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CLUB Ø 1600x620 mm 0100-075

CUBE XS 1550x800x600 mm 0100-254

CULTURE 1800x800x600 mm 0100-068

FORM 1900x900x600 mm 0100-087

FORM XS 1550x750x600 mm 0100-257

LOFT 1800x800x600 mm 0100-067

LOFT IV 1800x850x700 mm 0100-067-06

COSY 1800x850x600 mm 0100-279

CUBE 1700x800x600 mm 0100-284

HOT 1800x800x600 mm 0100-272

Rozměry (d x š x v) Obj. kód

 chrom   0100-091-06S

Typ A chrom   0100-091-07
pro napouštění  přepadem

Typ B chrom   0100-091-04

Typ B 30-190-0010 mosaz

Typ B broušený hliník  0100-091-05

Typ A chrom   0100-091-13
pro napouštění výpustí
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Barva   Specifikace    Typ výpusti    Cena*

odpadní souprava typu Click-Clack se štěrbinovým přepadem. Osazeno z výroby.               3 040

odpadní souprava typu Click-Clack s napouštěním přepadem, který má kulatou krytku.
Osazeno z výroby.

   9 760

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby         24 160

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby   9 760

bílá / bílá   sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A                            98 720

bílá / bílá   sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  55 840

bílá / bílá   sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  65 760

bílá / bílá   sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  65 760

bílá / bílá   sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  55 840

bílá / bílá   sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ B  49 440

bílá / bílá   sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ B  63 840

bílá / bílá   sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  72 480

bílá / bílá   sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  65 760

bílá / bílá   sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  52 640

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby   9 760

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby   9 760

MODERNÍ DESIGN

*Ceny uvedeny v Kč bez DPH

Výpusti

Typ A chrom   0100-091-06 odpadní souprava typu Click-Clack s přepadem, který má kulatou krytku. Osazeno z výroby                3 040



Rozměry (d x š x v)       Obj. kód

LOOM 1900x950x600 mm 0100-088

LOOM XS 1700x850x600 mm 0100-058

LOUNGE 1850x950x635 mm 0100-089

MOOD 1800x800x600 mm 0100-085

NEO 1700x800x600 mm 0100-076

OVAL 1800x950x600 mm 0100-080

RELAX 1800x850x620/760 mm 0100-278

VENICE 1800x835x745 mm 0100-083
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 chrom   0100-091-06S

Typ A chrom   0100-091-07
pro napouštění  přepadem

Typ B chrom   0100-091-04

Typ B 30-190-0010 mosaz

Typ B broušený hliník  0100-091-05

Typ A chrom   0100-091-13
pro napouštění výpustí

CENÍK 2016

Barva Specifikace   Typ výpusti   Cena*

bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  72 480

bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  65 760

bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  65 760

bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  65 760

bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  55 840

bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  65 760

bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  75 680

bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  65 760
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odpadní souprava typu Click-Clack se štěrbinovým přepadem. Osazeno z výroby.  3 040

odpadní souprava typu Click-Clack s napouštěním přepadem, který má kulatou krytku.                    9 760
Osazeno z výroby.

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby    24 160

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby                                          9 760

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby   9 760

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby   9 760

MODERNÍ DESIGN

*Ceny uvedeny v Kč bez DPH

Výpusti

Typ A chrom   0100-091-06 odpadní souprava typu Click-Clack s přepadem, který má kulatou krytku. Osazeno z výroby   3 040



KONCEPČNÍ DESIGN CENÍK 2016
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PRVOTŘÍDNÍ
VÝVOJ DESIGNU
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1800x800x600 mm 0100-272

1800x800x600 mm 0100-277

WALL ROHOVÁ LEVÁ 1800x800x600 mm 0100-277-L

HOT

WALL

WALL ROHOVÁ PRAVÁ 1800x800x600 mm 0100-277-R

Rozměry (d x š x v) Obj. kód
VANY UMÍSTĚNÉ U ZDI

Výpusť

Typ A chrom   0100-091-06

CENÍK 2016
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bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A   52 640

bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A   45 920

bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  45 920

bílá / bílá            sada pro upevnění k podlaze je součástí              výpusť typ A  45 920

Barva Specifikace   Typ výpusti    Cena*

odpadní souprava typu Click-Clack s přepadem, který má kulatou krytku. Osazeno z výroby   3 040

KONCEPČNÍ DESIGN

*Ceny uvedeny v Kč bez DPH

 chrom   0100-091-06S odpadní souprava typu Click-Clack se štěrbinovým přepadem. Osazeno z výroby. 3 040



TRADIČNÍ DESIGN CENÍK 2016
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PERFEKTNÍ KULTURA KOUPÁNÍ,
KTERÁ INSPIRUJE VAŠE
SMYSLY
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1800x800x600 mm 0100-073-01
0100-073-02

Rozměry (d x š x v) Obj. kód

CENÍK 2016

1700x750x600 mm 0100-062-01
0100-062-02

1700x700x660 mm 0100-081-01

1800x800x600 mm 0100-063-01
0100-063-02

1800x850x630 mm 0100-090

1700x700x660 mm 0100-081

1525x720x550 mm 0100-065-01
0100-065-02

1700x700x600 mm 0100-066-01
0100-066-02

1745x830x810 /650 mm 0100-061-01
0100-061-02

1515x725x785/570 mm 0100-064-01
0100-064-02

Výpusť

chrom 0100-091-04

mosaz 0100-091-03

Typ B

Typ B

Typ B broušený hliník 0100-091-05

Typ C mosaz 0100-091-01

Typ C chrom 0100-091-02
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Barva Specifikace Typ výpusti Cena*

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby. 9 760

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby. 9 760

bílá / bílá vč. nožek z leštěné mosazi výpusť typ C 65 760
vč. nožek z chromu

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby. 9 760

zátka s řetízkem a s mosazným sifonem. Osazeno z výroby. 7 840

bílá / bílá vč. nožek z leštěné mosazi výpusť typ C 52 640
vč. nožek z chromu

zátka s řetízkem a s mosazným sifonem. Osazeno z výroby. 7 840

bílá / bílá vč. bílého podstavce z akrylátu výpusť typ B 65 760

bílá / bílá vč. nožek z leštěné mosazi výpusť typ C 55 840
vč. nožek z chromu

bílá / bílá vč. bílého podstavce z akrylátu výpusť typ A 75 680

bílá / bílá sada pro upevnění k podlaze je součástí výpusť typ B 52 640

bílá / bílá vč. nožek z leštěné mosazi výpusť typ C 49 440
vč. nožek z chromu

bílá / bílá vč. nožek z leštěné mosazi výpusť typ C 52 640
vč. nožek z chromu

bílá / bílá vč. lvích noh z leštěné mosazi výpusť typ C 55 840
vč. lvích noh z chromu

bílá / bílá vč. nožek z leštěné mosazi výpusť typ C 52 640
vč. nožek z chromu

TRADIČNÍ DESIGN

CHATEAU

EDWARDIAN

PRINCESS I

EDWARDIAN XL

RETRO

PRINCESS

ROLL TOP

ROLL TOP XL

VICTORIAN

SLIPPER

*Ceny uvedeny v Kč bez DPH
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PROPRACOVANÉ DESIGNOVÉ DETAILY
USPOKOJUJÍCÍ NÁROKY NA ESTETIKU



Typ
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EDWARDIAN I 1700x750x600 mm 0100-062-06

EDWARDIAN II 1700x750x600 mm 0100-062-08

LOFT III 1850x835x650 mm 0100-067-04

0100-067-05

LOFT V 1850x835x690 mm 0100-067-07

0100-067-08

LOOK 1800x800x600 mm 0100-250

PRINCE 1700x700x685 mm 0100-086

LOFT I 1850x835x600 mm 0100-067-01
0100-067-02

LOFT II 1800x800x650 mm 0100-067-03

VICTORIAN I 1745x830x820/650 mm 0100-061-06

Rozměry (d x š x v) Obj. kód

 chrom   0100-091-06S

Typ A chrom   0100-091-07
pro napouštění přepadem

Typ B chrom   0100-091-04

Typ B 30-190-0010mosaz

Typ B broušený hliník  0100-091-05

Typ C 10-190-0010 mosaz

Typ C chrom   0100-091-02

Typ A chrom   0100-091-13
pro napouštění výpustí

CENÍK 2016

WALL XS       1650x750x580 mm 0100-255
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Barva Specifikace Typ výpusti Cena*

odpadní souprava typu Click-Clack se štěrbinovým přepadem. Osazeno z výroby. 3 040

odpadní souprava typu Click-Clack s napouštěním přepadem, který má kulatou krytku.
Osazeno z výroby.

9 760

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby.                          9 760

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby. 9 760

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby. 9 760

vč. přírodního teakového 
bílá / bílá  podstavce     výpusť typ C 75 680

vč. 2 přírodních teakových 
bílá / bílá  konzolí     výpusť typ C 65 760

bílá / bílá  vč. bílého podstavce z akrylátu výpusť typ B  85 600
 a madla z chromu

bílá / bílá  vč. bílého podstavce z akrylátu výpusť typ B
a madla z leštěné mosazi

bílá / bílá  vč. bílé odkládací poličky    výpusť typ A 98 720

bílá / bílá  vč. kartáčovaného hliníkového krytu výpusť typ B 98 720

vč. přírodní teakové
bílá / bílá              konstrukce     výpusť typ C  98 720

bílá / bílá   vč. madla z chromu   výpusť typ B  72 480
vč. madla z leštěné mosazi

vč. 2 přírodních teakových 
bílá / bílá  konzolí      výpusť typ B  65 760

zátka s řetízkem a s mosazným sifonem. Osazeno z výroby. 7 840

zátka s řetízkem a s mosazným sifonem. Osazeno z výroby. 7 840

bílá / bílá  vč. 2 teakových konzolí   výpusť typ B  88 160
 a madla z chromu

bílá / bílá  vč. 2 teakových konzolí  výpusť typ B
a madla z leštěné mosazi

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby. 24 160

SPECIÁLNÍ DESIGN

bílá / bílá  sada pro upevnění ke zdi je součástí          výpusť typ A 51 040

*Ceny uvedeny v Kč bez DPH

Výpusti

 A chrom   0100-091-06 odpadní souprava typu Click-Clack s přepadem, který má kulatou krytku. Osazeno z výroby. 3 040



KLASICKÝ DESIGN CENÍK 2016
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KRÁSNÉ TVARY
A KREATIVNÍ VZHLED
OKOUZLÍ VAŠI MYSL



COOL FIT 1800x800x600 mm 0400-282

CULTURE FIT 1800x800x600 mm 0400-268

FORM FIT 1900x900x600 mm 0400-287

LOOM FIT 1900x950x600 mm 0400-288

LOUNGE FIT 1850x950x635 mm 0400-289

MOOD FIT 1800x800x600 mm 0400-285

RELAX FIT 1800x850x620/765 mm 0400-278

VENICE FIT 1800x835x745 mm 0400-283

24

  0100-091-06S

Typ A chrom   0100-091-07
pro napouštění přepadem

Typ A chrom   0100-091-13
pro napouštění výpustí

CENÍK 2016

Barva Specifikace Typ výpusti Cena*

štěrbinový přepad
vč. kovového rámu
s nastavitelnými nohami.bílá / bílá      výpusť typ A 23 840

bílá / bílá       výpusť typ A 23 840

štěrbinový přepad
vč. kovového rámu
s nastavitelnými nohami.

bílá / bílá                   výpusť typ A 27 680

bílá / bílá      výpusť typ A 27 680

štěrbinový přepad
vč. kovového rámu
s nastavitelnými nohami.

bílá / bílá      výpusť typ A 30 240

štěrbinový přepad
vč. kovového rámu
s nastavitelnými nohami.

bílá / bílá      výpusť typ A 23 840

štěrbinový přepad
vč. kovového rámu
s nastavitelnými nohami.

bílá / bílá      výpusť typ A 30 240

štěrbinový přepad
vč. kovového rámu
s nastavitelnými nohami.

bílá / bílá      výpusť typ A 30 240

25

odpadní souprava typu Click-Clack se štěrbinovým přepadem. Osazeno z výroby.  3 040

odpadní souprava typu Click-Clack s napouštěním přepadem, který má kulatou krytku.
Osazeno z výroby.

  9 760

odpadní souprava typu Click-Clack s mosazným sifonem a hadicí. Osazeno z výroby.  24 160

KLASICKÝ DESIGN
Rozměry (d x š x v) Obj. kód

štěrbinový přepad
vč. kovového rámu
s nastavitelnými nohami.

štěrbinový přepad
vč. kovového rámu
s nastavitelnými nohami.

*Ceny uvedeny v Kč bez DPH

Výpusť

Typ A chrom  0100-091-06 odpadní souprava typu Click-Clack s přepadem, který má kulatou krytku. Osazeno z výroby.  3 040

chrom
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VÝPUSTI A PŘEPADY K MODERNÍM VANÁM

CENÍK 2016

Štěrbinový přepad
 
Odpadní souprava typu Click-Clack s „design“
úzkým přepadem. Včetně flexi hadice. Odpadní
souprava je osazena na všechny moderní
a zápustné vany přímo z výroby. Na přání je
možné vyrobit výpusť v matném kovu, bílém
nebo zlatém provedení.

cena: 3 040 Kč*

KULATÁ krytka přepadu

Odpadní souprava typu Click-Clack s přepadem,
který má kulatou krytku v chromu. Včetně flexi
hadice. Odpadní souprava je osazena na všechny
moderní vany přímo z výroby. Na přání je možné
vyrobit krytku v matném kovu, bílém nebo zlatém
provedení.

cena: 3 040 Kč*
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Zátka s řetízkem

se sifonem z mosazi. Standardní barevná
provedení: chrom nebo mosaz. Vždy na vanu
osazeno z výroby.
Na přání možno vyrobit barvu na zakázku: bronz. 

Dostupné pro všechny vany Edwardian, 
Victorian, Roll Top, Cahteau a Slipper.

mosaz, obj. kód: 0100-091-01
chrom, obj. kód:. 0100-091-02

Cena*: 7 840 Kč

Click-Clack systém

se sifonem z mosazi. Standardní barevná
provedení: chrom, mosaz a broušený 
hliník. Vždy na vanu osazeno z výroby.
Dostupné pro všechny vany Prince, 
Princess a Loft.

mosaz, obj. kód: 0100-091-03
chrom, obj. kód: 0100-091-04
broušený hliník, obj. kód: 0100-091-05 

Cena*: 9 760 Kč

VÝPUSTI A PŘEPADY K TRADIČNÍM VANÁM

NOHY

Ozdobná noha

mosaz, obj. kód: 0100-061-01
chrom, obj. kód:. 0100-061-02
mosaz, obj. kód: 0100-061-01
chrom, obj. kód:. 0100-061-02

mosaz, obj. kód: 0100-061-01
chrom, obj. kód:. 0100-061-02

VÝPUSTI A NOHY

KULATÁ krytka a napouštění přepadem

Odpadní souprava typu Click-Clack
s napouštěním přepadem, který má kulatou
krytku v chromu. Včetně flexi hadice. Odpadní
souprava je osazena na všechny moderní vany
přímo z výroby. Na přání je možné vyrobit krytku
v matném kovu nebo bílém provedení.

cena: 9 760 Kč*

KULATÁ krytka a napouštění výpustí

Odpadní souprava s napouštěním výpustí , který
má kulatou otočnou krytku v chromu. Včetně flexi
hadice. Odpadní souprava je osazena na všechny
moderní vany přímo z výroby. Na přání je možné
vyrobit krytku v barevném provedení.

cena: 24 160 Kč*

Lví noha (pro vanu Victorian)

*Ceny uvedeny v Kč bez DPH
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BAREVNÉ KOMBINACE

JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ

Všechny volně stojící vany jsou dostupné 
v plně probarvených lesklých odstínech:
Černá
Zelená racing
Vínově červená
Královská modrá
Bílá matná

Cena:
 
+

 
30%

 
(

DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ 

Všechny volně stojící vany jsou dostupné 
v dvoubarevném provedení v lesklých odstínech: 
Černá
Zelená racing
Vínově červená
Královská modrá

Cena: + 20% (příplatek za barevné provedení
k standardní ceně vany)

Všechny volně stojící vany jsou dostupné
v dvoubarevném provedení: 
se zlatými nebo stříbrnými listy
s černým  nebo bílým pozadím 

Cena:
 
+

 
30%

 
(

CENÍK 2016
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Floorfix a montáž                                 součástí

Floorfix a Wallfix – unikátní a jedinečný koncept
upevnění volně stojících van k podlaze nebo ke zdi.
 
Sada zajistí pevnou instalaci ke zdi nebo k podlaze
pomocí šroubů, kolíků a speciálně
předpřipravených otvorů. Ke každé vaně je dodán
speciální a komplexní návod pro instalaci vany
k podlaze.

Dostupné pro všechny moderní designy a vybrané
speciální designy van (viz. specifikace).

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ

NEVIDITELNÉ SPOJE

NEVIDITELNÉ
SPOJE

VIDITELNÉ
SPOJE

Knief vyvinul speciální techniku, která dala vzniknout tomuto    
 

Jako jediný výrobce van na trhu představuje vanu   
s neviditelnými spoji
Výrobky neobsahují žádný gel nebo jiné krytí, které by zakrylo 
přechod mezi vnějším a vnitřním materiálem
Výsledek: žádné spáry mezi vnějším a vnitřním materiálem

=> JEDNOLITÝ MATERIÁL, který lze i opravit
Vždy součástí van u modelů: Cosy, Cube, Cube, XS, Form,
Form XS, Hot, Loom, Loom XS, Lounge, Neo, Relax, Wall, 
Wall Corner L+R, Fresh Concept, Dream Concept 

již součástí

BAREVNÉ KOMBINACE A MOŽNOSTI

*Ceny uvedeny v Kč bez DPH

příplatek za barevné provedení
k standardní ceně vany)

příplatek za barevné provedení
k standardní ceně vany)

jedinečnému projektu
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PRO VOLNĚ STOJÍCÍ VANY

1. WELLNESS Cena*
• 24 plochých trysek
• ozónová terapie
• automatický sušící systém
• ovladač

110 400 Kč

2. WELLNESS PREMIUM Cena*
• 24 plochých trysek
• ozónová terapie
• automatický sušící systém
• 20 mini LED diod nebo 2 LED světla
• ovladač

158 400 Kč

3. WELLNESS DELUXE Cena*
• 24 plochých trysek
• 20 mini LED diod nebo 2 LED světla
• audio systém se dvěma reproduktory,

rádio a WLAN připojení
pro MP3 přehrávač

• ozónová terapie
• automatický sušící systém
• ovladač

254 400 Kč

CENÍK 2016
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OSVĚTLENÍ
Říká se, že barva má vliv na lidské tělo i duši
a může příznivě ovlivnit hladinu energie v těle.

Aqua Spa®  wellness vybavené osvětlením
zvýší váš požitek z koupele a zcela změní Vaši
koupelnu. Vyberte si mezi našimi 20 mini LED
diodami a 2 silnými většími LED světly. Obě
varianty mají 10 měnících se barevných režimů:
bílá, fialová, modrá, světle modrá, tyrkysová,
zelená, žlutá, oranžová, červená a růžová. Barvy
posílí vaše smysly a z koupele se stane maximální
zážitek z luxusu, relaxu a pohodlí. Modrá je Vaše
nejoblíbenější? Žádný problém! S naším
integrovaným dálkovým ovládáním můžete
zastavit automaticky se měnící barvy a vybrat si
jednu konkrétní barvu. Můžete zapnout a vypnout
osvětlení úplně. Intenzita LED světel je dokonce
stmívatelná.

  

ZVUK
“Bez hudby by byl život omylem. “  (Friedrich
Nietzsche). Užijte si svoji oblíbenou hudbu
ve formátu MP3 nebo rozhlasovou stanici pomocí
zvukového systému integrovaného přímo ve vaně.
Zvuková výbava se skládá ze 2 integrovaných
neviditelných reproduktorů, které Vám poskytnou
dokonalý zvukový zážitek. Můžete si vybrat svoji
vlastní hudbu pomocí dálkového ovládání a připojit
svůj MP3 přehrávač bezdrátově přes WLAN.

VZDUCHOVÉ TRYSKY
Poslouchejte to ticho! S naším tichým systémem
Aqua Spa® uslyšíte pouze jeden zvuk, a to je šepot
perliček ve vodě. Lehněte si a relaxujte. Těšte se
z perličkové masáže při čtení knihy, aniž byste byli
rušeni hlukem. 24 ultra tenkých a ergonomicky
upravených vzduchových trysek Vám poskytne
maximální komfort koupání.

OZÓNOVÁ TERAPIE
Zapněte integrovaný ozónový generátor a vzduch
unikající z trysek se smísí s ozonem. S touto funkcí
je kvalita  Vaší koupele zvýšena díky antibakteriálnímu
a dezinfekčnímu působení vytvořeného ozonem.
Kromě toho je Vaší kůži dodán kyslík a krevní oběh
je ideálně stimulován. Tato volba se automaticky
aktivuje pouhým spuštěním systému. Dálkovým 
ovládáním lze generátor ozónu vypnout a zapnout.

AUTOMATICKÝ SUŠÍCÍ SYSTÉM
Sušení vzduchových trysek od zbytků vody se provádí

aby se zabránilo vzniku bakterií a zápachu.
Naše Aqua Spa® relaxační vany jsou vybaveny
automatickým sušícícm systémem. Po vyprázdnění vany
se za 15 minut tato funkce automaticky zapne a běží
po dobu 2 minut. To vám zajistí bezproblémový, hladký
a dlouhotrvající požitek z používání Vaší Aqua Spa® vany.
Sušící systém můžete také spustit manuálně pomocí
dálkového ovládání.

DEZINFEKCE
Nenáročné na údržbu! Díky našemu automatickému
sušícímu systému není potřeba žádný dodatečný
program na dezinfekci vzduchových trysek. Obsah vody
v trysce je vytlačen vzduchem úplně ven. Takže "čištění"
je prováděno samovolně.

OCHRANA PROTI CHODU NA PRÁZDNO
Naše Aqua Spa® relaxační vany jsou vybaveny ochraným
systémem, aby se zabránilo chodu systému bez vody.

OVLADAČ
Používejte jednoduše! Naše Aqua Spa® relaxační vany
vám budou snadno sloužit. Všechny funkce jsou
ovladatelné pomocí jednoho dálkového ovladače. Svým
intuitivním pohybem v menu můžete všechny možnosti
snadno rozpoznat. Perfektní a moderní design dálkového
ovladače dobře zapadá do čistého vzhledu našich
Aqua Spa® van. Poddejte se jedinečnému zážitku
z koupání s Aqua Spa®!

 

Vytvořte si svoje vlastní a individuální Spa. Využijte náš
konfigurátor a nechejte si nastavit Vaše osobní Spa
podle představ a požadavků (pokud je to u vybrané
vany technicky možné).

* Cena nezahrnuje cenu samotné vany   

WELLNESS MOŽNOSTI

*Ceny uvedeny v Kč bez DPH

Vany
 proto,
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PRO ZÁPUSTNÉ VANY
1. Economic Cena*
• 6 hydromasážních trysek
• 0,55 kW pumpa
• regulátor množství bublin
• senzor množství vody
• elektronický ovládací panel
• výpusť/přepad 31 840 Kč

2. De Luxe Cena*
• 6 hydromasážních trysek
• 2 trysky v prostoru pro nohy
• 0,81 kW pumpa
• regulátor množství bublin
• senzor množství vody
• elektronický ovládací panel
• výpusť/přepad 47 840 Kč

3. De Luxe Plus Cena*
• 6 hydromasážních trysek
• 2 trysky v prostoru pro nohy

• 0,81 kW pumpa
• regulátor množství bublin
• senzor množství vody
• elektronický ovládací panel
• výpusť/přepad 51 040 Kč

4. Premium Plus Cena*
• 6 hydromasážních trysek
• 2 trysky v prostoru pro nohy
• 4 mikro trysky pro masáž zad  
• rotační tryska pro bederní masáž
• 12 vzduchových trysek
• 0,75 kW pumpa
• 7 kW kompresor
• elektronický ovládací panel

• efekt vodních vln
• výpusť/přepad
• reflektor
• systém desinfekce
• systém automatického čištění 76 640 Kč

CENÍK 2016

• 4 mikro trysky pro masáž zad  

• ventil 
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ECONOMIC
Hlavním principem „economic“ masáže je efekt
turbulence, kterou vytváří voda ve vaně, a efektivně
tak masíruje Vaše tělo po dobu koupele. Voda je
pod tlakem vstřikována do 6ti mini vodních trysek
umístěných na bočních stranách vany. Elektrické
čerpadlo za použití vody ve vaně vytváří tlak a tím
vzniká celý efekt. Masážní efekt lze upravit
prouděním čerstvého vzduchu přímo do trysky.
Toto nastavení pracuje na principech "Venturiho
efektu". Jednoduchost a spolehlivost jsou hlavními
rysy „economic“ masážního systému, který se
skvěle hodí pro menší vany.

DELUXE
Ke standardní výbavě nabízí navíc Deluxe
hydromasáž 8mi vodními tryskami. Každou z těchto
trysek lze individuálně otevřít, zavřít a nastavit tak,
aby vyhovovaly Vašemu nejlepšímu požitku.
Všechny trysky jsou pečlivě umístěny tak, aby bylo
dosáhnuto maximálního masážního účinku, a každá
působí maximálně efektivně na každou část Vašeho
těla. Deluxe masážní systém je vhodný pro všechny
klasické podlouhlé a rohové vany. Pro ně je tato
masážní výbava Deluxe ideální.

DELUXE PLUS
Deluxe plus je masážní systém vycházející ze
stejného principu jako masážní systém Deluxe.
Navíc jsou 4 mikro trysky masírující zadní část těla
a jedna rotační tryska určená pro masáž bederní
části zad.

PREMIUM PLUS
Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil
v posledních několika desetiletích. Rytmus života je
mnohem rychlejší než dříve; většina lidí žije pod
neustálým tlakem, aby byli úspěšní v zaměstnání nebo
doma. V důsledku toho na sebe lidé nemají tolik času
jako dřív. Tento životní styl si vybírá svou daň jak na
těle, tak na duši.

Kolikrát jste přišli domů a chtěli mít chvilku jen pro
sebe? Např. k relaxaci a načerpání nových sil na
ostatní věci, které jsou ještě před vámi? Dokonalým
řešením by bylo jít do přírody, sportovat nebo dělat
jiné venkovní aktivity, ale bohužel nemáme vždy čas
a ani prostor.

Dobrou zprávou je, že můžete mít dokonalé řešení.
To vše přímo ve Vašem domácím prostředí s našim
wellness Premium Plus, které vám umožní načerpat
energii, aby jste mohli být fit pro nadcházející výzvy.
Masážní systém bude mít příznivý vliv na Vaši duši,
stejně jako na Vaše tělo. Je prokázáno, že použití
masážní vany pozitivně pomáhá krevnímu oběhu
a pomůže s problémy a otoky nohou. Je mocným
spojencem v boji s celulitidou (věčná ženská stížnost
a rostoucí problém lidstva). Kombinace masáže
s chromoterapií je zvláště účinná a pomáhá uvolňovat
škodlivé toxiny pryč z těla. Navíc zmírňuje bolesti
kloubů. Sportovci zvláště ocení funkci masáže pro
relaxaci organismu po cvičení. Podpoří a posílí tím
vnitřní vrstvy svalových vláken a tkání. Stejná masáž
poskytuje pomoc při léčení sportovních úrazů.

V kombinaci s chromoterapií a aromaterapií bude
masáž nejúčinnější. Poskytne vám tak bezkonkurenční
zážitek přímo u vás doma!

    

WELLNESS MOŽNOSTI

• rotační tryska pro bederní masáž

*Ceny uvedeny v Kč bez DPH

pro ochranu kompresoru

* Cena nezahrnuje cenu samotné vany
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AQUA TECC® SPRCHOVÉ VANIČKY 
ULTRA PLOCHÉ A ZAPUŠTĚNÉ DO PODLAHY
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800 x 800 x 35 mm 0300-000 Bílá  7 424
900 x 800 x 35 mm 0300-001 Bílá  8 064
900 x 900 x 35 mm 0300-002 Bílá  8 416
1000 x 800 x 35 mm 0300-003 Bílá  9 728
1000 x 900 x 35 mm 0300-004 Bílá 11 360
1000 x 1000 x 35 mm 0300-005 Bílá 12 352
1200 x 800 x 35 mm 0300-006 Bílá 12 352
1200 x 900 x 35 mm 0300-007 Bílá 13 024
1200 x 1000 x 35 mm 0300-008 Bílá 15 008
1400 x 800 x 35 mm 0300-009 Bílá 15 008
1400 x 900 x 35 mm 0300-010 Bílá 16 320
1400 x 1000 x 35 mm 0300-011 Bílá 17 152
1600 x 800 x 45 mm 0300-012 Bílá 17 152
1600 x 900 x 45 mm 0300-013 Bílá 17 792
1600 x 1000 x 45 mm 0300-014 Bílá 19 296
1800 x 800 x 45 mm 0300-015 Bílá 19 296
1800 x 900 x 45 mm 0300-016 Bílá 21 248
1800 x 1000 x 45 mm 0300-017 Bílá 22 080

Rozměry (d x š x v)  Obj. kód    Barva Cena*

Výpusť
Ø 90 mm z chromu
vč. sifonu z PVC

Cena*        1 152

CENÍK 2016
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 5 760P-000-0030 mm 53 x 008 x 008
-

 5 760P-100-0030 mm 53 x 008 x 009
 5 760P-200-0030 mm 53 x 009 x 009
 5 760P-300-0030 mm 53 x 008 x 0001
 5 760P-400-0030 mm 53 x 009 x 0001
 6 432P-500-0030 mm 53 x 0001 x 0001
 6 432P-600-0030mm 53 x 008 x 0021
 6 432P-700-0030 mm 53 x 009 x 0021
 7 424P-800-0030 mm 53 x 0001 x 0021
 7 424P-900-0030 mm 53 x 008 x 0041
 7 424P-010-0030 mm 53 x 009 x 0041
 9 056P-110-0030 mm 53 x 0001 x 0041
 9 056P-210-0030 mm 54 x 008 x 0061
 9 056P-310-0030 mm 54 x 009 x 0061
 9 056P-410-0030 mm 54 x 0001 x 0061
 9 056P-510-0030 mm 54 x 008 x 0081
 9 056P-610-0030 mm 54 x 009 x 0081
 9 056P-710-0030 mm 54 x 0001 x 0081

Cena*

Kovový rám
Specifikace

SPRCH. VANIČKY
Rám pro sprch. vaničku  Obj. kód    

*Ceny uvedeny v Kč bez DPH



Design Bath SE
Komunardů 32, areál Holport, Praha 7 - Holešovice
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