Platný od 1.3.2013, změny vyhrazeny.

46 MODELŮ

AKRYLÁTOVÝCH VAN

VANY PRO RELAXACI A ODPOČINEK

NECHTE SE INSPIROVAT ...

Vana Linea XL 1900 x 900, MODERNÍ TVAR PRO MINIMALISTICKÉ KOUPELNY, MOŽNOST MASÁŽNÍ VANY SANTECH ENERGY, VÍCE NA WWW.SANTECH.CZ

SANTECH DESIGN
Při navrhování našich van se soustřeďujeme na to, aby koupelna nebyla
jenom místem dokonalé hygieny, ale místem krásným a pohodovým.

GLASS FORCE
TECHNOLOGY
Chceme, aby vany SANTECH byly co nejpevnější, neprohýbaly se a byly odolnější
vůči mechanickému poškození. Proto
používáme při výrobě unikátní technologii
GLASS FORCE TECHNOLOGY – vyztužování
rubové strany vany v několika vrstvách
sklolaminátem metodou ruční laminace
s vyšším obsahem skelného vlákna.
Garantujeme tedy nadstandardní
životnost akrylátových van SANTECH
minimálně 20 let a poskytujeme záruku
10 let.

Vana Lumen 1900 x 950
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CHROMOTERAPIE ANEB BAREVNÁ KOUPEL
Nyní také do Vaší vany bez nutnosti instalovat hydromasáž.

Zdroj barevného spektra pomocí RGB diody prosvětluje vodu a prostřednictvím zrakových
receptorů ovlivňuje tělesné funkce. Pozitivních účinků je pak dosahováno působením čtyř
základních barev - červené, žluté, zelené a modré a jejich vzájemným prolínáním.

Technologie
Chromoterapie je řešena tak, že ji lze namontovat prakticky do jakékoliv vany, je dodávána
již ve smontovaném stavu spolu s vybranou vanou. Ve vaně je zabudované vodotěsné velmi
ploché světlo, které prosvětluje koupel barvami. Chromoterapie se pohodlně ovládá pomocí
piezoelektrického ovladače, elektronicky řízený systém pozvolna mění barvy světelného
spektra anebo zastaví prolínání na vybraném odstínu barvy.

Moderní psychologické výzkumy prokázaly, že kolem nás
existují podněty, které mají příznivé účinky na lidskou psychiku.
Patří k nim vůně, hudba, ale i barvy a světlo. Právě spojením
účinku posledních dvou jmenovaných vznikla chromoterapie,
tedy léčba barevným světlem. Vůbec není špatné pořídit si
vanu včetně chromoterapie.

Cena:

Chromoterapie

7 603 Kč / 301,60 €
Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

MÁTE RÁDI HORKOU KOUPEL? PŘEMÝŠLEJTE O VANĚ 38°C.

Rádi si ve vaně poležíte, ale nebaví Vás neustále
dopouštět horkou vodu?
Pokud ano, může Vás zajímat novinka na trhu VANA 38°C, která nabízí velmi elegantní řešení.
Ve vaně je zabudovaný automatický ohřev vody s nuceným okruhem, který vyrovnává tepelnou
ztrátu.
Udělejte si po dlouhém dni chvilku pro sebe a ponořte své tělo do pečující příjemně teplé koupele.
Nové výzkumy potvrzují, že půlhodinová horká koupel je ideální těsně před spaním. Právě výše
teploty vody příznivě působí na cévní soustavu. Vyšší teplota zvyšuje srdeční činnost a tím
podporuje vyšší aktivitu krevního oběhu, zároveň prohřívá pokožku a uvolňuje kožní póry,
jimiž se díky mírnému pocení odplavují škodlivé látky z těla.

Technologie
Cena:

Vana 38°C

13 890 Kč / 551 €
Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

Automatický dohřev vody na 38°C Vám můžeme nainstalovat prakticky do jakékoliv akrylátové vany.
Dodáváme ho ve smontovaném stavu spolu s vybranou vanou. Pod vanou je zabudován elektrický
dohřev vody, čerpadlo a systém oběhu vody ve vaně. Dohřev vody se pohodlně ovládá pomocí
piezoelektrického ovladače, pokud klesne teplota vody ve vaně, elektronicky řízený systém automaticky
spíná a dohřívá vodu na teplotu 38°C.
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NECHTE SE INSPIROVAT ...

Vana Fox 1600 x 900, CHYTŘE NAVRŽENÁ VANA PRO PŘÍJEMNÉ LEŽENÍ, MOŽNOST MASÁŽNÍ VANY SANTECH ENERGY, VÍCE NA WWW.SANTECH.CZ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FOX

rozměr

vana

1500 x 845 L,P
1600 x 900 L,P
1700 x 955 L,P

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

O

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

5

„Chytře navržená vana
pro příjemné ležení”

příslušenství na straně 44-45

provedení

asymetrická levá i pravá

LEVÉ PROVEDENÍ

rozměr vany 1500 x 845 / 1600 x 900 / 1700 x 955 mm
podpory k vaně

430 / 450 / 470 mm
nejsou součástí vany

druh podpor

kovové

samonosný rám k vaně

za příplatek

objem vany po přepad

189 / 230 / 295 l

průměrná spotřeba vody

129 / 160 / 215 l

celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

580 - 620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany

9 898 Kč
10 503 Kč
11 311 Kč
392,70 €
416,60 €
448,70 €

(1500 x 845)
(1600 x 900)
(1700 x 955)
(1500 x 845)
(1600 x 900)
(1700 x 955)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

FOX je ukázkou moderní a zároveň
funkční a pohodlné vany, která Vám
a Vaší koupelně má co nabídnout!
Přizpůsobí se každé dispozici
koupelny, od té nejmenší až po prostornou. Vnitřní tvar vany a jemné zaoblení zádové části umožňuje
příjemné ležení i osobám vyššího
vzrůstu. Vana FOX spotřebuje při
koupání méně vody, než vany
podobné velikosti.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ARIELA

rozměr

vana

1500 x 800 L,P
1600 x 800 L,P

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

„Malá rozměrem
velká prostorem”

příslušenství na straně 44-45

provedení

asymetrická levá i pravá

hloubka vany

TECHNICKÁ DATA

LEVÉ PROVEDENÍ

1500 x 800 / 1600 x 800 mm

podpory k vaně

425 mm
nejsou součástí vany

druh podpor

kovové

samonosný rám k vaně

za příplatek

objem vany po přepad

150 / 170 l

průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

100 / 120 l
560 - 590 mm
605 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

8 812 Kč
9 547 Kč

(1500 x 800)
(1600 x 800)

349,60 €
378,70 €

(1500 x 800)
(1600 x 800)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

„Malá velká vana“ – má bezkonkurenčně největší vnitřní prostor ve své
kategorii. Zádová část je dokonce
širší a pohodlnější než u většiny
klasických van se šířkou 80 cm. Díky
těmto parametrům patří k jednomu
z nejoblíbenějších modelů. Na míru
šitými doplňky jsou oboustranně
sklopné dvoudílné a trojdílné vanové
zástěny, se kterými ARIELA poskytuje pohodlné sprchování.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FIONA

rozměr

vana

1500 x 850 L,P
1600 x 950 L,P

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P
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příslušenství na straně 44-45

provedení

asymetrická levá i pravá

hloubka vany

TECHNICKÁ DATA

LEVÉ PROVEDENÍ

1500 x 850 / 1600 x 950 mm

podpory k vaně

445 mm
nejsou součástí vany

druh podpor

kovové

samonosný rám k vaně

za příplatek

objem vany po přepad

220 / 235 l

průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

155 / 170 l
580 - 620 mm
600 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

9 735 Kč (1500 x 850)
10 403 Kč (1600 x 950)
386,20 €
412,70 €

(1500 x 850)
(1600 x 950)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Asymetrické provedení rohové
varianty v čistých liniích patří mezi
osvědčené a populární modely
v malých koupelnách.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

EVO-S

rozměr

vana

1700 x 1000 L,P

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

„Vana s nezaměnitelným
stylem”

příslušenství na straně 44-45

rozměr vany

asymetrická levá i pravá

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

LEVÉ PROVEDENÍ

1700 x 1000 mm
460 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
235 l
175 l
580 - 620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

provedení

Vana s nezaměnitelným stylem

13 341 Kč (1700 x 1000)
529,20 €

(1700 x 1000)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Akrylátová asymetrická vana EVO-S
v přísně geometrickém pojetí přináší
do Vaší koupelny prosté, čisté vedení
linií, minimalisticky strohé tvary, ale
o to působivější vzhled ve sladěném
celku moderní koupelny.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

AREA

rozměr

vana

1700 x 1100 L,P

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

O

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P
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příslušenství na straně 44-45

rozměr vany

asymetrická levá i pravá

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

LEVÉ PROVEDENÍ

1700 x 1100 mm
450 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
215 l
165 l
580 - 620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

provedení

13 029 Kč (1700 x 1100)
516,90 €

(1700 x 1100)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Akrylátová vana Area je navržena
v jednoduchém a praktickém designu, který se Vám v koupelně
nikdy neokouká. Vysoká ergonomická pečlivost a zvláštní pohodlnost
každého detailu spolu s elegantním
asymetrickým tvarem vytváří
ideální kombinaci prvků, které
přemění vanu na nejlepší místo
k uvolnění a relaxaci.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

LAGUNA

rozměr

vana

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

1680 x 950 L,P
1800 x 1000 L,P

příslušenství na straně 44-45

provedení

asymetrická levá i pravá

hloubka vany

TECHNICKÁ DATA

LEVÉ PROVEDENÍ

1680 x 950 / 1800 x 1000 mm

podpory k vaně

440 mm
nejsou součástí vany

druh podpor

kovové

samonosný rám k vaně

za příplatek

objem vany po přepad

205 / 225 l

průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

155 / 175 l
570 - 620 mm
625 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

11 207 Kč (1680 x 950)
12 774 Kč (1800 x 1000)
444,60 €
506,70 €

(1680 x 950)
(1800 x 1000)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Family collection - oblé křivky
vnitřního tvaru – oválu dávají kromě
elegantních čistých linií praktickou
hodnotu v oboustranném ležení
a výjimečné šířce ve středu vany –
v místě položení kolen, které dokáže
poskytnout pohodlí i dvěma osobám.
Asymetrické rohové umístění van je
velmi praktickým řešením pro úsporu
prostorové délky a současně zachování velkého prostoru pro koupání.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

IMPULS

rozměr

vana

1600 x 1000 L,P

madlo k vaně

O

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P
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příslušenství na straně 44-45

rozměr vany

asymetrická levá i pravá

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

LEVÉ PROVEDENÍ

1600 x 1000 mm
440 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
240 l
155 l
580 - 620 mm
610 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

provedení

11 210 Kč (1600 x 1000)
444,70 €

(1600 x 1000)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Hledáte-li prostornou vanu do menší
koupelny v provedení osobitého
designu s důrazem na pohodlnou
zádovou část, vana IMPULS může
být ta pravá volba. Neméně zajímavým doplňkem je elegantní,
kompaktně řešený čelní panel
a ergonomicky navržený podhlavník.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FONTANA
madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

rozměr

vana

1700 x 950 L,P

příslušenství na straně 44-45

rozměr vany

asymetrická levá i pravá

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

LEVÉ PROVEDENÍ

1700 x 950 mm
450 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
265 l
205 l
580 - 620 mm
610 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

provedení

11 210 Kč (1700 x 950)
444,70 €

(1700 x 950)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Navazuje na úspěšný model
FONTANY, pouze svým rozměrem
poskytuje mnohonásobně větší
koupací nadstandard. Přestože
se jedná o rozměr 170 x 95 cm,
po menších úpravách lze i tento
model umístit do rekonstruovaného
bytového jádra.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FONTANA
madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

rozměr

vana

1500 x 900 L,P
1600 x 900 L,P
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„Ideální vana
do bytového jádra”

příslušenství na straně 44-45

provedení

asymetrická levá i pravá

hloubka vany

TECHNICKÁ DATA

LEVÉ PROVEDENÍ

1500 x 900 / 1600 x 900 mm

podpory k vaně

450 mm
nejsou součástí vany

druh podpor

kovové

samonosný rám k vaně

za příplatek

objem vany po přepad

200 / 215 l

průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

135 / 150 l
580 - 620 mm
610 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

9 790 Kč (1500 x 900)
10 403 Kč (1600 x 900)
388,40 €
412,70 €

(1500 x 900)
(1600 x 900)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Největší přednosti vany FONTANA
je její „úsporná šířka“ 90 cm, proto
se stala velmi oblíbeným modelem
u projektantů. Patří k nejlépe
řešeným vanám pro bytová jádra
s ideálně volenou kombinací
pohodlného koupání a praktického
sprchování. Pro sprchování si můžete vybírat z širší nabídky vanových
zástěn.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VEGA

rozměr

vana

1500 x 900 L,P
1600 x 900 L,P

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

500

příslušenství na straně 44-45

provedení

asymetrická levá i pravá

hloubka vany

TECHNICKÁ DATA

LEVÉ PROVEDENÍ

1500 x 900 / 1600 x 900 mm

podpory k vaně

450 mm
nejsou součástí vany

druh podpor

kovové

samonosný rám k vaně

za příplatek

objem vany po přepad

200 / 215 l

průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

135 / 150 l
580 - 620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

9 790 Kč (1500 x 900)
10 403 Kč (1600 x 900)
388,40 €
412,70 €

(1500 x 900)
(1600 x 900)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Vana je určená zejména pro menší
koupelny s požadavkem na pohodlné koupání a sprchování.
Široká sedací část zaručí pohodlnou koupel, dlouhá rovná plocha
umožňuje umístění i delší sprchové
zástěny pro lepší zachycení stříkající vody z vany při sprchování.
Snížená výška sedátka zvyšuje
praktické vlastnosti tohoto modelu.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OPTIMA

rozměr

vana

1690 x 750 L,P

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P
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příslušenství na straně 44-45

rozměr vany

asymetrická levá i pravá

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

LEVÉ PROVEDENÍ

1690 x 750 mm
430 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
200 l
135 l
580 - 620 mm
610 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

provedení

10 036 Kč (1690 x 750)
398,10 €

(1690 x 750)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Velmi oblíbená alternativa klasické
obdélníkové vany. Při zpracování
zádové části byl kladený velký
důraz na zvýšení jejího komfortu.
Spolu s podhlavníkem EX dotváří
velmi přirozený a plynulý přechod
od partie zad až k hlavě. Estetickofunkční prvek vany – oblouk může
příjemně zjemnit ráz koupelny
a současně prakticky vyřešit prostor
kolem vany.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

GEMINI

rozměr

vana

1700 x 750
1700 x 750 L,P

se zakulaceným rohem

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

příslušenství na straně 44-45

klasická, asymetrická levá i pravá

rozměr vany

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

LEVÉ PROVEDENÍ

1700 x 750 mm
430 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
200 l
135 l
580 - 620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

provedení

10 036 Kč (1700 x 750)
398,10 €

(1700 x 750)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Klasická obdélníková vana je stále
oblíbenější volbou v moderních
koupelnách. Hranatý vnější tvar
zjemňuje zaoblený vnitřní prostor,
čímž vaně dodávají velmi jemný
vzhled. Vana GEMINI je vyráběna
ve dvou variantách:
- klasická obdelníková
- klasická se zaobleným rohem

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

EVO

rozměr

vana

1800 x 800

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

17

„Koupelnám vládnou
čisté linie”

příslušenství na straně 44-45

provedení

klasická
1800 x 800 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

460 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
215 l
150 l
580 - 620 mm
620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

11 207 Kč (1800 x 800)
444,60 €

(1800 x 800)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Akrylátová vana EVO přináší do
koupelny tradiční obdélníkový tvar
v atraktivním současném designu.
Minimalisticky strohý tvar velmi
dobře koresponduje s trendy
dnešních koupelen. Výběr vany
EVO do Vaší koupelny Vás určitě
nezklame.

vana

PŘÍSLUŠENSTVÍ

rozměr

SPRING

1400
1500
1600
1700

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

x
x
x
x

700
700
700
750

příslušenství na straně 44-45

provedení

klasická

rozměr vany 1400, 1500, 1600 x 700 / 1700 x 750 mm
podpory k vaně

400 mm
nejsou součástí vany

druh podpor

kovové

samonosný rám k vaně

za příplatek

objem vany po přepad

150 / 160 / 170 / 180 l

průměrná spotřeba vody

100 / 110 / 120 / 130 l

celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

550 - 600 mm
620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany

7
7
7
8

083
388
686
089

Kč
Kč
Kč
Kč

(1400 x 700)
(1500 x 700)
(1600 x 700)
(1700 x 750)

281 €
293,10 €
304,90 €
320,90 €

(1400 x 700)
(1500 x 700)
(1600 x 700)
(1700 x 750)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Klasická obdélníková vana v kabátě
současného trendu hranatějších
linií se stává doslova „šlágrem“ ať
už v nových nebo rekonstruovaných
koupelnách. Velkou variabilitu v různě
velkých prostorech řeší rozměrové
varianty v délkách 140, 150, 160
a 170 cm.

vana

PŘÍSLUŠENSTVÍ

rozměr

SMART

1600 x 725

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P
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„Budete překvapeni
jejím pohodlím”

příslušenství na straně 44-45

provedení

klasická
1600 x 725 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

450 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
180 l
130 l
580 - 620 mm
620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

7 686 Kč

(1600 x 725)

304,90 €

(1600 x 725)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Je ideální vanou v malé koupelně,
kde je rozhodující každý centimetr
prostoru. Oproti konkurenčním
vanám klasického rozměru 160 x
70 cm je vana SMART kolmější
a spolu s šířkou 72,5 cm a hloubkou
45 cm nabízí o 5 cm širší vnitřní
koupací prostor než konkurenční
vany.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVA

rozměr

vana

1700 x 800

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

„Praktická rodinná vana”

příslušenství na straně 44-45

provedení

klasická
1700 x 800 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

450 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
215 l
150 l
580 - 620 mm
620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

8 207 Kč

(1700 x 800)

325,60 €

(1700 x 800)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Nabízí pohodlí, které si zasloužíte.
Praktická rodinná vana v moderním
stylu je mnoha odborníky hodnocena jako nejvyváženější vana
z hlediska optimálních vnějších
rozměrů vany a vnitřní ergonomie,
která nabízí max. pohodlí při koupání
všech členů v domácnosti.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVA

rozměr

vana

1700 x 800 L,P se sedátkem

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P
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„Vana se sedátkem nabízí
spoustu výhod”

příslušenství na straně 44-45

rozměr vany

klasická se sedátkem

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

LEVÉ PROVEDENÍ

1700 x 800 mm
450 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
200 l
135 l
580 - 620 mm
620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

provedení

8 207 Kč

(1700 x 800)

325,60 €

(1700 x 800)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

• Vana se sedátkem umožňuje
snadné vstávání a mytí i tělesně
postižených.
• Hlubší část vany nabízí lepší
ponoření a tím komfortnější koupel
„s nohami nahoře”
• Oboustranné ležení láká k příjemnému společnému koupání.
• Sedátko snižuje objem vany a tím
i spotřebu vody.

PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

LINEA

rozměr

vana

1700 x 750
1800 x 800

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

příslušenství na straně 44-45

provedení

klasická
1700 x 750 / 1800 x 800 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

440 mm
nejsou součástí vany

druh podpor

kovové

samonosný rám k vaně

za příplatek

objem vany po přepad

200 / 215 l

průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

135 / 150 l
580 - 620 mm
620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

8 800 Kč
9 534 Kč

(1700 x 750)
(1800 x 800)

349,10 €
378,20 €

(1700 x 750)
(1800 x 800)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Málokterému modelu se dostává tak
rychlé popularity jako vaně LINEA.
Kromě líbivého moderního tvaru
s hranatějšími konturami nabízí
oboustranné ležení, jehož komfort si
můžete ještě více zdokonalit na míru
zpracovaným podhlavníkem EX. Dvě
rozměrové varianty 170 x 75 cm,
180 x 80 cm se dokážou přizpůsobit
dispozicím koupelny.

vana

PŘÍSLUŠENSTVÍ

rozměr

LINEA XL
madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

1900 x 900

23

příslušenství na straně 44-45

provedení

klasická
1900 x 900 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

440 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
265 l
215 l
580 - 620 mm
620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

12 527 Kč (1900 x 900)
496,90 €

(1900 x 900)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Vana vychází z jednoduchého,
esteticky působivého geometrického
konceptu. Až na drobné odlišnosti
v detailech lze tento model považovat za totožnou, pouze ještě prostorovější verzi moderní, úspěšné
řady LINEA.

NECHTE SE INSPIROVAT ...

Vana Sofa 1820 x 850, DESIGNOVÁ POHODLNÁ STYLOVÁ VANA, MOŽNOST MASÁŽNÍ VANY SANTECH ENERGY, VÍCE NA WWW.SANTECH.CZ

SOFA

rozměr

vana

1820 x 850 L, P
se samonosným rámem

O
O
O
O

PŘÍSLUŠENSTVÍ

madlo k vaně
podhlavník k vaně
vanová zástěna
akrylátový panel k vaně
samonosný pozinkovaný rám

25

„Nejpohodlnější a nejhlubší
stylová vana”

součástí

P

mechanický odtokový komplet
příslušenství na straně 44-45

provedení

klasická

hloubka vany

TECHNICKÁ DATA

ZÁDA VLEVO - LEVÉ PROVEDENÍ

1820 x 850 mm
500 mm

podpory k vaně

-

druh podpor

-

samonosný rám k vaně

součástí vany

objem vany po přepad

260 l

průměrná spotřeba vody

210 l

celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

640 - 660 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

16 980 Kč (1820 x 850)
673,60 €

(1820 x 850)

Designéři dostali za úkol navrhnout
nejpohodlnější vanu a výsledkem
je Sofa. Její oblé tvary a netradiční
hloubka 50 cm umocňují pohodlí
při relaxaci a i vyšší postavy si
mohou vychutnat luxusní koupel
doslova až „po uši“. Sofa je standardně dodávaná se samonosným
rámem.

ZÁDA VPRAVO - PRAVÉ PROVEDENÍ

PLUS

rozměr

vana

1850 x 900 L,P

podhlavník k vaně

O
O

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

PŘÍSLUŠENSTVÍ

madlo k vaně

„Souhra klasického
a moderního designu”

příslušenství na straně 44-45

provedení

klasická

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

ZÁDA VLEVO - LEVÉ PROVEDENÍ

1850 x 900 mm
450 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
260 l
210 l
580 - 620 mm
620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

12 527 Kč (1850 x 900)
496,90 €

(1850 x 900)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Ten, kdo pozorně vnímá kontury
vany, bude souhlasit, že model PLUS
je tvarově řešený přímo na míru
lidskému tělu. Postupně se rozevírá
do stran a tím v horní části poskytuje maximální pohodlí. Ve spodní
části má vana poměrně standardní
rozměry, což například při koupání
dětí šetří spotřebu vody.

ZÁDA VPRAVO - PRAVÉ PROVEDENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

LINEA XXL
madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

rozměr

vana

1900 x 1200

27

„Designová vana
pro dvě osoby”

příslušenství na straně 44-45

provedení

klasická
1900 x 1200 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

500 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
390 l
340 l
620 - 650 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

21 858 Kč (1900 x 1200)
867,10 €

(1900 x 1200)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Přísně geometrický tvar s výraznými
hranami obzvlášť vyniká v extrémnějším rozměru 190 x 120 cm. Vnitřní
prostor je navržen pro „koupel
v tandemu“ a zaručuje tak nezvykle
nadstandardní koupací komfort.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

LUMEN

rozměr

vana

1900 x 950

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně
akrylátový panel k vaně

O
O
O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

vanová zástěna

příslušenství na straně 44-45

provedení

oválná
1900 x 950 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

450 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně

kovové
za příplatek

objem vany po přepad

240 l

průměrná spotřeba vody

185 l

celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

580 - 620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

13 029 Kč (1900 x 950)
516,90 €

(1900 x 950)

Vana Lumen se řadí k největším
oválným vanám na trhu.
Představuje tak ideální variantu
pro milovníky společných koupelí
ve dvou, stačí se jen ponořit a relaxovat - LUMEN je na to velká dost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DELTA

rozměr

vana

1850 x 900

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna
akrylátový panel k vaně

O
O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

29

příslušenství na straně 44-45

provedení

oválná
1850 x 900 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

440 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
225 l
175 l
570 - 620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

12 774 Kč (1850 x 900)
506,70 €

(1850 x 900)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Ovál jako prvek nabízí značnou
variabilitu při umísťování v koupelně.
Oblé křivky vnitřního tvaru – oválu
dávají kromě elegantních čistých
linií praktickou hodnotu v oboustranném ležení a výjimečné šířce
ve středu vany – v místě položení
kolen, které dokáže poskytnout
pohodlí i dvěma osobám.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

LAKE

rozměr

vana

1850 x 900

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

P

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

příslušenství na straně 44-45

provedení

klasická
1850 x 900 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

440 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
225 l
175 l
570 - 620 mm
620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

11 207 Kč (1850 x 900)
444,60 €

(1850 x 900)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Další vana z rodiny „ Family collection”
nabízí klasické vnější rozměry
s využitím osvědčeného vnitřního
prostoru. Oblé křivky vnitřního tvaru
– oválu dávají kromě elegantních
čistých linií i praktickou hodnotu
v oboustranném ležení.

POOL

rozměr

vana

1830 x 900
P

madlo k vaně
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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podhlavník k vaně

P

vanová zástěna
akrylátový panel k vaně

O
O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

příslušenství na straně 44-45

provedení

klasická
1830 x 900 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

440 mm
nejsou součástí vany

druh podpor

kovové

samonosný rám k vaně

za příplatek

objem vany po přepad

225 l

průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění

175 l
570 - 620 mm

celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

11 207 Kč (1830 x 900)
444,60 €

(1830 x 900)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Další varianta oválného tvaru.
Pojetí těchto křivek v charakteru
klasické obdélníkové vany s vyniknutým obloukem v čele, vytváří
nejen estetický prvek pro koupelnu,
ale i praktickou hodnotu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ATOL

rozměr

vana

2070 x 900

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna
akrylátový panel k vaně

O
O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

příslušenství na straně 44-45

provedení

šestihranná
2070 x 900 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

440 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
225 l
175 l
570 - 620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

12 774 Kč (2070 x 900)
506,70 €

(2070 x 900)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Vana Atol jako jedna z tvarových
variant oválné řady FAMILY collection
poskytuje nejvíce možností pro
zabudování v prostoru koupelny.

FJORD

rozměr

vana
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P

madlo k vaně
PŘÍSLUŠENSTVÍ

1450 x 1450

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna
akrylátový panel k vaně

O
O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

příslušenství na straně 44-45

provedení

rohová
1450 x 1450 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

440 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
225 l
175 l
570 - 620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

12 774 Kč (1450 x 1450)
506,70 €

(1450 x 1450)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Netradiční pojetí rohové vany
s možností mnohem praktičtějšího
– víceúčelového využití rohového
prostoru nabízí právě model FJORD.

vana

PŘÍSLUŠENSTVÍ

rozměr

OTAVA

1400 x 1400

madlo k vaně

O

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

O

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

příslušenství na straně 44-45

provedení

rohová
1400 x 1400 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

480 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
265 l
200 l
610 - 620 mm
640 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

11 210 Kč (1400 x 1400)
444,70 €

(1400 x 1400)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Rohová vana nabízí komfort díky
větší šířce v jejím středu. Vana OTAVA
poskytuje navíc pohodlné ležení
s možností pohodlné podpěry rukou.
Rozměr 140 x 140 cm najde své
uplatnění dokonce v bytových jádrech
nebo v menších koupelnách.

VLTAVA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

madlo k vaně

rozměr

vana

1500 X 1500
s madlem

35

součástí vany

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna

O

akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

„Nejprostornější
rohová vana”

příslušenství na straně 44-45

provedení

rohová
1500 x 1500 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

470 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
300 l
220 l
600 - 620 mm
640 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

13 341 Kč (1500 x 1500)
529,20 €

(1500 x 1500)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Vana VLTAVA mezi rohovými vanami
na současném trhu poskytuje největší
vnitřní prostor. Její prostor je velký
natolik, že poskytne pohodlnou
koupel i pro rodinu s dětmi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

STEMA

rozměr

vana

1500 x 1500

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně
akrylátový panel k vaně

O
O
O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

vanová zástěna

„Přísně geometrické
tvary sluší současným
koupelnám”

příslušenství na straně 44-45

provedení

rohová
1500 x 1500 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

450 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
255 l
175 l
580 - 620 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

12 182 Kč (1500 x 1500)
483,20 €

(1500 x 1500)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Akrylátová vana Stema je ideální
vanou pro obezdění. Její vnější
hranatý tvar je doplněn jemnou
oblou linií vnitřního prostoru. Vana
Stema je dostatečně velká pro
koupel ve dvou, což je podpořeno
i oboustranným ležením a umístěním výpusti uprostřed vany.

SOLO

rozměr

vana

1400 x 1400
1500 x 1500
O
O
O

madlo k vaně
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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podhlavník k vaně
vanová zástěna
akrylátový panel k vaně

P

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

příslušenství na straně 44-45

provedení

rohová
1400 x 1400 / 1500 x 1500 mm

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany
podpory k vaně

470 mm
nejsou součástí vany

druh podpor

kovové

samonosný rám k vaně

za příplatek

objem vany po přepad

230 / 255 l

průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

170 / 195 l
580 - 620 mm
640 mm
dle výkresu

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

rozměr vany

12 455 Kč (1400 x 1400)
13 830 Kč (1500 x 1500)
494,10 €
548,60 €

(1400 x 1400)
(1500 x 1500)

podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Doslova renesancí v rohových vanách
lze nazvat právě tento model. Díky
jemným, až nenápadným linkám
při dodržení geometrické pravidelnosti splňuje veškeré nároky pro
moderní koupelnu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MAXI

rozměr

vana

Ø 175

madlo k vaně

P

podhlavník k vaně

P

vanová zástěna
akrylátový panel k vaně

O
O

samonosný pozinkovaný rám

P

mechanický odtokový komplet

P

„Velkorysá koupel”

příslušenství na straně 44-45

provedení

kruhová

rozměr vany

1750 mm

podpory k vaně

510 mm
nejsou součástí vany

druh podpor
samonosný rám k vaně
objem vany po přepad
průměrná spotřeba vody
celková výška při obezdění
celková výška vany s krycím panelem
umístění nástěnné baterie a odpadu

kovové
za příplatek
485 l
425 l
640 - 680 mm
-

záruka

10 let

min. životnost vany

20 let

Cena včetně DPH/ Price inc. VAT

TECHNICKÁ DATA

hloubka vany

25 702 Kč (Ø 1750)
1 019,60 € (Ø 1750)
podpory k vaně nejsou součástí vany

Cena : 506 Kč / 20,10 €

Naprostá jednoduchost kruhového
tvaru bez nadbytečných členitých
prvků dodává vaně jistou eleganci.
Vnitřní prostor poskytne pohodlí i více
osobám, proto se dá tento model
použít i jako zajímavá alternativa
vířivých bazénů.

VANOVÉ ZÁSTĚNY ROSE ROSSE
Pro pohodlné sprchování ve vaně

Čisté bezrámové provedení mezi vanou a zástěnou umožňuje
snadnou údržbu a minimalizuje usazování nečistot.

Moderní technologie
Tato moderní technologie zušlechťování skla podporuje
jednoduché stékání vody v podobě kapek, chromové
provedení rámu nabízí moderní vzhled. ROSE ROSSE je
konstruována pro jednoduché čištění.
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VANOVÉ ZÁSTĚNY ROSE ROSSE
ROSE ROSSE 2PV

ROSE ROSSE 3PV

2-dílná vanová zástěna Rose Rosse 2PV
Rozměr: 1660-1720 x 1500 / 1760-1820 x 1500 mm
Provedení: pravé / levé
Výplň: transparentní sklo 6 mm
Povrch rámu: chrom
Povrchová úprava skla: anticalc
Záruka: 36 měsíců

3-dílná vanová zástěna Rose Rosse 3PV
Rozměr: 1660-1720 x 1500 / 1760-1820 x 1500 mm
Výplň: transparentní sklo 6 mm
Povrch rámu: chrom
Povrchová úprava skla: anticalc
Záruka: 36 měsíců

Cena: 21 290 Kč / 844,60 €

Cena: 24 067 Kč / 954,70 €

21 599 Kč / 856,80 €

Vhodné pro vany: Evo, Gemini, Linea 170 (180), Nova,
Spring 170

24 993 Kč / 991,40 €

Vhodné pro vany: Evo, Gemini, Linea 170 (180), Nova, Spring 170
Obr. levé provedení

VANOVÉ ZÁSTĚNY ROSE ROSSE
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ROSE ROSSE 2AV

ROSE ROSSE 2MV

4-dílná vanová zástěna Rose Rosse 2AV
Rozměr: 1660-1720 x 1500 / 1760-1820 x 1500 mm
Výplň: transparentní sklo 6 mm
Povrch rámu: chrom
Povrchová úprava skla: anticalc
Záruka: 36 měsíců

2-dílná vanová zástěna Rose Rosse 2MV
Rozměr: 1660-1720 x 1500 / 1760-1820 x 1500 mm
Výplň: transparentní sklo 6 mm
Povrch rámu: chrom
Povrchová úprava skla: anticalc
Záruka: 36 měsíců

Cena: 29 004 Kč / 1 150,60 €

Cena: 21 907 Kč / 869 €

29 621 Kč / 1 175 €

Vhodné pro vany: Evo, Gemini, Linea 170 (180), Nova, Spring 170

22 833 Kč / 905,80 €

Vhodné pro vany: Evo, Gemini, Linea 170 (180), Nova, Spring 170

exkluzivní provedení

VANOVÉ ZÁSTĚNY AURORA NEW CHROM
AURORA 1

AURORA 2

AURORA 3

1-dílná vanová zástěna AURORA 1
Rozměr: 800 x 1500 mm
Výplň: transparentní sklo 6 mm
Povrch rámu: chrom
Povrchová úprava skla: anticalc
Záruka: 36 měsíců

2-dílná vanová zástěna AURORA 2
Rozměr: 1200 x 1500 mm
Výplň: transparentní sklo 6 mm
Povrch rámu: chrom
Povrchová úprava skla: anticalc
Záruka: 36 měsíců

2-dílná vanová zástěna AURORA 3
Rozměr: 980 x 1500 mm
Výplň: transparentní sklo 6 mm
Povrch rámu: chrom
Povrchová úprava skla: anticalc
Záruka: 36 měsíců

Cena: 7 405 Kč / 293,80 €

Cena: 11 108 Kč / 440,60 €

Cena: 9 257 Kč / 367,20 €

Vhodné pro vany: Fontana, Vega,
Smart, Spring, Nova, Linea, Lake,
Plus, Optima, Gemini, Impuls, Fox,
Evo, Evo-S

Vhodné pro vany: Fiona, Fontana,
Vega, Smart, Spring, Nova, Linea,
Lake, Plus, Optima, Gemini, Impuls,
Fox, Evo, Evo-S

Vhodné pro vany: Fiona, Fontana,
Vega, Smart, Spring, Nova, Linea,
Lake, Plus, Optima, Gemini,
Impuls, Fox, Evo

VANOVÉ ZÁSTĚNY MODERN ELOX
MODERN 1

MODERN 2
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MODERN 3

1-dílná vanová zástěna MODERN 1
Rozměr: 680 x 1400 mm
Výplň: transparentní sklo 4 mm
Povrch rámu: eloxovaný hliník
Povrchová úprava skla: bez
Záruka: 24 měsíců

2-dílná vanová zástěna MODERN 2
Rozměr: 800 x 1400 mm
Výplň: transparentní sklo 4 mm
Povrch rámu: eloxovaný hliník
Povrchová úprava skla: bez
Záruka: 24 měsíců

3-dílná vanová zástěna MODERN 3
Rozměr: 1200 x 1400 mm
Výplň: transparentní sklo 4 mm
Povrch rámu: eloxovaný hliník
Povrchová úprava skla: bez
Záruka: 24 měsíců

Cena: 4 586 Kč / 181,90 €

Cena: 6 122 Kč / 242,90 €

Cena: 7 850 Kč / 311,40 €

Vhodné pro vany: Fontana, Vega,
Smart, Spring, Nova, Linea, Lake,
Plus, Optima, Gemini, Impuls, Fox,
Evo, Evo-S

Vhodné pro vany: Fiona, Ariela,
Fontana, Vega, Smart, Spring, Nova,
Linea, Lake, Plus, Optima, Gemini,
Impuls, Area, Fox, Evo, Evo-S

Vhodné pro vany: Fiona, Ariela,
Fontana, Laguna, Vega, Smart, Spring,
Nova, Linea, Lake, Plus, Optima, Gemini, Impuls, Area, Fox, Evo, Evo-S

SAMONOSNÝ RÁM

KRYCÍ PANELY K VANÁM
Pokud zvolíte variantu vany s čelním panelem, vždy musíte objednat i samonosný rám,
který zvyšuje stabilitu vany a zároveň slouží k přichycení akrylátového panelu.

Čelní panel LAGUNA
3 794 Kč / 150,50 €

Čelní panel IMPULS
3 794 Kč / 150,50 €

Čelní panel OPTIMA
3 794 Kč / 150,50 €

Vana se samonosným rámem
Vám přináší spoustu výhod:

samonosný rám
2 570 Kč / 102 €

• vanu usadíte do koupelny za pár minut
• vana se samonosným rámem je mimořádně stabilní
• žádné další stavební práce
• žádné reklamace na práci montážní ﬁrmy
• rychlé – snadné – čisté řešení
Čelní panel FIONA
4 100 Kč / 162,60 €

Čelní panel SOLO
3 978 Kč / 157,80 €

Čelní panel VLTAVA, OTAVA
3 978 Kč / 157,80 €

Samonosný rám se vyrábí na konkrétní typ vany
a dodává se již ve smontovaném stavu na vaně,
proto musí být objednán současně s vanou.

PODPORY K VANĚ
Kovové podpory k vaně
nejsou součástí vany
a je potřeba je objednat
samostatně.
Čelní panel FONTANA
3 794 Kč / 150,50 €

Čelní panel ARIELA
3 549 Kč / 140,80 €

Klasická vana 160 – 185 cm
čelní 3 888 Kč / 154,20 €
boční 2 314 Kč / 91,80 €

Podpory k vaně
506 Kč / 20,1 €

PODHLAVNÍKY

NEREZOVÁ MADLA
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Podhlavník bílý
EX
1 407 Kč / 55,80 €
vhodné pro vany: Fiona,
Spring, Linea, Smart, Nova,
Optima, Impuls, Evo, Evo-S

Nerezové madlo
Nerezové madlo
Nerezové madlo
Nerezové madlo
LUX
UNI
FONTANA
VLTAVA
2 203 Kč / 87,40 € 1 543 Kč / 61,20 € 1 619 Kč / 64,20 € součástí vany

Podhlavník bílý
FAMILY

vhodné pro vany:
Laguna, Lake, Delta,
Pool, Atol, Fjord, Maxi,
Linea XL, Linea XXL,
Stema, Lumen

vhodné pro vany: Fiona,
Ariela, Spring, Linea,
Smart, Vega, Nova, Fox
Gemini, Optima, Evo-S
Linea 170(180), Evo

1 407 Kč / 55,80 €
vhodné pro vany: Laguna,
Lake, Delta, Pool, Atol, Fjord

ODTOKOVÉ KOMPONENTY
standardní provedení

exkluzivní provedení

Mechanická výpusť
STANDARD
855 Kč / 33,90 €

Mechanická výpusť
GROHE
4 081 Kč / 161,90 €

Podhlavník bílý
STANDARD
1 162 Kč / 46,10 €
vhodné pro vany: Ariela,
Fontana, Otava, Vltava,
Maxi, Vega, Gemini

Výpusť s napouštěním
STANDARD
2 906 Kč / 115,30 €

Výpusť s napouštěním
GROHE
8 205 Kč / 325,50 €

Bezplatná linka 800 17 65 14

Horní Lhota 180
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic

Santech plus, s.r.o.
Horní Lhota 180
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic

www.santech.cz

tel.: +420 577 921 691
fax: +420 577 923 814

santech@santech.cz
www.santech.cz

tel.: +420 577 921 691
fax: +420 577 923 814

SERVIS

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

mobil: +420 777 221 260
mobil: +420 777 221 230
mobil SK: +421 944 206 820

