaňová batéria Standard Oglio

28876489  68,-

Umývadlová batéria Rio

21512621 51,-
Sprchová batéria Rio

21514308 46,-

Vaňová batéria Rio
rozstup 150 mm / 100 mm

21513350 / 21512834 56,-

Umývadlová batéria Lugano

23595406  51,-
Sprchová batéria Lugano

23595424  54,-
Vaňová batéria Lugano

28411914  75,-

20674403 20705419
20705400

28876489

28876470
28934730

21512621 21514308

21513350

28411914

2359542423595406
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Umývadlová batéria Swift

25962194 62,-
Sprchová batéria Swift

23996850 67,-
Vaňová batéria Swift

23997039 79,-

Umývadlová batéria Start Flow

25964525 57,-
Sprchová batéria Start Flow

25962024 59,-
Vaňová batéria Start Flow

25962033 71,-

Umývadlová batéria Roma

28362298 57,-
Sprchová batéria Roma

28402042 59,-
Vaňová batéria Roma

28409733 83,-

Sprchová batéria Frost

25602791 69,-
Umývadlová batéria Frost

24600367 65,-
Vaňová batéria Frost

25610129 79,-

28362298

28409733

28402042

23996850
25962194

23997039

25962033

2596202425964525

24600367

25602791
25610129               
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Umývadlová batéria Focus E2

20415648 69,-
Sprchová batéria Focus E2

20415666 72,-
Vaňová batéria Focus E2

20415657 85,-

Umývadlová batéria Start

28719344  75,-
Sprchová batéria Start

28721561  79,-
Vaňová batéria Start

28719353 91,-

Umývadlová batéria Alicante

20279853 72,-
Sprchová batéria Alicante

20286570 67,-
Vaňová batéria Alicante

20286589 89,-

Umývadlová batéria Elba

27731318 69,-
Sprchová batéria Elba

27731327 75,-
Vaňová batéria Elba

27724619 87,-

20415648

20415666

20415657

28719353

2872156128719344

20279853 20286570
20286589

277246192773132727731318
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Umývadlová batéria Novus Loop

25711785 72,-
Sprchová batéria Novus Loop

25707225 79,-
Vaňová batéria Novus Loop

25714748 105,-

Umývadlová batéria Mysport L

24323743 69,-
Sprchová batéria Mysport

24323576 65,-
Vaňová batéria Mysport

24322184 75,-

Umývadlová batéria Nobless Edge

23057623 75,90
Sprchová batéria Nobless Edge

23057632 80,90
Vaňová batéria Nobless Edge

23061101 91,-

Umývadlová batéria Start Loop

28722111 75,-
Sprchová batéria Start Loop

28598844  79,-
Vaňová batéria Start Loop

28567297 91,-

24323743

24323576
24322184

25714748

25707225

25711785

23057623
23057632

23061101

28567297

2859884428722111
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Umývadlová batéria Logis E

27760206 79,-
Sprchová batéria Logis E

27708765 74,-
Vaňová batéria Logis E

27759569 89,-

Umývadlová batéria Nobless Tina

25577622 84,30
Sprchová batéria Nobless Tina

25585388 101,10
Vaňová batéria Nobless Tina

25578041  131,50

Umývadlová batéria Metalia 58

30114704 84,-
Sprchová batéria Metalia 58

30052798 101,-
Vaňová batéria Metalia 58

30052789  128,-

Sprchová batéria Metalia 58

28479329 80,90
Vaňová batéria Metalia 58

28480932 97,80

Umývadlová batéria 
na dosku Metalia 58

28480923  107,90

Umývadlová batéria Metalia 58

28480914 74,10

28480923

28479329

28480932

30052789

30052798

30114704

25577622

25585388

25578041

27759569

27708765

27760206
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Umývadlová batéria Toronto

25608027 79,-

Umývadlová batéria Viktoria

20578550 89,-
Vaňová batéria Viktoria

20578569 109,-

Umývadlová batéria RAV Slezák retro

28901424  56,-

Umývadlová batéria Nobless Tina

27197813 94,40
Vaňová batéria Nobless Tina

27180053  131,50
Sprchová batéria Nobless Tina

27240771 101,10

Umývadlová batéria Kolva

28934721 69,-

Umývadlová batéria Milan

20069896 33,-

Umývadlová batéria Flat 

24596785 59,-

Umývadlová batéria Queen

21513208 75,-
Umývadlová batéria Snow

25757187 75,-

27197813

20578550

28901424

21513208

28934721

25757187

24596785

25608027

20578569

20069896

27240771 27180053
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Umývadlová batéria Blog

25833500 99,-

Umývadlová batéria Ginko

20190334  89,-

Sprchová termostatická batéria Zapo

29319862 99,-

Sprchová termostatická batéria Oviedo

22308197 59,-
Sprchová termostatická batéria Zapo

20368450 89,-

Vaňová termostatická batéria Zapo

20368469 105,-

Umývadlová batéria RAV Slezák retro

28792017 88,-
Umývadlová batéria RAV Slezák retro

28800169 85,-

Sprchová batéria Ceratherm T25

28904636 109,-

Vaňová termostatická Ceratherm T25

28934712  135,-

Umývadlová batéria Merida

20457190 94,-

Umývadlová batéria Marbella

čierna mat  27171871 105,-
grafit mat  27179246  105,-

grafit

28792017

20457190

28800169

27171871

20190334

25833500

22308197

29319862

20368450

20368469

28904636

28934712
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Na dosku Mia
š 50 x h 39 x v 13,5 cm

biela farba  27242731 105,-
čierna farba 28759845  159,-

Na dosku Carla
š 39 x h 39 x v 13,5 cm

27237719 94,-

Na dosku Perth
š 50 x h 44 x v 17,5 cm

26014946 72,-

Na dosku Adelaide
š 45 x h 40 x v 11,4 cm

26011859 84,-

Na dosku Scirocco
š 53 x h 42 x v 16 cm

22677921 65,-

Na dosku Pampero
š 41 x h 41 x v 15 cm

22678535 55,-

Na dosku Patty
š 45,5 x h 45,5 x v 17,5 cm

27242722  69,-

Na dosku Twins

do vypredania zásob

š 60 x h 46 x v 14 cm, bez batérie a sifónu  
22673600  52,50

Umývadlá

Širší výber 
umývadiel

22678535

26014946

27237719

27242731

26011859

22673600

22677921 27242722
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Na dosku Flora
∅∅ 41 x v 16,5 cm

27242713  75,-

Na dosku Renzo
š 50 x h 40 x v 13,5 cm, bez batérie

26951450  99,-

Na dosku Rina
š 52 x h 40 x v 13 cm

biela farba 26951441  95,-
čierna farba mat 28759836 135,-

Na dosku Lena
∅∅ 42 x v 13,5 cm

biela farba  26951432  85,-
čierna farba mat  28759854 119,-

Na dosku Tivia

š 39 x h 39 x v 13,5 cm, bez batérie

27237728 94,-

Na dosku Babette 

š 62 x h 41 x v 13,5 cm, bez batérie

biela farba  29167399  139,-
čierna farba 29573491 179,-

27242713

27237728

26951441

29167399

26951450

26951432
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Simena

š 57 x h 48 cm  13195503 17,90

San Francisco

š 60 x h 45 x v 16 cm 25457557 68,-
š 70 x h 45 x v 16 cm  25457548 75,-
š 80 x h 45 x v 16 cm  25457539 79,-

Adelaide

š 45 x h 40 x v 11,5 cm 26011859 84,-

Sharki

š 61,5 x h 45 x v 18,5 cm 22676548 68,-

New York 

š 60 x h 46 x v 17 cm 25453810 79,-
š 80 x h 46 x v 17 cm 25453801 99,-

Cubito

š 55 x h 42 cm x v 16,5 cm 27806289 81,-
š 65 x h 48,5 x v 16,5 cm 27817704 101,-

Lyra*

š 50 cm, s otvorom 21522620  
š 50 cm, bez otvoru 23095456  
š 55 cm, s otvorom 21523924  
š 55 cm, bez otvoru 21523182  
š 60 cm, s otvorom 21523544  
š 60 cm, bez otvoru 21523377 

Colour*

š 50,5 x h 40,5 x v 14,5 cm  27658082 

š 60,5 x h 45 x v 15 cm   27745878 

Olivia

š 50 x h 38,5 cm 26023580  44,-
š 60 x h 41,5 cm 26026048  49,-

*Zaujíma vás aktuálna cena? Nájdete ju na www.bauhaus.sk alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu 
 +421 222 211 311. 

DENNE NAJNIŽŠIE CENY

21522620

26023580

22676548

25457557

27658082

25453810 27806289

26011859

13195503
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Selnova Square
š 36 x h 28 x v 14,5 cm

27314302 35,-

Levante 2.0
š 50 x h 24 x v 12,5 cm

25997770 73,-

Cubito
š 45 x h 25 x v 15,5 cm

27177815 / 27177824  78,-

Lyra Plus Viva
š 40 x h 34 cm

27189175 47,-

Mio
š 45 x h 25 x v 14 cm

27721258  76,-

Tigo
š 45 x h 23,5 x v 15,5 cm

27178438 / 28793199 56,-

Parva

š 40 x h 32 x 14,5 cm, s otvorom na batériu vpravo / 
vľavo

21605053 / 21605451  28,-

Umývadlá 

Eurovit
š 50 x h 23,5 x v 13 cm

28776048 25,-

Connect Air Cube
š 40 x h 35 x v 15 cm

28934758 71,80

Všetky umývadlá a umývadielka na tejto dvojstrane sú bez batérie a sifónu.

28776048

21605053

27314302

27189175

25997770 27721258 27177815

27178438

28934758
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Kúpeľňové doplnky

Kúpeľňová séria Monaco

1. držiak toaletného papiera bez krytu  25429662  13,90

2. držiak toaletného papiera s poličkou  25429653  17,90

3. háčik na uteráky 2 ks  25432785  13,50

4. WC súprava  25432819   22,50

5. držiak uterákov  25432794  23,90

6. dávkovač mydla  25435438  17,90

Kúpeľňová séria Paris čierna

1. držiak uterákov 2-ramenný  27304251  23,90

2. háčik na uteráky 2 ks  27308758  12,50

3. držiak toaletného papiera bez krytu  27309210  15,90

4. WC kefa + držiak  27314959   15,90

5. dávkovač mydla  27316511   14,90

Kúpeľňová séria Antwerpen 
kefovaná nerez / čierna, dostupné od decembra 2022

1. háčik na uteráky 2 ks  29213751 / 29173493  5,90

2. držiak toaletného papiera   29211588 / 29211597  10,90

3. WC súprava  29231504 / 29222146  17,50

4. držiak rezervného toaletného papiera  29210424 / 29213742  8,90

5. držiak uterákov 60 cm  29211560 / 29211579  26,90

Kúpeľňová séria Paris

1. držiak toaletného papiera bez krytu  23685459  15,90

2. háčik na uteráky 2 ks  23684164  13,50

3. WC súprava  23684377  22,50

4. dávkovač mydla  23792951   17,90

5. držiak uterákov  23673135  23,90

6. držiak uterákov  25546631  18,90
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29213751

23685459
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113

Kúpeľňová séria Omega

1. držiak toaletného papiera bez krytu  22542047  18,50

2. lišta so štyrmi háčikmi  22541910  20,90

3. polička  22541239   27,90

4. držiak uterákov  22541992  33,-
5. držiak uterákov  22542144  48,50

6. háčik na uteráky  22541275  9,90

Kúpeľňová séria Solo

1. držiak toaletného papiera bez krytu  27508488  21,50

2. držiak toaletného papiera s krytom  27588967  33,50

3. háčik na uteráky  27589562   8,50

4. WC súprava  27552449  31,50 
5. dvojitý háčik na uteráky  27589571  11,90

Kúpeľňová séria Dark

1. držiak toaletného papiera bez krytu  25471131  19,90

2. držiak toaletného papiera s krytom  25471122  36,90

3. dávkovač mydla  26941406   42,90

4. WC súprava  25471140  36,90

5. držiak uterákov  25461992  36,90

Kúpeľňová séria Niki

1. držiak toaletného papiera bez krytu  26457754  8,90

 2. držiak toaletného papiera s krytom  26440480  26,50

3. polička  26451066   17,30

4. držiak uterákov dvojitý  26451987  15,30

5. dvojitý háčik na uteráky  26455156  8,50

6. dávkovač mydla  26459501  21,90
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Kúpeľňové doplnky

Kúpeľňová séria Retro

1. držiak uterákov  28786922  27,50

2. dvojitý háčik na uteráky  28770882  13,90

3. kruh na uteráky  28782832   17,-
4. držiak toaletného papiera s krytom  28919524  25,-

Kúpeľňová séria Titania Naty

1. polička  27536294  25,30

2. držiak uterákov  27593846  29,-
3. háčik na uteráky  27601493   9,50

4. držiak toaletného papiera bez krytu  27593864  18,50

5. WC súprava  27604599  28,60

Kúpeľňová séria Marina

1. držiak toaletného papiera bez krytu  20180681  11,60

2. držiak s pohárom  20181091  8,43

3. dvojitý háčik na uteráky  20184328   6,14

4. polička  20184513  29,70

5. držiak uterákov  20184805  17,60

6. WC súprava  20184814  22,-

Kúpeľňová séria Nemo

1. držiak uterákov  20182960  18,20

2. polička  20183103  28,-
3. držiak toaletného papiera s krytom  20182951   14,20

4. dvojitý háčik na uteráky  20171472  8,79

5. WC súprava  20180742  21,90
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Kôš na bielizeň

objem 2x 45 l  24436845 32,-
Kôš na bielizeň

55 l  24436447 26,50

Kôš na bielizeň Laundry Bag

45 l  22989811 15,90

Kôš na bielizeň Knit

57 l  24628350  19,90

Kôš na bielizeň Knit

30 l  24621243  11,90

Kôš na bielizeň Laundry Bag

60 l  22981756 25,90

Kôš na bielizeň Stripe

54 l  26633147 11,90

Kôš na bielizeň Jute

58 l  27700691 22,90
Kôš na bielizeň Knit

57 l  24628369   19,90

26633147

24436447 24436845

24621243

24628350

22981756

24628369 27700691

22989811
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Kúpeľňové doplnky

Séria IVO

Širší výber
kúpeľňových

doplnkov

Séria Empire

dávkovač mydla  23099500 10,-
mydlovnička  23092697 8,25

pohárik  23092688 8,25

WC súprava  23099519 17,-

Séria Empire

dávkovač mydla  26073211 10,-
mydlovnička  26077116 8,25

pohárik  26072485 8,25

WC súprava  26075226 17,-

Séria Flakoni

dávkovač mydla  23200269 / 23202733 / 23202751  5,93

mydlovnička  23189094 / 23154083 / 23189508  4,28

pohárik  23186059 / 23186013 / 23186031   5,-
WC súprava  23203301 / 23203374 / 23203392  16,-

sivá čierna

tiež v prevedení:

Séria Bosse

dávkovač mydla  25432590  10,95

mydlovnička  25430619  8,-
pohárik  25433283   8,-
WC súprava  25431454  15,50

Séria Kaya

dávkovač mydla  25431597  9,95

mydlovnička  25423460  7,60

pohárik  25431560   6,95

WC súprava  25426399  15,50

Séria Posa

dávkovač mydla  28412698  9,50

mydlovnička  28383651  7,20

pohárik  28426583   5,90

WC súprava  28425049  17,90

Séria Posa

dávkovač mydla  28428534  9,50

mydlovnička, bez vyobrazenia  28428792  7,20

pohárik  28426413   5,90

WC súprava  28423894  17,90

Séria Katta 

dávkovač mydla  27493061 10,90

mydlovnička  27507449 7,50

pohárik  27510544 6,90

WC súprava  27493098 15,90

Séria Milano

dávkovač mydla  22982713 / 23588442 / 22982722  6,50

mydlovnička  22982731 / 23595080 / 22982740  4,20

pohárik  22959692 / 23602157 / 22982704   4,20

WC súprava  22982519 / 23586297 / 22982500  8,50

odpadkový kôš  22982768 / 23596074 / 22982759  11,50

sivá biela

tiež v prevedení:

22982713

28412698

27493061 25431597 25432590

26073211 23099500

23200269

28428534
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Séria Nara

dávkovač mydla  23099573 11,50

mydlovnička  23099564 8,-
pohárik  23099555 8,-
WC súprava  23099582 17,-

WC súprava Rumba

ovál  23577042 8,75

kónická  23583678 8,75

guľatá  23576890 8,75

rovná  25466146 8,75

WC súprava Mambo

ovál, biela  25812493 9,35

ovál, čierna  25830705 9,35

kónická, biela  25826050 9,35

kónická, čierna  25821277 9,35

Séria Cooper

dávkovač mydla  23276288  11,90

mydlovnička  23327414  11,40

pohárik  23365371   9,80

WC súprava  23311596  22,40

Séria Bosse

dávkovač mydla  25434541 10,95

mydlovnička  25433557 8,-
pohárik  25432581 8,-
WC súprava  25434444 15,50

WC súprava  

plný držiak  27604562 12,50

dierovaný držiak  27604571 12,50

Séria Nara

dávkovač mydla  23091232 11,50

mydlovnička  23099607 8,-
pohárik  23099591 8,-
WC súprava  23091241 17,-

Séria Couture

dávkovač mydla  25428474 11,90

mydlovnička  25417214 6,95

pohárik  25428845 6,95

WC súprava  25428465 19,50

Séria Ivo

dávkovač mydla  26170307 / 26169776 11,50

mydlovnička  26169785 / 26161842 7,-
pohárik  26170112 / 26161851 8,-
WC súprava  26170121 / 26168764 23,-

tiež   
v prevedení:

čierna

25434541

23099573

25812493 23577042 27604562

23276288

26170307

23091232

25428474
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Kúpeľňové doplnky

WC súprava Amicella s držiakom toaletného papiera

24587327 / 23050996 / 23059276 19,50
Držiak Bellatrix na toaletný papier

23689530 29,90

WC súprava s držiakom toaletného papiera

27560017 32,-
Stojan Ilayda na uteráky   

25431904      47,90
Stojan Chariz na uteráky  

23693948     44,90

WC súprava Chariz s držiakom toaletného papiera

23688740 49,90
WC súprava Ilayda s držiakom toaletného papiera

25421066 49,90
WC súprava Bellatrix s držiakom toaletného papiera

23694455 49,90

WC súprava Roma s držiakom toaletného papiera

24607474 29,60

24587327

27560017

25421066

23689530

23693948

23688740

24607474

25431904

23694455
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Paris na stenu
objem: 3 l 

25337066      23,90

Kozmetické koše

Bibo
objem: 3 l 

20134527 7,90

Bambus
objem: 3 l 

biela  28278340 16,90

čierna  28233376 16,90

Bert
objem: 3 l 

20134916 10,90

Širší výber
kozmetických

košov

Soft Close 
zatváranie

Luba
objem: 3 l 

biela  25787005 14,90

lesklý chróm  25788734 14,90

čierna  25789302 14,90

Elmo
objem: 3 l 

13060542 7,90

Rufus
objem: 5 l 

23642287 16,50

Tonne
objem: 3 l 

biela  23674323 10,90

čierna  23671731 10,90

Quadro
objem: 3 l 

biela  23203912 14,90

chróm  23196298 14,90

čierna  23203903 14,90

New Icon
objem: 3 l 

biela  25194960 23,90

chróm lesk  25194988 25,90

chróm mat  25204708 25,90

čierna  25202137 25,90

Soft Close 
zatváranie

Soft Close 
zatváranie

13060542

23203912

28278340

25202137

25337066

23642287

25787005

23674323

2013491620134527
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Montáž WC s predstenovou inštaláciou
Stojanové WC toalety so závesnou nádržkou z kúpeľní pomaly miznú. Pri renovácii  
sa väčšina ľudí rozhoduje väčšinou pre závesné WC. Na realizáciu takéhoto riešenia nie 
je potreba preplánovať celú kúpeľňu, často postačí montáž predstenového systému. 

toľko času. Predstenová inštalácia tiež zaberie  
z priestoru plochy toalety trochu viac miesta – 
jej hĺbka sa spravidla pohybuje medzi 15 a 20 
centimetrami.

Cesta k modernej kúpeľni 
Pri predstenovej inštalácii môžu byť od seba 
kúpeľňové prvky a ich prívodné a odpadové 
potrubia vzdialené. Voda je do nich privádzaná 
nie pevnými medenými rúrkami, ale ohybnými 
plastovými rozvodmi. Vďaka tomu je možné 
dosiahnuť neporovnateľne väčšiu voľnosť pri 
plánovaní umiestnenia toalety, umývadla 
a príslušenstva. A pretože omietnutý inštalačný 
systém vnímame opticky ako súčasť steny a nie 
ako kus nábytku, pôsobia kúpeľne s predsteno-
vou inštaláciou vzdušnejšie ako predtým.

Ak vezmeme do úvahy predpokladané náklady 
na (predmontovaný) WC modul na predstenovú 
inštaláciu, nemá v dnešnej dobe zmysel uvažovať 
o montáži konvenčného prevedenia. Toalety 
vizuálne skvele ťažia zo „skrytej“ montáže 
splachovacej nádržky. Všetko, čo je z nádrž- 
ky vidieť, sú len splachovacie tlačidlá. Toalety 
zavesené na stene sa samozrejme aj omnoho 
ľahšie čistia. Moderné toalety s bezokrajovým 
splachovaním sú navyše často určené len na 
predstenovú inštaláciu. Ich ďalšími výhodami 
sú výrazne nižšia hlučnosť (toalety sú až o 25 % 
tichšie) a  hospodárnejšie využitie vody pri 
splachovaní.

Prvým krokom k predstenovej inštalácii je
montáž predstenového WC systému, s ktorou
vás zoznámime na nasledujúcej strane.

Výhody predstenovej inštalácie
Prečo ľudia pri renováciách alebo stavbách 
kúpeľní volia predstenové systémy? Odpoveď 
je jednoduchá. Inštalácia je jednoduchá a má 
celý rad ďalších výhod. Potrubia a potrubné 
izolácie sa nemusia nutne klásť do steny, nič sa 
nemusí vyrezávať a netreba prirábať na stenu 
žiadne držiaky. Namiesto toho človek pracuje 
úplne pohodlne pred stenou v priestore, 
ktorý je prístupný z troch strán. Možností, ako 

sanitárne zariadenia umiestniť, je celý rad. 
Navyše je možné zabudovať do predsteny 
revízne dvierka na ľahký prístup k prípadnej 
údržbe. V neposlednom rade je táto montáž 
tiež čistejšia, nevznikne počas nej toľko prachu 
ako pri sekaní otvorov do steny. Nevýhod 
predstenovej inštalácie závesného WC je len 
málo. Potrebný materiál je síce o niečo drahší 
než pri montáži do murovanej konštrukcie, 
ale na druhú stranu nezaberie inštalácia 

Nastal čas na  
modernú toaletu

Viac informácií
nájdete

v katalógu
Montážny servis

Montážny servis

IN
ŠTA

LU
JEMEM

ONTUJEM
E

ZA PEVNÉ CENY

Montáž závesného WC

Cena montáže od: 180 €
www.bauhaus.sk/montazny-servis
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Obloženie a finálna úprava
Predstenový systém teraz obložte sadrokartónom. Na vyre-
zanie potrebných otvorov a tvarov použite priamočiaru 
pílu. Na pripevnenie sadrokartónu na stenu použite rých-
loskrutky a aku skrutkovač. Spoje a skrutky zamažte vode-
odolnou stierkovou hmotou.

Obloženie predsteny
Voľba obloženia je úplne na vás. Ponúka sa nepreberné 
množstvo materiálov a dekorov. Väčšina ľudí však pri 
obložení toalety volí keramické obklady. Sú pevné, dobre 
tesnia a sú jednoduché na údržbu. Obzvlášť vhodné sú 
veľkoformátové obklady s malým podielom škár.

Montáž rámu
Predstenový systém drží na podlahe a stene pomocou koľajníc. 
Jeho umiestnenie je potrebné vymerať naozaj starostlivo – 
vodováhou. Všetko zakreslite, vyvŕtajte otvory, vložte hmoždinky 
a predstenový systém ku stene priskrutkujte. Nádržka 
s príslušenstvom tvoria jednotný prvok, ktorého umiestnenie 
je regulovateľné. Inštrukcie na nastavenie výšky nového WC 
nájdete v montážnom návode predstenového systému.

Konečná montáž
Podľa predlohy vyrežte kryciu a zvukovo izolačnú dosku 
z impregnovaného sadrokartónu. Pri montáži dosky dávajte 
pozor – uzatvárací ventil na prítok vody by mal byť prístupný 
cez servisný otvor pri tlačidle. Pripevnite ovládacie tlačidlo 
a vykonajte kontrolné spláchnutie. Skontrolujte, či všetko 
tesní.

Montáž nového WC
Nakoniec na stenu pomocou dvoch matíc priskrutkujte nové 
závesné WC. Ak je všetko tesné, zakryte škáru medzi misou 
a obkladom steny kvalitným sanitárnym silikónom. Potom 
primontujte WC sedadlo – väčšinou postačí, keď skrutky 
pevne utiahnete rukou.

Príprava potrubia
Teraz je potrebné pripraviť odpadové HT rúrky. Merajte 
presne, miesto rezu si poznačte po celom obvode a rúrku 
odrežte jemnozubovou pílou. Ostrú hranu rúrky nakoniec 
opatrne obrúste pilníkom a trochu skoste.

Demontáž
Zo všetkého najskôr zastavte prívod vody a staré WC  
vrátane nádržky odmontujte. Pokiaľ máte toaletu 
s vodorovným odpadom a nie zvislým, bude výmena ľahšia. 
Inak by ste museli v rámci renovácie ešte klásť dlažbu. 
Nezabudnite odpad zakryť, aby sa z neho do miestnosti 
nešíril zápach.

Predstenová inštalácia
Kto sa aspoň trochu vyzná v práci so sadrokartónom, nebude mať s inštaláciou predstenového 
systému žiadny problém. Predmontovaný a ľahko nastaviteľný predstenový systém sa naskrutkuje 
na stenu, zaizoluje a po montáži sanitárneho príslušenstva obloží. Možností je celý rad, najčastejšie 
sa však používajú obklady.

Potrebný materiál
 WC predstenový systém vrátane 

ovládacieho tlačidla, závesného WC  
a WC sedadla

Príslušenstvo
 ceruzka

 koľajnice, uholník, skrutky atď.

  mazivo na tesniace krúžky odpadových 
HT rúrok

  konope alebo teflónová páska  
na utesnenie vodného potrubia

  rohový ventil s rozetou

  oceľová flexi hadica

  zvukovo izolačná doska

  popr. izolačný materiál

  sanitárny silikón

Náradie
 aku skrutkovač a vrták

 ručná píla

 pilník

 prstencový kľúč a skrutkovač

 vodováha a skladací meter

 kliešte 

K tomu
 stierková hmota

 stierka

 obklady vrátane náradia potrebného  
na obloženie

1

3

5 6 7

2

4
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Predstenové inštalačné systémy na závesné WC misy

+
Predstenový WC modul Duofix Delta
na zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo  
celú výšku miestnosti, montáž pred nosnú stenu alebo do sadro-
kartónovej konštrukcie, so splachovacou nádržkou pod omietku 
Delta 12 cm, hrúbka podlahy 0 – 20 cm, duálne splachovanie  
3 / 6 l, na montáž závesného WC s pripojovacím rozstupom 18 cm 
alebo 23 cm, výška 112 cm, do vypredania zásob
zvýhodnená sada modulu, závesného WC a sedadla:
189,-
ušetríte:
43,- oproti kúpe samostatne

vr. WC sedadla

vr. WC sedadla

vr. WC sedadla

vr. WC sedadla

WC sada
obsahuje: závesnú WC misu Pico 2.0  
s bezokrajovým splachovaním Easy Clean, 
biele WC sedadlo Pico s pozvoľným 
sklápaním z duroplastu, sanitárny modul 
Camargue, duálne splachovanie 3 / 6 l, 
biela / čierna farba

zvýhodnená sada modulu, závesného 
WC a sedadla:  

329,-
ušetríte:  

84,- oproti kúpe samostatne

+
WC sada
obsahuje: závesnú WC misu Pico 2.0, s bezokrajovým 
splachovaním Easy Clean, biele WC sedadlo Pico  
s pozvoľným sklápaním z duroplastu, predstenový 
inštalačný WC systém Alcaplast AM101/1120, duálne 
splachovanie 3 / 6 l, biele ovládacie tlačidlo M1720 
zvýhodnená sada modulu, závesného WC, sedadla a tlačidla:
299,-
ušetríte:
79,- oproti kúpe samostatne

WC sada 
obsahuje: závesnú WC misu Simena, biele WC sedadlo 
Argos, predstenový WC modul Komfort C201, duálne 
splachovanie 3 / 6 l, biele ovládacie tlačidlo Komfort C70
zvýhodnená sada modulu, závesného WC, sedadla a tlačidla: 
159,-
ušetríte:
34,- oproti kúpe samostatne

+

++
EASY
CLEAN

biela

28891862 + 27073621 / 30033304

26801236 / 26801245 + 25724109 + 25724118 / 29243192 25613678 + 27691582 + 13195510 + 13172241

25588572 + 24814344 + 25724109 + 25724118 / 29243192

28891862 25588572

2561367826801236
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Duofix Delta*
na zabudovanie do predstenovej 
inštalácie na čiastočnú alebo celú výšku 
miestnosti, montáž pred nosnú stenu 
alebo do sadrokartónovej konštrukcie, so 
splachovacou nádržkou pod omietku Delta 
12 cm, hrúbka podlahy 0 – 20 cm, duálne 
splachovanie 3 / 6 l, na montáž závesného 
WC s pripojovacím rozstupom 18 cm alebo 
23 cm, výška 112 cm

30033304   

Duofix 111.300.00.5*
na zabudovanie do čiastočne vysokej 
systémovej steny, so splachovacou 
nádržkou pod omietku Sigma 12 cm,  
duálne splachovanie 3 / 6 l, hrúbka 
podlahy 0 – 20 cm, na montáž závesného 
WC s pripojovacím rozstupom 18 cm 
alebo 23 cm, výška 112 cm

20120003  

Duofix 111.355.00.5*
na zabudovanie do predstenovej inštalácie 
na čiastočnú alebo celú výšku miestnosti 
pred masívnou stenou alebo stenou 
robenou suchým procesom, so splachovacou 
nádržkou pod omietku Sigma 12 cm, duálne 
splachovanie 3 / 6 l, na napojenie do bočnej 
steny, hrúbka podlahy 0 – 20 cm, na montáž 
závesného WC s pripojovacím rozstupom  
18 cm alebo 23 cm, výška 112 cm

21743069  

4.  Ovládacie tlačidlo  
Sigma 20*

materiál: plast, na predstenové 
inštalačné systémy, dvojčinné 
mechanické splachovanie, tyčky 
tlačidla zvukovo izolované, rýchle 
nastavenie bez náradia, doska  
a ovládacie tlačidlá biele, dizajnové 
krúžky lesklo chrómované, 
rozmery: š 24,6 x v 16,4 x h 1,5 cm

24702139 

 

5.  Ovládacie tlačidlo  
Sigma 30*

materiál: plast, na predstenové 
inštalačné systémy, dvojčinné 
mechanické splachovanie, tyčky 
tlačidla zvukovo izolované, 
rýchle nastavenie bez náradia, 
doska a ovládacie tlačidlá biele, 
dizajnové prúžky lesklo chrómo-
vané, rozmery:  
š 24,6 x v 16,4 x h 1,2 cm 
24704296  

1 2 3

4 5

1

1 – 3.  Ovládacie tlačidlo  
Sigma 01*

materiál: plast, na predstenové 
inštalačné systémy, dvojčinné 
mechanické splachovanie, tyčky 
tlačidla zvukovo izolované, rýchle 
nastavenie bez náradia, rozmery:  
š 24,6 x v 16,4 x h 1,3 cm

1. biela  21804540 

2. chróm lesk  21803866 

3. chróm mat  28528090

Kombifix 110.302.00.5*
na zamurovanie a predmurovanie 
k nosnej stene – mokrý proces, so 
splachovacou nádržkou pod omietku 
Sigma 12 cm, duálne splachovanie  
3 / 6 l, nádrž izolovaná proti  
roseniu, na montáž závesného WC  
s pripojovacím rozstupom 18 cm  
alebo 23 cm, výška 108 cm

21744956  

DENNE NAJNIŽŠIE CENY

*Aktuálnu cenu nájdete na www.bauhaus.sk, prípadne kontaktujte zákaznícku podporu +421 222 211 311.

21744956

21804540

24702139 24704296

21743069 20120003 30033304
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2

1. AM100/1000
na zamurovanie a obmurovanie k nosnej stene – mokrý 
proces, na montáž závesného WC s pripojovacím rozstupom 
180 mm alebo 230 mm, výška 1120 mm, duálne 
splachovanie 3 / 6 l, nosnosť: 400 kg

25588563 125,90

2. AM101/1120
na montáž pred nosnú stenu alebo do sadrokartónovej 
konštrukcie, hrúbka podlahy 0 – 200 mm, na montáž 
závesného WC s pripojovacím rozstupom 180 mm alebo 
230 mm, výška 1120 mm, duálne splachovanie 3 / 6 l, 
nosnosť: 400 kg

25588572 160,60

3. AM102/1120
vhodný na rekonštrukcie bytových jadier, inštaláciu 
medzi dve steny a do drevostavieb, hrúbka podlahy 
0 – 200 mm, na montáž závesného WC s pripojovacím 
rozstupom 180 mm alebo 230 mm, výška 1120 mm, 
duálne splachovanie 3 / 6 l, nosnosť: 400 kg

25586567 183,701 3

4. – 7. Ovládacie tlačidlo
materiál: plast, na predstenové inštalačné systémy a WC nádrže na zamurovanie, duálne mechanické 
splachovanie, kompatibilné pre všetky predstenové inštalačné nádrže na zamurovanie Alca a Komfort, 
rozmery: š 247 x v 165 x h 19 mm

4. M1720, biela   24814344   43,60

5. M1720-1, biela, chróm lesk  27622184   50,90

6. M1722, chróm mat  27632721   50,90

7. M578, čierna mat  30331141   68,-

4 98

8. – 9. Ovládacie tlačidlo
materiál: plast, na predstenové inštalačné systémy a WC nádrže na 
zamurovanie, duálne mechanické splachovanie, kompatibilné pre 
všetky predstenové inštalačné systémy a nádrže na zamurovanie 
Alca a Komfort, rozmery: š 247 x v 165 x h 17,5 mm

8. M270, biela   21124336    33,30

9. M271, chróm lesk  21124512    42,90

5 6

7

10. Ovládacie tlačidlo FUN
materiál: eloxovaný hliník, na predstenové inštalačné systémy 
a WC nádrže na zamurovanie, dvojčinné mechanické 
splachovanie, odolné voči UV žiareniu a vonkajším vplyvom, 
povrchová úprava: alunox-mat, ANTI-FINGERPRINT s úpravou 
proti odtlačkom prstov, rozmery: š 247 x v 165 x h 5 mm

chróm mat   24814353   115,-

ZADAR
M

O

DÁVK
O

VA
Č 

W

C TABLIET

25588563 25588572 25586567

24814344 27622184 27632721 21124336 21124512

24814353

30331141
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1. C200
na zamurovanie a obmurovanie k nosnej stene – mokrý 
proces, na montáž závesného WC s pripojovacím rozstu-
pom 180 mm alebo 230 mm, výška 1062 mm, duálne 
splachovanie 3 / 6 l, nosnosť: 400 kg

27631311 79,70

2. C201
na montáž pred nosnú stenu alebo do sadrokartónovej 
konštrukcie, hrúbka podlahy 0 – 200 mm, na montáž 
závesného WC s pripojovacím rozstupom 180 mm alebo 
230 mm, výška 1176 mm, duálne splachovanie 3 / 6 l, 
nosnosť: 400 kg

25613678 132,90

3. C202
vhodný na rekonštrukcie bytových jadier, inštaláciu 
medzi dve steny a do drevostavieb, hrúbka podlahy 
0 – 200 mm, na montáž závesného WC s pripojovacím 
rozstupom 180 mm alebo 230 mm, výška 1176 mm, 
duálne splachovanie 3 / 6 l, nosnosť: 400 kg

27622175 137,50
1 2 3

4

7

5 6

4. – 6. Ovládacie tlačidlo
materiál: plast, na všetky predstenové inštalačné systémy a WC 
nádrže na zamurovanie Alca a Komfort, duálne mechanické 
splachovanie, rozmery: š 247 x v 165 x h 17,5 mm

4. biela  27691582   18,20

5. chróm mat  27691591   21,20

6. chróm lesk  27693348   21,20

8.  Bidetový rám A105/1120
výška 1170 – 1190 mm, šírka 510 mm, spoľahlivé kotvenie 
do stien zo sadrokartónu, nastaviteľné výsuvné nohy 
v rozmedzí 0 – 200 mm, dodávané vrátane príslušenstva 
na uchytenie a inštaláciu odpadu a prívodu vody, 
nosnosť: až 400 kg

21123643  118,-

9.  Predstenový umývadlový rám A104/850
výška 0 – 200 mm, samonosný rám na predstenovú 
výstavbu, nastaviteľný rozstup upevnenia umývadla 
80 – 280 mm, nastaviteľné výsuvné nohy v rozmedzí 
0 – 200 mm, je možné inštalovať do sadrokartónovej 
konštrukcie, nosnosť: 150 kg 

21384015  93,20

7. Sanitárny modul
vhodný na rekonštrukcie bytových jadier, prestavby 
a novostavby, bez nutnosti zasahovať do steny, s vysoko 
kvalitným skleneným obložením a hliníkovým rámom, 
na montáž závesného WC s pripojovacím rozstupom 
180 mm alebo 230 mm, duálne splachovanie 3 / 6 l, 
rozmery: š 483 x v 1003 x h 108 mm

čierny 26801245 239,-
biely 26801236 239,-

8 9

27631311 25613678 27622175

276933482769159127691582

26801245

21123643

21384015
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Rimless

Deep

28723424 129,-
WC sedadlo Deep

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

28723433 64,50

S WC sedadlom Tirso

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

28902807 109,-

Závesné WC

Lyra Plus* 

27187179 
WC sedadlo Lyra Plus*

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

27187188 

Rimless

Pico 2.0

25724109 135,-
WC sedadlo Pico 2.0

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

25724118 / 29243192 39,-

EASY
CLEAN

Paris 

25352856 110,-
WC sedadlo Paris

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

22577298 / 29243183    39,-

EASY
CLEAN

Empire 

22229261 98,-
WC sedadlo Empire 

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

22239640 / 29243165 34,-

Selnova Square

29306545  141,-
WC sedadlo Selnova Square

29306554   52,-

San Francisco

25456776  125,-
WC sedadlo San Francisco

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

25457566     39,-

EASY
CLEAN

New York 2.0

26624521 115,-
 WC sedadlo New York 2.0

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

26616519 39,-

EASY
CLEAN

*Zaujíma vás aktuálna cena? Nájdete ju na www.bauhaus.sk alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu 
 +421 222 211 311. 

DENNE NAJNIŽŠIE CENY

28902807

287234242662452125352856

25456776 25724109 29306545

27187179

22229261
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Lyra Plus*

vodorovný odpad  21514089   

zvislý odpad  21522985   

šikmý odpad  21523173   

WC sedadlo* 21522639      

Zvýšené Etiuda*

vodorovný odpad  27746297 

47
 c

m

Rimless

Lyra Rimless*

vodorovný odpad   27662542  
WC sedadlo Lyra Plus*
s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

27187188 

Mio-N

27193316 225,-
WC sedadlo Mio-N

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

27193325 83,-

Rimless

Kaskada so sedadlom*

vodorovný odpad  20269076 

zvislý odpad  20270209 

S WC sedadlom Connect

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

25750618  239,- 

Feeling

27951879   199,-
WC sedadlo Feeling

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close

28561758       55,-

EASY
CLEAN

Arteco so sedadlom

s funkciou pozvoľného sklápania Soft Close, vodorovný 
odpad

28274825 129,-

Piano so sedadlom

vodorovný odpad  21524121 114,-
zvislý odpad  21522499 114,-

WC kombi

27951879 27193316 25750618

282748252152412120269076

21514089

27746297

27662542
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WC sedadlá

Old Wood
materiál: duroplast, funkcia pozvoľného sklápania Soft 
Close, odnímateľné

27434802 32,90

Jasan
materiál: MDF, dyhované drevo, závesy chrómovaná 
mosadz, funkcia pozvoľného sklápania Soft Close

24483197 30,30

Dub tmavý
materiál: dyhované drevo, závesy chrómovaná mosadz

21542178 26,90

Buk
materiál: drevo, kovové závesy

13192898 31,50

Bora
materiál: duroplast, nerezové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close, odnímateľné

23158960 28,-

Sari
materiál: MDF, kovové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close

22207221 29,70

Kidi s integrovanou detskou vložkou
materiál: MDF, závesy chrómovaná mosadz, funkcia 
pozvoľného sklápania Soft Close

23076178 32,-

VRÁTANE

DETSKEJ 
VLOŽKY

Prestige     
materiál: MDF, tvarované drevo, závesy chrómovaná 
mosadz, funkcia pozvoľného sklápania Soft Close

24519560 26,90

Širší výber
WC sedadiel

A64
materiál: duroplast, kovové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close, odnímateľné

21384574 27,-

21384574

22207221

27434802

24519560

23158960

13192898

21542178

24483197

23076178
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Bidetové
materiál: duroplast, funguje bez elektrického prúdu, 
zadná a dámska sprcha, nastaviteľná sila prúdu, funkcia 
pozvoľného sklápania Soft Close, odnímateľné 

29031883   99,-

Malik
materiál: drevené jadro, funkcia pozvoľného sklápania 
Soft Close, odnímateľné

25434967 38,-

Bambus
materiál: bambus, kovové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close

20338921 38,-

Wave
materiál: duroplast, funkcia pozvoľného sklápania Soft 
Close, odnímateľné

27454101 36,90

Briliant
materiál: drevo, kovové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close, odnímateľné

23106455 45,-

Flat
materiál: duroplast, nerezové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close, extra plochý dizajn

22778471 32,-

extra plochý dizajn

Bidetové elektronické 
optimálne čistenie so vstavanou špeciálnou tryskou na vodu s dvojitou funkciou bidetu, automatické čistenie trysiek po 
každom použití, umývací prúd sa plynule posúva dopredu a dozadu – zaisťuje dokonalú hygienu, vyhrievané sedadlo, funkcia 
pozvoľného sklápania Soft Close, LED nočné osvetlenie, funkcia úspory el. energie, ľahké pripojenie na existujúce WC

20692104 426,-

vyhrievané
WC sedadlo

vysúšanie – citlivý
teplovzdušný ventilátor

vodná tryska  
s 2 funkciami  

(3 a 9 otvorov)

Vyvýšené 
materiál: duroplast, vhodné pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu

25985979 35,-

22778471 25985979 20338921

27454101

29031883

20692104

23106455 25434967
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Balance
materiál: MDF, trojstranná potlač dekorom, nerezové 
závesy

26572693 34,90

Concha
materiál: polyresín, kovové závesy

20312721 34,-

Lístok
materiál: MDF, kovové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close

20724496 38,-

Sea Life
materiál: duroplast, funkcia pozvoľného sklápania Soft 
Close, odnímateľné

24562801 32,90

WC sedadlá s potlačou

Sea Star
materiál: duroplast, funkcia pozvoľného sklápania Soft 
Close, odnímateľné

27262456 32,90

Wood Heart
materiál: duroplast, funkcia pozvoľného sklápania Soft 
Close, odnímateľné

25383847 32,90

Stone
materiál: duroplast, funkcia pozvoľného sklápania Soft 
Close, odnímateľné

23831049 32,90

Gray Steel
materiál: MDF, trojstranná potlač, nerezové závesy

27314694 34,90

Grey
materiál: duroplast, funkcia pozvoľného sklápania Soft 
Close, odnímateľné

27446427 32,90

24562801

23831049

27314694

25383847

27446427

26572693

27262456

20312721

20724496
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Mušľová pláž
materiál: MDF, kovové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close, odnímateľné

26836487 38,-

Gray Stone
materiál: MDF, kovové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close, odnímateľné

26924805 49,-

Be free
materiál: duroplast, kovové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close, odnímateľné

23116597 46,-

London Bus
materiál: MDF, nastaviteľné závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close

22256162 40,-

Zen Garden
materiál: duroplast, kovové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close, odnímateľné

23128033 51,-

Seaside
materiál: duroplast, kovové závesy, funkcia pozvoľného 
sklápania Soft Close, odnímateľné

23128909 40,-

Spa
materiál: MDF, nastaviteľné kovové závesy, funkcia 
pozvoľného sklápania Soft Close, odnímateľné

22743105 48,-

Asia
materiál: MDF, trojstranná potlač, nerezové závesy, 
funkcia pozvoľného sklápania Soft Close

28343761 42,90

One
materiál: polyresín, kovové závesy

20312156 38,50

26836487

22256162

22743105

20312156

28343761

26924805

23128909

23116597

23128033



SANITA. Ponuka sortimentu v katalógu je platná do 31. 3. 2023. Zmeny cien po 15. 12. 2022 sú možné. Predaj do vypredania zásob. Všetky výrobky sú bez dekorácie. Chyby a zmeny sú vyhradené. Zmeny cien a sortimentu po platnosti 
katalógu sú možné. Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH. Ceny elektrozariadení zahŕňajú recyklačný príspevok. Všetky produkty nemusia byť v danom okamihu skladom. Aktuálne ceny a dostupnosť nájdete na www.bauhaus.sk, 
prípadne kontaktujte zákaznícku podporu +421 222 211 311 alebo sa informujte priamo v našom odbornom centre. ve
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www.bauhaus.sk
+421 222 211 311
podpora@bauhaus-sk.sk
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NOVINKA
v sortimente

1. LED zrkadlo Desire
rozmery: ∅∅ 55 cm, 870 lm, 
IP24, kvalitný hliníkový rám, 
farba: biela / čierna mat

28557924 / 28509651

99,-

2. LED zrkadlo Supreme
rozmery: 50 x 90 cm, 1276 lm, 
IP44, kvalitný hliníkový rám, 
farba: strieborná / čierna mat

28630861 / 28630870

129,- / 169,-

28557924

28630861
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