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Sanitec KOLO je súčasťou medzinárodného koncernu Sanitec, najväčšieho multibrandového 

výrobcu špecializovaného na kúpelňové vybavenia v Európe. Značky, ktoré patria do koncernu 

Sanitec sú známe na lokálnych aj globálnych trhoch a významným spôsobom určujú dizajnové, 

kvalitatívne a technologické štandardy kúpelňového vybavenia v celosvetovom meradle. Skupina 

Sanitec zamestnáva viac než 7000 pracovníkov a vyrába v 19 výrobných závodoch. Značka Kolo 

je na trhu už viac ako 50 rokov. Je symbolom tradičnej kvality, moderného dizajnu pokrokových 

inovácií. Nové technológie a materiály, dôsledné dodržiavanie ekologických noriem – to všetko 

umožňuje poskytovanie nadštandartných záruk a služieb pre zákazníkov.

50
ROKOV KOLO
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20
ROKOV NA TRHU

8,7
MILIÓNA PREDANÝCH

VÝROBKOV

6,1 2,5
TISÍC VYBAVENÝCH

INVESTIČNÝCH OBJEKTOV
TISÍC ŠKÔL A ŠKÔLOK

NOVA A NOVA TOP – BESTSELLERY UŽ 20 ROKOV! 

Značka KOLO, ktorá sa zaoberá výrobou kúpeľňového 

vybavenia existuje už viac ako 50 rokov. Neustále zdokonaľuje 

technológie, dizajn, zavádza inovácie - všetko pre spokojnosť 

zákazníkov. Výrobky KOLO nie sú len nadštandardne kvalitné, 

ale majú svoj štýl a sú vysoko funkčné. 

Dôvera sa získava dlhé roky. Séria Nova (predtým dodávaná 

tiež pod názvom Delta Fondo) a Nova Top (vrátane špeciálnych 

výrobkov Nova Top Bez Bariér, Junior a Pico) za 20 rokov 

dokázali, že kvalita, dlhá životnosť a úžitok sú pre nás jediné 

akceptovateľné štandardy.
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MOŽNOSTÍ PRE PROJEKTY

61154
POTENCIÁLNYCH TYPOVÝCH 

KÚPEĽNÍ
VÝROBKOV V PONUKERADY VÝROBKOV

NOVA PRO – ODPORÚČAME!

Nástupcom sérií Nova a Nova Top je séria Nova Pro. 

Séria dokonalá do posledného detailu ponúka úplne nový 

dizajn, ešte väčšiu funkčnosť a naozaj široký sortiment. Až 

115 výrobkov na výber - rôzne tvary a funkcie pre rôzne 

oblasti použitia. Vďaka sérii Nova Pro možno vytvoriť 

najrôznejšie typy funkčných kúpeľní - či už v bytoch alebo 

rodinných domoch, verejných priestoroch, hoteloch, ale aj 

v nemocniciach, školách alebo škôlkach.

1993 NOVA 1999 NOVA TOP 2014 NOVA PRO
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HYGIENA 
POD KONTROLOU

Nova Pro, to je veľa funkčných riešení, ako napríklad 

Rimfree® - inovatívna WC misa bez splachovacieho 

kruhu, ktorá uľahčuje čistenie a tým pádom zachovanie 

hygieny na toalete. V kombinácii s inštalačnými modulmi 

Technic GT so systémom Smart Fresh možno docieliť 

nekompromisnú hygienu a sviežosť zároveň.
ROKOV RIEŠENÍ A INOVÁCIÍ

20
Rimfree® 
WC misy bez splachovacieho  

kruhu - riešenie, ktoré spĺňa  

tie najvyššie nároky na hygienu.

Rez WC misou 
Rimfree® 
– žiadne miesto 
pre baktérie

WC sedadlá 
s pozvoľným 
automatickým 
sklápaním
Praktické riešenie, ktoré 

rozhodne zvyšuje komfort 

používania

Ekonomické 
splachovanie 2/4 l 
WC je dostačujúce, osvedčené

a ekologické.

Rez 
štandardnou 
WC misou
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Click2Clean 
„Klikni a vyčisti” – - vďaka 

mechanizmu rýchlej demontáže 

WC misy je možné sa ľahko 

dostať do všetkých ťažko 

dostupných miest pri čistení 

toalety.

Glazovaný kruh 
WC misy 
Vďaka hladkému, glazovanému 

splachovaciemu kruhu je menšie 

riziko tvorby usadenín a nečistôt 

pri WC misách so splachovacím 

kruhom.

Antibakteriálne 
WC sedadlo 
WC sedadlo z materiálu 

obsahujúceho striebro 

odpudzuje 99,8 % baktérií, 

čo zaručuje najvyšší stupeň 

hygieny.

Uzavreté,
jednoduché tvary 
Jednoduché tvary keramiky 

bez zbytočných záhybov 

umožňujú ľahkú údržbu 

a zabraňujú usadzovaniu 

nečistôt a baktérií.



6

Systém tichého 
dovierania 
Spomaľuje pohyb dvierok 

pri dovieraní, ktoré je tak 

bezpečné a tiché.

KOMFORT 
A VÝHODY 

Všetky výrobky zo série Nova Pro boli navrhnuté tak, 

aby poskytovali všetkým užívateľom čo najviac výhod 

a optimálny komfort - vždy s ohľadom na ich potreby. 

Užívatelia tak môžu ťažiť každý deň z inovatívnych 

a praktických riešení.

Lakované korpusy 
a čelné plochy 
nábytku 
Zaručujú ich maximálnu 

odolnosť voči vplyvom 

UV žiarenia.

Materiál odolný voči 
vlhkosti 
Ochraňuje nábytok 

pred plesňami 

a vlhkosťou.

Materiál odolný proti 
vlhkosti, z ktorého 
je vyrobený nábytok 
KOLO, po skúške 
pôsobenia vlhkosti 
a vody.

Tradičná drevotriesková 
doska, podrobená testu 
pôsobenia vlhkosti 
a vody.
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Premyslené  
nábytkové riešenia 
Umožňujú uschovať kozmetiku 

a toaletné potreby v ideálnom 

poriadku a na dosah ruky.

Systém 
push to open
Skrinky otvárané na dotyk? 

Áno, stačí sa dotknúť.

Objemný vnútorný 
priestor skriniek 
Umožní bez problémov 

uskladnenie kozmetiky 

a toaletných potrieb.

Rýchla montáž 
Premyslené riešenia umožňujú 

rýchlu a bezproblémovú 

montáž.

Veľa možností 
zostáv 
Kombinácie nábytku, keramiky 

a doplnkov umožňujú 

prispôsobenie sa každej 

kúpeľni, presne podľa 

potrieb užívateľa.

Doživotná záruka 
na závesy a kovania 
Potvrdzuje ich dlhú 

životnosť.
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26m2

KÚPEĽŇA V ADMINISTRATÍVNYCH BUDOVÁCH

MODERNÉ, EKOLOGICKÉ, ÚSPORNÉ 

Sanitárne priestory v kancelárskych budovách, kde pracuje veľa ľudí sú vždy výzvou 

pri vybavovaní. Dôležitá je hygiena a nízke prevádzkové náklady. WC misy bez 

splachovacieho kruhu Rimfree® a vstavané umývadlá do dosky uľahčujú udržiavanie 

čistoty. Technológie úsporného splachovania WC 2/4 l a pisoárov 1 l, resp. 0,5 l znižujú 

náklady na prevádzku. To všetko pri vytvorení moderného prostredia.

kúpeľňa 1
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5m2

KÚPEĽŇA V HOTELI

MODERNÁ A PRAKTICKÁ 

Hotelová kúpeľňa musí spĺňať nároky na moderný vzhľad, byť univerzálna a zároveň 

praktická ako na používanie, tak na údržbu. Vďaka umývadlám zapusteným do dosky 

možno využiť naozaj veľkú odkladaciu plochu na doske na kozmetické prípravky, 

uteráky a pod. WC misa bez splachovacieho kruhu Rimfree® sa ľahko čistí a je vysoko 

hygienická. K modernému vzhľadu prispieva aj jednoduché, tenké ovládacie tlačidlo 

Technic GT umožňujúce splachovať 3/6 l alebo 2/4 l vody.

kúpeľňa 2
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7m2

KÚPEĽŇA PRE STARŠIE ALEBO HENDIKEPOVANÉ OSOBY

Pri navrhovaní kúpeľní pre staršie osoby alebo telesne postihnutých je nevyhnutné brať do úvahy 

rozmerové, ako aj funkčné nároky týchto osôb. Ideálnym riešením je využitie série Nova Pre Bez Bariér, 

ktorá umožňuje bezproblémové používanie všetkých prvkov pri zachovaní komfortu a maximálnej hygieny. 

WC so zvýšeným sedom, umývadlá umožňujúce podbehnutie vozíkom, WC bez splachovacieho kruhu, 

to všetko doplnené širokým sortimentom pevných aj sklopných držadiel v najrôznejšom vyhotovení, 

sedadlami do sprchy a i., značky KOLO Lehnen - optimálna voľba ako pre kliniky a sanatóriá, 

tak aj pre privátne kúpeľne.

KÚPEĽŇA BEZ BERIÉR
(Nova Pro Bez Bariér)

Vyobrazené fotografie sú len ilustračné.

kúpeľňa 3
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1,2m2

KÚPEĽŇA V MALÝCH PRIESTOROCH
(Nova Pro Pico)

RIEŠENIE PRE MALÉ KÚPEĽNE 

Hľadáte riešenie pre malé kúpeľne alebo kúpeľne pre hostí? Odporúčame sériu Nova 

Pro Pico - malé umývadlá alebo umývadielka (45 x 25 cm s otvorom pre batériu na pravej 

alebo ľavej strane pre lepší prístup), závesné WC skrátenej dĺžky 48 cm, kombi WC 

alebo umývadielko do rohu. Pre vytvorenie úložného priestoru možno využiť stĺpové 

zostavy - pre umývadlo so spodnou a vrchnou skrinkou a zrkadlom, pre WC kryt 

inštalačného modulu pred stenu a vrchnú skrinku.

kúpeľňa 4
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16m2

KÚPEĽŇA PRE DETI
(Nova Pro Junior)

PRE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Pri navrhovaní série Nova Pro Junior sme mysleli na špecifické potreby detí - predškolského 

a školského veku. Deti majú úplne iné potreby ako dospelí, nielen čo sa rozmerov týka, 

ale napríklad aj farebného vyhotovenia. Malé umývadlá, znížené stojace a závesné WC misy 

malých rozmerov doplnené farebnými polostĺpmi alebo sedadlami rôznych farieb a tvarov. 

Ideálne do škôlok, škôl, detských oddelení v nemocniciach alebo detských domovov.

kúpeľňa 5
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3,2m2

KÚPEĽŇA PRE RODINU

NOVA PRO – KÚPEĽŇA PRE KAŽDÉHO 

Vďaka širokému sortimentu série Nova Pro možno vybaviť prakticky akúkoľvek 

kúpeľňu - malú strednú aj veľkú, pre jednu osobu alebo pre veľkú rodinu. Moderné 

tvary keramiky, široký sortiment rozmerov, praktické a inovatívne funkcie, doplňujúci 

sortiment nábytku a zrkadiel, jedinečné stĺpové zostavy - to všetko umožňuje výber 

podľa individuálnych potrieb a nárokov.

kúpeľňa 6
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PREHĽAD VÝROBKOV
NOVA PRO

Umývadlo 50 cm oválne
s otvorom pre batériu, s prepadom
50 x 41 cm

č. M31150  ●  MOC 50,40 € s DPH

Umývadlo 50 cm oválne
bez otvoru pre batériu, s prepadom
50 x 41 cm

č. M31050  ●  MOC 50,40 € s DPH

kombinovateľné so stĺpom M37000
alebo polostĺpom M37100

Umývadlo 55 cm oválne
s otvorom pre batériu, s prepadom
55 x 44 cm

č. M31155  ●  MOC 54,60 € s DPH

Umývadlo 55 cm oválne
bez otvoru pre batériu, s prepadom
55 x 44 cm

č. M31055  ●  MOC 54,60 € s DPH

kombinovateľné so stĺpom M37000
abo polostĺpom M37100

Polostĺp

č. M37100  ●  MOC 49,20 € s DPH

pre umývadlá M31150, M31050, M31155, 
M31055, M31160, M31151, M31051, M31156, 
M31056, M31161

Stĺp

č. M37000  ●  MOC 49,20 € s DPH

pre umývadlá M31150, M31050, M31155, 
M31055, M31160, M31151, M31051, M31156, 
M31056, M31161
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Umývadlo 60 cm oválne
s otvorom pre batériu, s prepadom
60 x 48 cm

č. M31160  ●  MOC 58,80 € s DPH

kombinovateľné so stĺpom M37000
abo polostĺpom M37100

Umývadlo 50 cm pravouhlé
s otvorom pre batériu, s prepadom
50 x 42 cm

č. M31151  ●  MOC 50,40 € s DPH

Umývadlo 50 cm pravouhlé
bez otvoru pre batériu, s prepadom
50 x 42 cm

č. M31051  ●  MOC 50,40 € s DPH

kombinovateľné so stĺpom M37000
abo polostĺpom M37100

Umývadlo 55 cm pravouhlé
s otvorom pre batériu, s prepadom
55 x 44 cm

č. M31156  ●  MOC 54,60 € s DPH

Umývadlo 55 cm pravouhlé
bez otvoru pre batériu, s prepadom
55 x 44 cm

č. M31056  ●  MOC 54,60 € s DPH

kombinovateľné so stĺpom M37000
abo polostĺpom M37100

Umývadlo 60 cm pravouhlé
s otvorom pre batériu, s prepadom
60 x 46 cm

č. M31161  ●  MOC 58,80 € s DPH

kombinovateľné so stĺpom M37000
abo polostĺpom M37100

Umývadlo 36 cm pravouhlé
s otvorom pre batériu, s prepadom
36 x 28 cm

č. M32137  ●  MOC 38,40 € s DPH

Umývadlo 45 cm pravouhlé
s otvorom pre batériu vpravo s prepadom 
45 x 25 cm

č. M32247  ●  MOC 43,20 € s DPH

Umývadlo 45 cm oválne
s otvorom pre batériu, s prepadom
45 x 37 cm

č. M32145  ●  MOC 46,80 € s DPH

Umývadlo 45 cm pravouhlé
s otvorom pre batériu vľavo, s prepadom 
45 x 25 cm

č. M32347  ●  MOC 43,20 € s DPH
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Kombinované WC, 3/6 l
odpad vodorovný, 
s hlbokým splachovaním
skladajúce sa z:

• WC misa
 č. M33200  ●  MOC 81,00 € s DPH

• Nádrž keramická, oválna 3/6 l
 č. M34010  ●  MOC 98,40 € s DPH
alebo
• Nádrž keramická, pravouhlá 3/6 l
 č. M34011  ●  MOC 106,80 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30111, M30112

Kombinované WC, 3/6 l
odpad zvislý, 
s hlbokým splachovaním
skladajúce sa z:

• WC misa
 č. M33201  ●  MOC 84,50 € s DPH

• Nádrž keramická, oválna 3/6 l
 č. M34010  ●  MOC 98,40 € s DPH
alebo
• Nádrž keramická, pravouhlá 3/6 l
 č. M34011  ●  MOC 106,80 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30111, M30112

Kombinované WC, 3/6 l
odpad vodorovný, 
s hlbokým splachovaním
bez splachovacieho kruhu
skladajúce sa z:

• WC misa
 č. M33220  ●  MOC 164,40 € s DPH

• Nádrž keramická, oválna 3/6 l
 č. M34010  ●  MOC 98,40 € s DPH
alebo
• Nádrž keramická, pravouhlá 3/6 l
 č. M34011  ●  MOC 106,80 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30111, M30112

Závesné WC oválne
s hlbokým splachovaním, 6 l
bez splachovacieho kruhu

č. M33120  ●  MOC 137,40 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30111, M30112

3L
6L

3L
6L

3L
6L

Závesný SET NOVA PRO
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
• závesné WC Nova Pro M33123
 pravouhlý

č. 99320  ●  MOC 280,30 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30115, M30116, M30117 a ovládacími 
tlačidlami pre KOLO Technic GT

Závesný SET NOVA PRO
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
 so systémom Smart Fresh
• závesné WC Nova Pro M33123
 pravouhlý

č. 99357  ●  MOC 280,30 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30115, M30116, M30117 a ovládacími 
tlačidlami pre KOLO Technic GT

Závesný SET NOVA PRO
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
• závesné WC Nova Pro M33100
 oválne

č. 99322  ●  MOC 251,10 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30111, M30112 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT

Závesný SET NOVA PRO
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
 so systémom Smart Fresh
• závesné WC Nova Pro M33100
 oválne

č. 99359  ●  MOC 251,10 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30111, M30112 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA
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Závesné WC oválne
s hlbokým splachovaním, 6 l

č. M33100  ●  MOC 105,00 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30111, M30112

Závesné WC pravouhlé
s hlbokým splachovaním, 6 l

č. M33103  ●  MOC 105,00 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30115, M30116, M30117

Závesné WC pravouhlé
s hlbokým splachovaním, 6 l
bez splachovacieho kruhu

č. M33123  ●  MOC 137,40 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30115, M30116, M30117

K dispozícii od októbra 2014

Závesné WC pravouhlé
s hlbokým splachovaním, 6 l
dĺžka len 48 cm!

č. M33104  ●  MOC 106,80 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30116, M30117

len 48 cm

Závesný SET NOVA PRO
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
• závesné WC Nova Pro M33103, 
 pravouhlý

č. 99319  ●  MOC 251,10 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30115, M30116, M30117 a ovládacími 
tlačidlami pre KOLO Technic GT

Závesný SET NOVA PRO
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
 so systémom Smart Fresh
• závesné WC Nova Pro M33103, 
 pravouhlý

č. 99356  ●  MOC 251,10 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30115, M30116, M30117 a ovládacími 
tlačidlami pre KOLO Technic GT

Závesný SET NOVA PRO
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
• závesné WC Nova Pro M33104 
 pravouhlý

č. 99321  ●  MOC 252,70 € s DPH
 
kombinovateľné s WC sedadlami
M30116, M30117 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT

Závesný SET NOVA PRO
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
 so systémom Smart Fresh
• závesné WC Nova Pro M33104
 pravouhlý

č. 99358  ●  MOC 252,70 € s DPH
 
kombinovateľné s WC sedadlami
M30116, M30117 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT

len 48 cm

len 48 cm

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA
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Ovládacie tlačidlo NOVA PRO 
24 x 15 x 0,6 cm
pre inštalačný modul KOLO Technic GT
mechanicky ovládané

biele
č. 94160-001  ●  MOC 21,60 € s DPH

biele - antibakteriálne
č. 94160-100  ●  MOC 45,60 € s DPH

chróm
č. 94160-002  ●  MOC 42,00 € s DPH

matný chróm
č. 94160-003  ●  MOC 45,60 € s DPH

Kúpeľňová zostava 50 cm 
skladajúca sa z:
• umývadlo s otvorom pre batériu, 
 50 x 42 cm
• spodná skrinka pod umývadlo, závesná,
 41,8 x 55,7 x 36,1 cm

• dvierka s mechanizmom tichého dovierania
• 1 pevná drevená polička

lesklá biela
č. M39004  ●  MOC 188,40 € s DPH

sivý brest
č. M39010  ●  MOC 188,40 € s DPH

Nábytková nožička, chróm (2 ks)
č. 99428  ●  MOC 19,20 € s DPH

Nábytková nožička (2 ks)
č. 99439  ●  MOC 10,80 € s DPH

Kúpeľňová zostava 55 cm
skladajúca sa z:
• umývadlo s otvorom pre batériu, 
 55 x 44 cm
• spodná skrinka pod umývadlo, závesná,
 46,4 x 55,7 x 38,1 cm

• dvierka s mechanizmom tichého dovierania
• 1 pevná drevená polička

lesklá biela
č. M39005  ●  MOC 225,60 € s DPH

sivý brest
č. M39011  ●  MOC 225,60 € s DPH

Nábytková nožička, chróm (2 ks)
č. 99428  ●  MOC 19,20 € s DPH

Nábytková nožička (2 ks)
č. 99439  ●  MOC 10,80 € s DPH

WC sedadlo, tvrdé, 
z Duroplastu, oválne
závesy kovové

inštalácia zdola
č. M30111  ●  MOC 43,70 € s DPH

s automatickým pozvoľným sklápaním 
inštalácia zhora
č. M30112  ●  MOC 53,50 € s DPH

WC sedadlo, tvrdé, 
z Duroplastu, pravouhlé
závesy kovové

inštalácia zdola
č. M30115  ●  MOC 43,70 € s DPH

inštalácia zhora
č. M30117  ●  MOC 53,50 € s DPH

s automatickým pozvoľným sklápaním 
inštalácia zhora
č. M30116  ●  MOC 66,60 € s DPH

Ovládacie tlačidlo Clip
24 x 15 x 0,6 cm
pre inštalačný modul KOLO Technic GT
mechanicky ovládané

biele
č. 94163-001  ●  MOC 21,60 € s DPH

chróm
č. 94163-002  ●  MOC 42,00 € s DPH

matný chróm
č. 94163-003  ●  MOC 45,60 € s DPH

Kompletnú ponuku ovládacích tlačidiel 
k modulom KOLO Technic GT nájdete
na www.sanitec.sk

Náplne Smart Fresh
• 1 balenie = 5 ks dezinfekčných tabliet
• 1 balenie vystačí na 400-600 spláchnutí

č. 94165  ●  MOC 97 € s DPH

SmartFresh - unikátny systém osvieženia.
Vďaka možnosti vkladania dezinfekčnej 
tyčinky do zásobníku v nádržke sa pri 
každom spláchnutí uvoľnia látky, ktoré 
zaisťujú hygienickú čistotu WC misy 
a sviežu vôňu v kúpeľni

Ovládacie tlačidlo Eclipse 2
24 x 15 x 0,6 cm
pre inštalačný modul KOLO Technic GT
mechanicky ovládané

biele
č. 94150-001  ●  MOC 19,20 € s DPH

chróm
č. 94150-100  ●  MOC 42,00 € s DPH

matný chróm
č. 94150-002  ●  MOC 44,40 € s DPH

junior
č. 94150-003  ●  MOC 44,40 € s DPH
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Kúpeľňová zostava 36 cm
skladajúca sa z:
• umývadlo s otvorom pre batériu, 
 36 x 28 cm
• spodná skrinka pod umývadlo, závesná,  
 30,3 x 55,7 x 22,9 cm

• dvierka s mechanizmom tichého dovierania
• 1 pevná drevená polička

lesklá biela
č. M39001  ●  MOC 122,40 € s DPH

sivý brest
č. M39007  ●  MOC 122,40 € s DPH

Nábytková nožička, chróm (2 ks)
č. 99428  ●  MOC 19,20 € s DPH

Nábytková nožička (2 ks)
č. 99439  ●  MOC 10,80 € s DPH

Kúpeľňová zostava 45 cm, 
skladajúca sa z:
• umývadlo s otvorom pre batériu vľavo, 
 45 x 25 cm
• spodná skrinka pod umývadlo, závesná, 
 39,6 x 55,7 x 20,1 cm

• dvierka s mechanizmom tichého dovierania
• 1 pevná drevená polička

lesklá biela
č. M39002  ●  MOC 153,60 € s DPH

sivý brest
č. M39008  ●  MOC 153,60 € s DPH

Nábytková nožička, chróm (2 ks)
č. 99428  ●  MOC 19,20 € s DPH

Nábytková nožička (2 ks)
č. 99439  ●  MOC 10,80 € s DPH

Kúpeľňová zostava 45 cm, 
skladajúca sa z:
• umývadlo s otvorom pre batériu vpravo,
 45 x 25 cm
• spodná skrinka pod umývadlo, závesná,
 39,6 x 55,7 x 20,1 cm

• dvierka s mechanizmom tichého dovierania
• 1 pevná drevená polička

lesklá biela
č. M39003  ●  MOC 153,60 € s DPH

sivý brest
č. M39009  ●  MOC 153,60 € s DPH

Nábytková nožička, chróm (2 ks)
č. 99428  ●  MOC 19,20 € s DPH

Nábytková nožička (2 ks)
č. 99439  ●  MOC 10,80 € s DPH

Kúpeľňová zostava 60 cm
skladajúca sa z:
• umývadlo s otvorom pre batériu, 
 60 x 46 cm
• spodná skrinka pod umývadlo, závesná,
 49,3 x 55,7 x 40,1 cm

• dvierka s mechanizmom tichého dovierania
• 1 pevná drevená polička

lesklá biela
č. M39006  ●  MOC 262,80 € s DPH

sivý brest
č. M39012  ●  MOC 262,80 € s DPH

Nábytková nožička, chróm (2 ks)
č. 99428  ●  MOC 19,20 € s DPH

Nábytková nožička (2 ks)
č. 99439  ●  MOC 10,80 € s DPH

Ovládacie tlačidlo Play
24 x 15 x 0,6 cm
pre inštalačný modul KOLO Technic GT
mechanicky ovládané

biele
č. 94152-001  ●  MOC 21,60 € s DPH

chróm
č. 94152-002  ●  MOC 42,00 € s DPH

matný chróm
č. 94152-003  ●  MOC 44,40 € s DPH

Ovládacie tlačidlo Box
24 x 15 x 0,6 cm
pre inštalačný modul KOLO Technic GT
mechanicky ovládané

biele
č. 94161-001  ●  MOC 21,60 € s DPH

chróm
č. 94161-002  ●  MOC 42,00 € s DPH

matný chróm
č. 94161-003  ●  MOC 45,60 € s DPH

Ovládacie tlačidlo City
24 x 15 x 0,6 cm
pre inštalačný modul KOLO Technic GT
mechanicky ovládané

biele
č. 94162-001  ●  MOC 21,60 € s DPH

chróm
č. 94162-002  ●  MOC 42,00 € s DPH

matný chróm
č. 94162-003  ●  MOC 45,60 € s DPH

Ovládacie tlačidlo Elegant
24 x 15 x 0,6 cm
pre inštalačný modul KOLO Technic GT
mechanicky ovládané

biele
č. 94151-001  ●  MOC 21,60 € s DPH

chróm
č. 94151-002  ●  MOC 42,00 € s DPH

matný chróm
č. 94151-003  ●  MOC 43,20 € s DPH
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Bočná skrinka, nízká
33 x 65,3 x 28 cm

• dvierka s mechanizmom tichého dovierania
• 2 nastaviteľné drevené poličky
• možnosť doplnenia koša na bielizeň 88416

lesklá biela
č. 88428  ●  MOC 98,40 € s DPH

sivý brest
č. 88437  ●  MOC 98,40 € s DPH

Nábytková nožička, chróm (2 ks)
č. 99428  ●  MOC 19,20 € s DPH

Nábytková nožička (2 ks)
č. 99439  ●  MOC 10,80 € s DPH

Bočná skrinka
33 x 86,6 x 28 cm

• dvierka s mechanizmom tichého dovierania
• 2 nastaviteľné drevené poličky
• možnosť doplnenia koša na bielizeň 88416

lesklá biela
č. 88427  ●  MOC 120,00 € s DPH

sivý brest
č. 88436  ●  MOC 120,00 € s DPH

Nábytková nožička, chróm (2 ks)
č. 99428  ●  MOC 19,20 € s DPH

Nábytková nožička (2 ks)
č. 99439  ●  MOC 10,80 € s DPH

Vrchná skrinka, závesná
44,4 x 86 x 18,5 cm

• dvierka s mechanizmom tichého dovierania
• 2 pevné drevené poličky

možnosť kombinácie s krytom inštalačného 
modulu pre WC

lesklá biela
č. 88435  ●  MOC 129,60 € s DPH

sivý brest
č. 88444  ●  MOC 129,60 € s DPH

Umývadlový panel
lesklý biely
materiál: akrylát

50 x 30 x 0,5 cm
č. 88447  ●  MOC 25,20 € s DPH

55 x 30 x 0,5 cm
č. 88448  ●  MOC 30,00 € s DPH

60 x 30 x 0,5 cm
č. 88449  ●  MOC 34,80 € s DPH

Vešiak na uteráky
chróm
vr. montážnej súpravy

č. 99427  ●  MOC 5,20 € s DPH

pre kombináciu so skrinkami Nova Pro

Osvetlenie
chróm
vr. montážnej súpravy

č. 99426  ●  MOC 31,20 € s DPH

pre kombináciu so zrkadlovými 
skrinkami Nova Pro

Zrkadlová skrinka
41,8 x 85 x 17,6 cm

• zrkadlové dvierka s mechanizmom
  tichého dovierania
• 2 nastaviteľné sklenené poličky, 
 zásuvka IP44
• výklopné dvierka so systémom 
 „push to open“

možnosť kombinácie s umývadlovým 
panelom 88447 a osvetlením 99426

lesklá biela
č. 88429  ●  MOC 129,60 € s DPH

sivý brest
č. 88438  ●  MOC 129,60 € s DPH

Zrkadlová skrinka
46,4 x 85 x 17,6 cm

• zrkadlové dvierka s mechanizmom
  tichého dovierania
• 2 nastaviteľné sklenené poličky, 
 zásuvka IP44
• výklopné dvierka so systémom 
 „push to open“

možnosť kombinácie s umývadlovým 
panelom 88448 a osvetlením 99426

lesklá biela
č. 88430  ●  MOC 132,00 € s DPH

sivý brest
č. 88439  ●  MOC 132,00 € s DPH
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Zrkadlová skrinka, pravá
70,8 x 85 x 17,6 cm

• zrkadlové dvierka s mechanizmom
  tichého dovierania
• 2 nastaviteľné sklenené poličky, 
 zásuvka IP44
• 2 výklopné dvierka so systémom 
 „push to open“

možnosť kombinácie s umývadlovým 
panelom 88447 a osvetlením 99426

lesklá biela
č. 88433  ●  MOC 168,00 € s DPH

sivý brest
č. 88442  ●  MOC 168,00 € s DPH

Kryt inštalačného modulu 
Technic GT pro WC, predstenový
44,4 x 114 x 18,5 cm

možnosť kombinácie s vrchnou 
skrinkou Nova Pro a ovládacími 
tlačidlami Technic GT

lesklý biely
č. 88434  ●  MOC 110,40 € s DPH

sivý brest
č. 88443  ●  MOC 110,40 € s DPH

Stĺpová umývadlová zostava 50 cm
50 x 202 x 42 cm

skladajúca sa z:
• umývadlo so spodnou skrinkou M39004
• zrkadlová skrinka 88429
• zadný krycí panel 88447

kompletné vybavenie umývadlového 
priestoru - nevyžaduje použitie obkladu

lesklá biela
č. M39014  ●  MOC 343,20€ s DPH

Nábytková nožička, chróm (2 ks)
č. 99428  ●  MOC 19,20 € s DPH

Nábytková nožička (2 ks)
č. 99439  ●  MOC 10,80 € s DPH

Stĺpová umývadlová zostava 55 cm
55 x 202 x 44 cm

skladajúca sa z:
• umývadlo so spodnou skrinkou M39005
• zrkadlová skrinka 88430
• zadný krycí panel 88448

kompletné vybavenie umývadlového 
priestoru - nevyžaduje použitie obkladu

lesklá biela
č. M39015  ●  MOC 424,80 € s DPH

Nábytková nožička, chróm (2 ks)
č. 99428  ●  MOC 19,20 € s DPH

Nábytková nožička (2 ks)
č. 99439  ●  MOC 10,80 € s DPH

Stĺpová umývadlová zostava 60 cm
60 x 202 x 46 cm

skladajúca sa z:
• umývadlo so spodnou skrinkou M39006
• zrkadlová skrinka 88431
• zadný krycí panel 88449

kompletné vybavenie umývadlového 
priestoru - nevyžaduje použitie obkladu

lesklá biela
č. M39016  ●  MOC 463,20 € s DPH

Nábytková nožička, chróm (2 ks)
č. 99428  ●  MOC 19,20 € s DPH

Nábytková nožička (2 ks)
č. 99439  ●  MOC 10,80 € s DPH

Stĺpová WC zostava
44,4 x 202 x 18,6 cm

skladajúca sa z:
• kryt inštalačného modulu Technic GT
 pre WC 88434
• vrchná skrinka 88435

kompletná stĺpová WC zostava nevyžaduje 
obloženie inštalačného modulu pre WC 
sadrokartónovými panelmi alebo obkladom, 
pre kompletizáciu s modulom pre WC 
a ovládacími tlačidlami Technic GT 
a závesným WC KOLO/KERAMAG

lesklá biela
č. M39013  ●  MOC 240,00 € s DPH

Zrkadlová skrinka
49,3 x 85 x 17,6 cm

• zrkadlové dvierka s mechanizmom
  tichého dovierania
• 2 nastaviteľné sklenené poličky, 
 zásuvka IP44
• výklopné dvierka so systémom 
 „push to open“

možnosť kombinácie s umývadlovým 
panelom 88449 a osvetlením 99426

lesklá biela
č. 88431  ●  MOC 154,80 € s DPH

sivý brest
č. 88440  ●  MOC 154,80 € s DPH

Zrkadlová skrinka, ľavá
70,8 x 85 x 17,6 cm

• zrkadlové dvierka s mechanizmom
  tichého dovierania
• 2 nastaviteľné sklenené poličky, 
 zásuvka IP44
• 2 výklopné dvierka so systémom 
 „push to open“

možnosť kombinácie s umývadlovým 
panelom 88447 a osvetlením 99426

lesklá biela
č. 88432  ●  MOC 168,00 € s DPH

sivý brest
č. 88441  ●  MOC 168,00 € s DPH
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Umývadlo zapustené, pravouhlé
s otvorom pre batériu, s prepadom
55 x 45 cm
montáž zhora

č. M31856  ●  MOC 130,50 € s DPH

Umývadlo zapustené, pravouhlé
s otvorom pre batériu, s prepadom
60 x 45 cm
montáž zhora

č. M31861  ●  MOC 134,40 € s DPH

Umývadlo vstavné, pravouhlé
s otvorom pre batériu, s prepadom vpredu
55 x 45 cm
montáž zdola

č. M31858  ●  MOC 150,00 € s DPH

Drez keramický

60 x 50 cm
č. 5210  ●  MOC 175,20 € s DPH

70 x 50 cm
č. 5230  ●  MOC 195,40  € s DPH

Montážne podpery 46 cm
č. 99037  ●  MOC 37,90 € s DPH

Pisoár NOVA PRO (FELIX)
prívod zozadu, odpad dozadu

č. 26000  ●  MOC 80,50 € s DPH

Možnosť doplnenia:
• sitko do pisoárov Nova Pro (Felix) A96001
• sifón A99021
• deliaca stena medzi pisoáre 
 Nova Pro 60201

Pisoár CERO
odpad dozadu

č. K26021  ●  MOC 345,60 € s DPH

Možnosť doplnenia:
• Cero neutralizačný olej (0,25 l) 99277
• Cero čistiaci sprej (0,5 l) 99279
• deliaca stena medzi pisoáre 
 Nova Pro 60201

Pisoár NOVA PRO (ALEX)
prívod zozadu, odpad dozadu

č. 66000  ●  MOC 96,20 € s DPH

Možnosť doplnenia:
• sitko do pisoárov Nova Pro (Alex) A96002
• sifón A99021
• deliaca stena medzi pisoáre 
 Nova Pro 60201

Pisoár NOVA PRO (ALEX)
prívod zhora, odpad dozadu

č. 66010  ●  MOC 96,20 € s DPH

Možnosť doplnenia:
• sitko do pisoárov Nova Pro (Alex) A96002
• sifón A99021
• tlakový splachovač Schellomat Basic 96017
• deliaca stena medzi pisoáre 
 Nova Pro 60201

1L1L 1L
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Umývadlo zapustené NOVA PRO
s otvorom pre batériu, s prepadom
montáž zhora, vr. montážnej šablóny

56 x 45 cm
č. 1517  ●  MOC 94,40 € s DPH

60 x 48 cm
č. 1527  ●  MOC 97,70 € s DPH

Umývadlo vstavané NOVA PRO
bez otvoru pre batériu
montáž zdola, vr. montážnej šablóny 
a montážnej súpravy

46,5 x 37 cm, s prepadom vpredu
č. 61846  ●  MOC 97,70 € s DPH

55 x 46,5 cm, s prepadom vzadu
č. 61856  ●  MOC 102,20 € s DPH

Pisoár NOVA PRO
s integrovaným keramickým sitkom
prívod zozadu, odpad dozadu alebo dole

č. M36000  ●  MOC 249,60 € s DPH

Možnosť doplnenia:
• sifón A99021 alebo A99022
• deliaca stena medzi pisoáre 
 Nova Pro 60201

Pisoár NOVA PRO
s integrovaným keramickým sitkom
prívod zhora, odpad dozadu alebo dole

č. M36010  ●  MOC 249,60 € s DPH

Možnosť doplnenia:
• sifón A99021 alebo A99022
• tlakový splachovač Schellomat Basic 96017
• deliaca stena medzi pisoáre 
 Nova Pro 60201

Pisoár NOVA PRO (FELIX)
prívod zhora, odpad dozadu alebo dole

č. 26011  ●  MOC 80,50 € s DPH

Možnosť doplnenia:
• sitko do pisoárov Nova Pro (Felix) A96001
• sifón A99021 alebo A99022
• tlakový splachovač Schellomat Basic 96017
• deliaca stena medzi pisoáre 
 Nova Pro 60201

Pisoár NOVA PRO PICO
prívod zhora, odpad dole

č. K26011  ●  MOC 66,80 € s DPH

SET pisoáru Nova Pro Pico 
a tlačného ventilu

č. 99281  ●  MOC 92,00 € s DPH

Možnosť doplnenia:
• Sifón pre pisoáre Viega 114640
• tlakový splachovač Schellomat Basic 96017
• deliaca stena medzi pisoáre 
 Nova Pro 60201

1L 1L

1L

Deliaca stena 
medzi pisoáre Nova Pro
keramická
70 x 40 cm

č. 60201  ●  MOC 75,10 € s DPH
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PREHĽAD VÝROBKOV
NOVA PRO PICO

Umývadlo 36 cm pravouhlé
s otvorom pre batériu, s prepadom
36 x 28 cm

č. M32137  ●  MOC 38,40 € s DPH

Kúpeľňovú zostavu umývadla 36 cm 
so spodnou skrinkou nájdete na strane 25.

Umývadlo 35 cm rohové
s otvorom pre batériu, s prepadom
35 x 45 cm

č. 62732  ●  MOC 49,80 € s DPH

Závesné WC,
s hlbokým splachovaním, 6 l
dĺžka len 48 cm!

č. M33104  ●  MOC 106,80 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30116, M30117

len 48 cm

Závesné WC,
s hlbokým splachovaním, 6 l
dĺžka len 50 cm! 

č. 63102  ●  MOC 106,80 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
60127, 60128

len 50 cm
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Umývadlo 45 cm pravouhlé
s otvorom pre batériu vpravo, 
s prepadom 
45 x 25 cm

č. M32247  ●  MOC 43,20 € s DPH

Kúpeľňovú zostavu umývadla 45 cm 
so spodnou skrinkou nájdete na strane 25.

Umývadlo 45 cm pravouhlé
s otvorom pre batériu vľavo, 
s prepadom 
45 x 25 cm

č. M32347  ●  MOC 43,20 € s DPH

Kúpeľňovú zostavu umývadla 45 cm 
so spodnou skrinkou nájdete na strane 25.

Kombinované WC, 3/6 l
odpad vodorovný, 
s hlbokým splachovaním
dĺžka len 60 cm! 
skladajúce sa z:

• WC misa
 č. 63202  ●  MOC 86,50 € s DPH

• Nádrž keramická, 3/6 l
 č. 64011  ●  MOC 101,10 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
60127, 60128

Kombinované WC rohové, 3/6 l
odpad vodorovný, 
s hlbokým splachovaním
skladajúce sa z:

• WC misa
 č. 63202  ●  MOC 86,50 € s DPH

• Nádrž keramická rohová, 3/6 l
 č. 64013  ●  MOC 159,50 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
60127, 60128

len 60 cm

WC sedadlo, tvrdé, 
z Duroplastu, pravouhlé
závesy kovové

inštalácia zhora
č. M30117  ●  MOC 53,50 € s DPH

s automatickým pozvoľným sklápaním, 
inštalácia zhora
č. M30116  ●  MOC 66,60 € s DPH

Závesný SET NOVA PRO
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
• závesné WC Nova Pro M33104 
 pravouhlé

č. 99321  ●  MOC 252,70 € s DPH
 
kombinovateľné s WC sedadlami
M30116, M30117 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT

Závesný SET NOVA PRO
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
 so systémom Smart Fresh
• závesné WC Nova Pro M33104
 pravouhlé

č. 99358  ●  MOC 252,70 € s DPH
 
kombinovateľné s WC sedadlami
M30116, M30117 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT

len 48 cm

len 48 cm

3L
6L

3L
6L

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

Vhodné ovládacie tlačidlá pre inštalačný modul KOLO Technic GT nájdete na strane 24 a 25.

WC sedadlo, tvrdé, 
z Duroplastu, oválne

závesy kovové
č. 60127  ●  MOC 43,20 € s DPH

závesy kovové
s automatickým pozvoľným sklápaním
č. 60128  ●  MOC 73,20 € s DPH
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Umývadlo pre telesne postihnutých
55 x 55 cm,

s otvorom pre batériu, s prepadom
č. M38155  ●  MOC 78,00 € s DPH

s otvorom pre batériu, bez prepadu
č. M38455  ●  MOC 78,00 € s DPH

odporúčame inštalovať s podomietkovým 
sifónom Viega 703240 a odpadovým 
sitkom Viega 703356

Spĺňa požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Umývadlo pre telesne postihnutých
65 x 55 cm,

s otvorom pre batériu, s prepadom
č. M38165  ●  MOC 84,00 € s DPH

s otvorom pre batériu, bez prepadu
č. M38465  ●  MOC 84,00 € s DPH

odporúčame inštalovať s podomietkovým 
sifónom Viega 703240 a odpadovým 
sitkom Viega 703356

Spĺňa požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

55 cm 65 cm

Závesný SET NOVA PRO 
BEZ BARIÉR
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
 so systémom Smart Fresh
• závesné WC NOVA Pro Bez Bariér 
 M33520

č. 99362  ●  MOC 280,30 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30102, 60114 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT 

K dispozícii od októbra 2014

Závesný SET NOVA PRO 
BEZ BARIÉR
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
• závesné WC NOVA Pro Bez Bariér 
 M33520

č. 99325  ●  MOC 280,30 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30102, 60114 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT

70 cm
70 cm

PREHĽAD VÝROBKOV
NOVA PRO BEZ BARIÉR

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

Vhodné ovládacie tlačidlá pre inštalačný modul KOLO Technic GT nájdete na strane 24 a 25.
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Závesné WC s dĺžkou 70 cm
pre telesne postihnutých
s hlbokým splachovaním, 6 l
bez splachovacieho kruhu

č. M33520  ●  MOC 208,80 € s DPH

Spĺňa požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 

kombinovateľné s WC sedadlami M30102 
a 60114

K dispozícii od októbra 2014

Závesné WC s dĺžkou 70 cm
pre telesne postihnutých
s hlbokým splachovaním, 6 l

č. M33500  ●  MOC 168,60 € s DPH

Spĺňa požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 

kombinovateľné s WC sedadlami M30102 
a 60114

70 cm
70 cm

Kombinované WC zvýšené, 3/6 l,
pre osoby so zníženou 
pohyblivosťou tela, 
odpad vodorovný, 
s hlbokým splachovaním
skladajúce sa z:

• WC misa, výška 46 cm
 č. M33400  ●  MOC 126,00 € s DPH

• Nádrž keramická, oválna 3/6 l
 č. M34010  ●  MOC 98,40 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami 
M30102 a 60114

výška 
sedu 
cca 
49 cm

výška sedu 
cca 46 cm

výška sedu 
cca 46 cm

Závesný SET NOVA PRO 
BEZ BARIÉR
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
 so systémom Smart Fresh
• závesné WC NOVA Pro Bez Bariér 
 M33500

č. 99361  ●  MOC 308,30 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30102, 60114 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT

K dispozícii od októbra 2014

Závesný SET NOVA PRO 
BEZ BARIÉR
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
• závesné WC NOVA Pro Bez Bariér 
 M33500

č. 99324  ●  MOC 308,30 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
M30102, 60114 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT 

70 cm
70 cm

WC sedací kruh (bez poklopu)
pre starších a telesne postihnutých,
tvrdý, z Duroplastu
špeciálne spevnené kovové závesy

č. M30102  ●  MOC 78,80 € s DPH

K dispozícii od októbra 2014

WC sedadlo s antibakteriálnou 
úpravou pre starších a telesne 
postihnutých,
tvrdé, z Duroplastu
špeciálne spevnené kovové závesy

č. 60114  ●  MOC 152,40 € s DPH

Kombinované WC zvýšené, 3/6 l,
pre osoby so zníženou 
pohyblivosťou tela, 
odpad vodorovný, 
s hlbokým splachovaním
skladajúce sa z:

• WC misa, výška 46 cm
 č. M33400  ●  MOC 126,00 € s DPH

• Nádrž keramická, pravouhlá 3/6 l
 č. M34011  ●  MOC 106,80 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami 
M30102 a 60114

výška 
sedu 
cca 
49 cm

3L
6L

3L
6L

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

Vhodné ovládacie tlačidlá pre inštalačný modul KOLO Technic GT nájdete na strane 24 a 25.

Kompletný sortiment príslušenstva 
pre bezbariérové kúpeľne KOLO 
Lehnen nájdete na www.sanitec.sk.
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Umývadlo 50 cm oválne
s otvorom pre batériu, s prepadom
50 x 41 cm

č. M31150  ●  MOC 50,40 € s DPH

kombinovateľné s polostĺpom 
99005 alebo 99006 

Umývadlo 50 cm pravouhlé
s otvorom pre batériu, s prepadom
50 x 42 cm

č. M31151  ●  MOC 50,40 € s DPH

kombinovateľné s polostĺpom 
99005 alebo 99006 

Závesný SET Kind
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
• závesné WC KERAMAG Kind 201700

č. 99416  ●  MOC 320,80 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
60122, 60119 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT 

Závesný SET Kind
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT
 so systémom Smart Fresh
• závesné WC KERAMAG Kind 201700

č. 99351  ●  MOC 320,80 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
60122, 60119 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT PREHĽAD VÝROBKOV

NOVA PRO JUNIOR

3L
6L

3L
6L

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

Vhodné ovládacie tlačidlá pre inštalačný modul KOLO Technic GT nájdete na strane 24 a 25.
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Ovládacie tlačidlo ECLIPSE 2 
pre inštalačný modul Technic GT 

JUNIOR (červeno-modré)
24 x 15 x 0,6 cm

č. 94150-004  ●  MOC 44,40 € s DPH

Stojaci SET Nova Pro Junior 99331
skladajúci sa z:

• inštalačný modul KOLO Technic GT 
 pre detské WC 99330
• WC misa Nova Pro Junior 63005

č. 99331  ●  MOC 217,80 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
60122, 60119 a ovládacími tlačidlami 
pre KOLO Technic GT 

33 cm

WC sedadlo s antibakteriálnou 
úpravou, z Duroplastu

biele - závesy plastové
č. 60112  ●  MOC 37,30 € s DPH

červené - závesy kovové
č. 60119  ●  MOC 43,70 € s DPH 

WC misa, 6 l
odpad vodorovný, 
s hlbokým splachovaním, výška 33 cm

č. 63005  ●  MOC 42,50 € s DPH

Nádržka plastová, 6 l 
so STOP funkciou
• výška: 35,5 cm
• šírka: 35,0 cm
• hĺbka: 14 cm

č. 93004  ●  MOC 42,10 € s DPH

kombinovateľná s WC sedadlami
60122, 60119

33 cm

Závesné WC KERAMAG Kind
s hlbokým splachovaním, 6 l

č. 201700  ●  MOC 182,40 € s DPH

kombinovateľné s WC sedadlami
60122, 60119

Polostĺp, ušľachtilá oceľ

chrómovaný
č. 99005  ●  MOC 32,60 € s DPH

červený
č. 99006  ●  MOC 40,50 € s DPH

3L
6L

RÝ
CHLA INŠTALÁCIA

Dětská sedátka a sedací kruhy Keramag Kind v různých barevných provedeních 
najdete na www.sanitec.sk
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KONTAKTNÉ OSOBY SANITEC V REGIÓNOCH

Branislav Radič
vedúci obchodnej oblasti Stred
mobil: 0905 541 547
e-mail: branislav.radic@sanitec.sk

KONTAKTNÉ ADRESY

Kontakt pre SR: Administratívne centrum CZ
Sanitec, s. r. o. Viliam Kubány Sanitec, s.r.o.
organizačná zložka vedúci obchodnej oblasti Východ predajné oddelenie a zákaznícky servis:
Heyrovského 9 mobil: 0918 615 692 Komenského 2501, 390 02 Tábor
841 03 Bratislava e-mail: viliam.kubany@sanitec.sk tel.: 00420 381 254 907

mobil: 00420 606 769 858
zákaznícky servis: Branislav Radič fax: 00420 381 254 908
tel.: 041 437 66 62 vedúci obchodnej oblasti Stred e-mail: info@sanitec.cz
e-mail: info@sanitec.sk mobil: 0905 541 547
www.sanitec.sk e-mail: branislav.radic@sanitec.sk popredajný servis a reklamácie:

mobil: 00420 602 942 076
Ivana Stieranková e-mail: reklamace@sanitec.cz
vedúci obchodnej oblasti Juh a Západ
mobil: 0905 747 176 Ing. Michal Kolda, MBA
e-mail: ivana.stierankova@sanitec.sk riaditeľ 

Česká a Slovenská republika
tel.: 00420 606 233 076
e-mail: michal.kolda@sanitec.cz

Veronika Menšíková
marketing manažér
mobil: 00420 602 212 565
e-mail: veronika.mensikova@sanitec.cz

Viliam Kubány
vedúci obchodnej oblasti Východ 
mobil: 0918 615 692
e-mail: viliam.kubany@sanitec.sk

Ivana Stieranková
vedúci obchodnej oblasti Juh a Západ
mobil: 0905 747 176
e-mail: ivana.stierankova@sanitec.sk





www.sanitec.sk

Sanitec, s.r.o.
organizačná zložka 
Heyrovského 9
841 03 Bratislava 1

info@sanitec.sk
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10 ROKOV 2 ROKY7 ROKOV

7 rokov záruka na keramiku 2 roky záruka 
na kúpeľňový nábytok

10 rokov záruka 
na dostupnosť 
náhradných dielov 

10 rokov záruka 
na kompletné inštalačné 
moduly KOLO Technic GT

Doživotná záruka 
na závesy a kovanie 

Stiahnite si www.sanitec.sk 
do svojho mobilu


